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ඒ. එන්. උදයසිරි එ. ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලය (බස්නාහිර පළාත)  
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1580/2019 (2020.01.21 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   
 
අභියාච    ඒ.එන්. උදයසිරි 
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලය (බස්නාහිර පළාත)  
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඒ.එන්. උදයසිරි 
තපොදු අධිකොරිය  - ඩබ්ලිවු. එම්. (පැහැදිලි නැ ) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.12 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - 2018.12.20 
තීරණය ලබො දුන් දිනය - 
2019.01.04 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.01.21 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම - අමුණා නැත 
තීරණය ලබො දුන් දිනය  - 
2019.02.06 
2019.07.09 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.13 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.12.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 2018.10.29 වන දින ආණ්ඩුකොරතුමො සමඟ පැවති සොකච්ඡොතේදී තීරණය කර පත්කරන ලද 
කමිටුව විසින් 2018.11.12 දින ගරු ප්රධොන අමො ෙතුමො ඇතුළු ඇමති මණ්ඩඩලය තව  
ඉදිරිපත් කරන ලද සහතික කළ පිටප ක්. (කෘෂිකර්ම තදපොර් තේන්තුතේ වැඩ  හනමට 
ලක් වූ නිලධොරීන් සේබන්ධව) 
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2. කමිටුව මඟින් ගරු ආණ්ඩුකොරතුමො තව  ඉදිරිපත් කර කමිටු නිර්තද්ශය ගරු 
ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් තදන ලද උපතදසව සි  කමිටු නිර්තද්ශ සි  ලිපිතේ සහතික කළ 
පිටප ක් 

3. ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් ඔහුතේ අත් අකුරින් උපතදසව ලබො දී ඇති ලිපිතේ සහතික කළ 
පිටප ක් 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.01.04 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ,  

"ඔබ විසින් ඉේුම් කරන ලද ලතාරතුරු ලතවන පාර්ශවයකට අදාළ ලතාරතුරු ලේ.  
තුන්වන පාර්ශවය ලවතින් ලතාරතුරු ලබාදීම සම්බන්ධලයන් විමසීමක් කල අතර එම ලතාරතුරු 
ලබාදීම තුන්වන පාර්ශවය විසින් ප්රතික්ලෂ්ප කර ඇති බැවින් ලතාරතුරු ඔබ ලවත ලබා දීමට 
ලනාහැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි." 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.01.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2019.02.06 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ  

“උක්ත කරුණ සම්බන්ධලයන් ඔබ විසින් 2019.01.21 දිනැතිව නම් කල නිලධාරියා ලවත ලයාමු 
කරන ලද අභියාචනා අයදුම්පත්රය හා බැන්ලේ.  
ඔබ විසින් ඉේුම් කරන ලද ලතාරතුරු ලතවන පාර්ශවයකට අදාළ හයින් හා තුන්වන පාර්ශවය 
ලවතින් ලතාරතුරු ලබාදීම සම්බන්ධලයන් විමසීමක් කල විට   තුන්වන පාර්ශවය විසින් ප්රතික්ලෂ්ප 
කර ඇති බැවින් ලතාරතුරු ඔබ ලවත ලබා දීමට ලනාහැකි බව සඳහන් කරන ලද ලතාරතුරු ඉේීම 
ප්රතික්ලෂ්ප කිරීලම් RTI 05 අයදුම්පත්ර ආවරණ ිපිය ද සමග මලේ සමංක හා 2019.01.04 දිනැති 
ිපිය මගින් ඔබ ලවත දැනුම් දී ඇත.” 

 තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.02.13 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 
 
2019.12.24 දිනැති ව ලපාදු අධිකාරිය විසින් ලකාමිෂන් සභාව ලවත ි ඛිත ප්රකශක් මගින් පහ  තලස දන්වො 
ඇ    
 

"...03. ඔහු විසින් ඉේුම් කරන ලද ලතාරතුරු ලතවන පාර්ශවයකට අදාළ ලහයින් හා තුන්වන 
පාර්ශවය ලවතින් ලතාරතුරු ලබාදීම සම්බන්ධලයන් විමසීමක් කල විට   තුන්වන පාර්ශවය විසින් 
ප්රතික්ලෂ්ප කල තහයින් ද ඔහු ලවත ලතාරතුරු ලබා දීමට ලනාහැකි බව 2019.01.04 දින ලතාරතුරු 
ඉේීම ප්රතික්ලෂ්ප කිරීලම් RTI 05 ආකෘති පත්රය මගින් ඔහු ලවත දැනුම් ලදන ලදී..." 
 

අභියාචනා විභාගලේදී ලපාදු අධිකාරිය විසින් පවසා සිටිලේ ලපාදු අධිකාරිය අභියාචක ලවත තීරණය දැනුම් 
දුන් බවත්, ලමම ලතාරතුරු තුන්වන පාර්ශවයකට අදාල බැවින් හා තුන්වන පාර්ශවය විසින් ලතාරතුරු  ලබො 
දිමට ප්රතික්ලෂ්ප කල ලහයින් අභියචක ලවත ලතාරතුරු ලබා දීමට ලනාහැකි බව ය.  ලපාදු අධිකාරිය 
වැඩිදුරටත් පවසා සිටිලේ අභියාචක විසින් ඉේුම් කල ඇති ලතාරතුරු ආණ්ඩුකාරවයා විසින් පත් කල 
කමිටුවක තීරණයක් හා සම්බන්ධ බව ය.  
ලමහිදී අභියාචක දක්වා සිටිලේ, ලමම විමර්ශන කමිටුව අභියාචක විසින් සිදු කල ඉේීමක් හා 
සම්බන්ධලයන් ආණ්ඩුකාරවයා විසින් පත් කල කමිටුවක් වන බවය. ඔහු විසින් ඉේුම් කල ඇත්ලත් ලමම 
කමිටුලවහි තීරණය සම්බන්ධව බවත් ය. තව ද සාමාජිකයින් 7ක් ලේ වැඩ තහනම් කිරීම සම්බන්ධව ලමහි 
දී විමර්ශන සිදු කල බවත් එම විමර්ශන කමිටුලේ නිර්ලේශ පිිබඳ තමා ලමම ඉේීලමන් ඉේුම් කල ඇති 
බවත් ය. කමිටු වාර්තාලේ නිර්ලේශ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ලපාදු අධිකාරිලේ 2018.11.15 ිපිලයන් 
ඔහුට දැනුම් දුන්නද ලමම නිර්ලේශ ලමානවද යන්න එහි දක්වා ලනාමැති බැවින් තමාට ලමම ලතාරතුරු 
අවශය බව අභියාචක විසින් පවසන ලදී.  
ලමහිදී තුන්වන පාර්ශවය කවුරුන් ද යන්න ලකාමිෂන් සභාව  විමසු අතර එහිදී ලපාදු අධිකාරිය පවසො 
සිටිලේ ලමම විමර්ශන කමිටුව තුන්වන පාර්ශවය වන  බවත් ලපාදු අධිකාරිය ලමම කමිටුලවන් ලමම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ලතාරතුරු ලහළිදරවු කිරීමට අවසර ඉේු විට ඔවුන් එය ප්රතික්ලෂ්ප කලබවත්ය. තකොමිෂන් සභොව විමසු 
පැනයකට පිළිතුරු තලස තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ උක්  කමිටුලවහි ලපාදු අධිකාරිලේ නිලධාරීන් ද 
සිටින බවට ය.   
 
නිකයෝගය: 
 
තමම අභියොචනය, අභියාචක විසින් සිදු කල ඉේීමකට  ප්රතිචොරයක් වශතයන්ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පත් 
කල විමර්ශන කමිටුතේ වාර්තාවක් සම්බන්ධලයන් බව ලකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරනු ලැලබ්ල. 
එබැවින් ලමම ලතාරතුරු දැනගැනීමට අභියචක හට අයිතිවාසිකමක් ඇති බව ලකාමිෂන් සභාව විසින් ලපාදු 
අධිකාරිය ලවත අවධාරණය කරනු ලැලබ්ල.  
 
තව ද, ලතාරතුරු දැනගැනීලම් අයිතිවාසිකම් පනලත් 29(1) වගන්තිය අදාළ වන්ලන් යම් පුරවැසිලයකු 
විසින් ලතාරතුරු නිලධාරිලයකුලගන් ඉේලා ඇති ලතාරතුරු, තුන්වන පාර්ශවයකට අදාළ ලහෝ තුන්වන 
පාර්ශවයක් විසින් සපයන ලද අවස්ථාවකදී එය රහසිගත ලතාරතුරක් වශලයන් සලකනු ලැබූ අවස්ථාවක 
පමණක් බව ලපාදු අධිකාරය ලවත අවධාරණය කරනු ලැලබ්ල. කමිටුලවහි ලපාදු අධිකාරිලේ නිලධාරීන් ද 
සංයුක්ත බැවින් ලමම කමිටුව ලතවන පාර්ශවයක් ලා සැලකිය ලනාහැකි බව ලකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණ 
කරන අතර ඒ අනුව ලමහි දී ඉහත වගන්තිය අදාල ලනාවන බව ලකාමිෂන් සභාව ලපාදු අධිකාරිය ලවත 
අවධාරණය කරනු ලැලබ්ල. 
 
ඒ අනුව අභියාචක ලවත අදාලත්වයක් ඇති සිදුවීමක් සම්බන්ධව ඉේුම් කල ඇති ලමම ලතාරතුරු, 
අභියාචක ලවත නිතයෝගය ලැබී සති ලදකක කාලය තුල, ලබා දීමට මින් නිලයෝග කරනු ලැලබ්ල.  
තව ද එලස් ලතාරතුරු යවනු ලබන ආවරණ ිපිලයහි පිටපතක් අපලේ ලයාමු අංකය සමග  ලකාමිෂන් 
සභාව ලවත එවන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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