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එච්.ආර්.ජේ.ජෆොන්ජසේක එ. ශ්රී කාක දුරිය ස ජසේ ස  

RTIC Appeal (ජඳෞද්ගලික විභග කිරීම) 159/2018 (2018.04.24 දින ඳ ති ජකොමිෂන් සභ රැසවීජරිදී 
විභග කිරීජමන් අනතුරු  අනුමත කරන කද නිජසෝගස)  
 
2016 අාක 12 දරණ ජතොරතුරු දනගනීජරි අයිති සිකම පිළිබ ඳනජේ 32(1)  ගන්තිස ප්රකර  
කරන කද නිජසෝගස සහ 2017 ජතොරතුරු දනගනීජරි අයිති සිකම  පිළිබ ජකොමිෂන් සභ රීතින්හි 
(ගසතු සහ අභිසචන කර්සඳටිඳටිස), රීති අාක 28 සටජේ ඳ ත ජගන සනු කබන කර්ස ඳටිඳටිස. 
 
සභඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
ජකොමිෂන් සභ සමජික - තයෙහන නීඥ ක ෂාළ ප පින්තට  යයලධනධන  
ජකොමිෂන් සභ සමජික - තයෙහන නීඥ ක ්වහ. . . පුචිහේතශාලළ  
ජකොමිෂන් සභ සමජික - ආචළධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
ජකොමිෂන් සභ සමජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

 

අධයක්ෂ-ජනරල්  - පියතිවහව රණසිචිශ 
 
අභිසචක   - ්ච්.ආධන.තේ.තසොන්තවාකළ මශ ළ  

ජනොතීසිකේ ඳර්ශ ස  -  . . ගමතේ මිය, නේකෂ නිධළරී, දුේරිය මවහථළනය  

ජඳනීසිටීම 

අභියළචක   - ්ච්.ආධන.තේ.තසොන්තවාකළ මශ ළ 

තඳොදු අධිකළරිය   -  ්වහ.ලළද්දුලතේ මශ ළ 

   තේ.ඒ.ඩී.ආධන. පුහඳකුමළර මශ ළ 

   ඩබ්ලිව්.්ල්.ඒ.රවින්ද්රනි මිය  

 

  
ජතොරතුරු ඉල්ලීම ජගොනු කරන කද දිනස: 2017.07.18 

2017.08.09 (ත ොරතුරු නිධළරියළතේ 
ඳෂමු ඥ රණය අනුල තලනවහ කෂ 
ත ොරතුරු ඉල් පම.  

ජතොරතුරු නිකධය ස තීරණස කබ දුන් දිනස:   2017.07.26 (ෆබුණු බල දෆන්වීම), 
2017.08.03 (ප්රතිචළරය) 
ඉන්අනතුරුල  

2017.08.15 (ෆබුණු බල දෆන්වීම), 
2017.10.09 (ප්රතිචළරය) 

නරිකළ නිකධය ස ජ ත අභිසචනස ජසොමු කළ දිනස: 2017.10.20 

නරිකළ නිකධය ස තීරණස කබ දුන් දිනස:  2017.10.25 (ෆබුණු බල දෆන්වීම), 

2017.11.13 වශ 2017.11.27 (ප්රතිචළරය) 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළලඉදිරිපිටදී ය. 
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RTIC ජකොමිෂන් සභ  ජ ත අභිසචනස ජසොමු කළ දිනස:  2017.12.21 
 

 
අභිසචනසට ඳසුබිරිවූ කරුණු: 

අභියළචක 2017.07.18 දිනෆති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවළ ඇ . 

ඳශ  ලිපිල වශතික ක පිටඳත්. 
1. ප්රධළන යළන්්රික ඉචිජිතන්රු විසින් දුේරිය වළමනෙළධිකළරී තල  යෆව ලිපිය   
2. දුේරිය වළමනෙළධිකළරී විසින් ප්රධළන යළන්්රික ඉචිජිතන්රු තල  ්ව පිළිතුර  
3. අභියළචක වමිතිතේ වළමළජිකයින් ප්රමළදල ඳෆමිීමම තශාතුතලන් නිලළඩු ලලින් අඩු ෂාරීමට දුන් 

බධළරියළ දුන් ලිඛි  නිතය ගය  
4. ලවර 3ක කළයක් තු අභියළචක වමිතිතේ වළමළජිකයින් ප්රමළදල ඳෆමිීමම තශාතුතලන් නිලළඩු 

ලලින් අඩු ෂාරීේ ල වේපුධනණ විවහ ර ලළධන ළලක්   
ත ොරතුරු නිධළරියළ 2017.08.03 දිනෆති ලිපිතයන් ප්රතිචළර දක්ලමින් වශන් කර ඇත්තත් 2017.07.18 

දිනෆති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් විමවන ද ලිපි ල වශතික පිටඳත් ඉදිරිඳත් කරන බලය. ත ොරතුරු 

නිධළරියළතේ ඥ රණතයන්  ම ඳෂමුලන ත ොරතුරු ඉල් පතේ ඳෂමු අයි ම යටතත් විමවළ ඇති ලිපිය 

ඳමණක් ෆබූ බල වශන් කරමින් අභියළචක 2017.08.09 දිනෆති ලිපිතයන් සිය 2017.07.18 දිනෆති 

ත ොරතුරු ඉල් පම තලනවහ කරමින් ඳශ  ත ොරතුරු ලෆඩි දුරටත් ත ොරතුරු නිධළරියළතගන් විමවළ ඇ .  

ඳශ  ලිපිල වශතික ක පිටඳත්. 

1. දුේරිය වළමනෙළධිකළරී විසින් ප්රධළන යළන්්රික ඉචිජිතන්රු තල  ්ව ලිපිය (්හි අචිකය ලනුතේ 

තඳො(ඳ)03/762/vi තල ශළ දිනය ලනුතේ 2017.01.13) 

2. ප්ර.ය.ඉ.තේ අචික - ඳළ,තව්/විවිධ/ප්රමළදවීේ ශළ 2016.10.18 දිනෆති ලිපිතේ තදලන තේදතේ මගින් 

“්ම නිධළරීන්ට හිමි නිලළඩු ලලින් අඩු ෂාරීමට මීට තඳර සිදු කර ඇති බල දන්ලමි” යනුතලන් 

වශන්ල ඇ . ්ම නිධළරීන්ට හිමි නිලළඩු ලලින් අඩු ෂාරීමට නිතය ගය දුන් බධරයළ 

කවුරුන්ද? යන්න ශළ කුමන ආය න වචිග්රශතේ ලගන්ති තශ  රළයෙ ඳරිඳළන ච්රතල්  අනුල ්ම 

ඥ රණය ගත්තත්ද? යන්න වශන් ෂාරීම අ ෙලෙයි 

4. ප්රථමල අලවහථළතව්දී පී.ටී.ආධන.පීරිවහ, තක්.සි.තේ.පිනළතගොඩ, ළල් රණසිචිශ වශ 

. .ඒ.ඩබ්.විතේතවාකර යන අයතේ ලවර 3ක කළයක් තු ප්රමළදල ඳෆමිීමම තශාතුතලන් නිලළඩු 

ලලින් අඩු ෂාරීේ ල වේපුධනණ විවහ ර ලළධන ළලක් බළදීම ප්රමළණලත් තව්.  

ඒඅනුල, ත ොරතුරු නිධළරියළ 2017.10.09 දිනෆති ලිපිය මගින් අභියළචක විමවළ ඇති ප්රහන ලට ප්රතිචළර 

දක්ලළ ඇති අ ර ්ම ප්රතිචළරතයන් වෆීමමකට ඳත් තනොව අභියළචක 2017.10.20 දිනෆතිල නේකෂ 

නිධළරියළ තල  අභියළචනයක් තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධළරියළ 2017.11.13 වශ 2017.11.27 දිනෆති 

ලිපිලලින් ප්රතිචළර දක්ලමින් අභියළචක විසින් විමවන ද ලිපි ල වශතික පිටඳත් ඉදිරිඳත් කරන බල 

වශන් කර ඇ . නේකෂ නිධළරියළතගන් ප්රතිචළරතයන් වෆීමමකට ඳත් තනොව අභියළචක, 2017.12.21 

දිනෆතිල තකොමින් වභළල තල  අභියළචනය තයොමුකර ඇ .  

අභිසචනස විභග කිරීජරි අ සථජේදී උද්ගතවූ කරණ: 
 
තඳොදු අධිකළරිය නිතය යනය කරමින් ඳෆමිණි නිතය ජි ලරු, නේකෂ නිධළරියළ තකොමින් වභළල තල , 

අභියළචකද පිටඳත් කරමින්, තයොමු කර ඇති 2018.04.20 දිනෆති ලිපියක් භළරදුන් දී. ්හි අමුණළ ඇති ලිපි 
තල් න ඳරීක්ළ ෂාරීතේදී අභියළචකතේ ත ොරතුරු ඉල් පතමන් විමවන ද ත ොරතුරු ලට 
වවිවහ රළත්මක ප්රතිචළරයක් තඳොදු අධිකළරිය විසින් බළ දී ඇති බල තකොමින් වභළලට තඳනී ගිතේය.  
 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළලඉදිරිපිටදී ය. 
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ඒඅනුල, තකොමින් වභළල අභියළචකතගන් ඔහු තඳොදු අධිකළරිය විසින් බළ දී ඇති ත ොරතුරු ලලින් 
වෆීමමකට ඳත් තනොලන්තන් මන්දෆයි විමවළ සිටිතේය. ්විට, අභියළචක ප්රකළ කරන ද්තද්, ත ොරතුරු 
ඉල් පතේ අභිප්රළය වුතේ,  දුේරිය තවාලකයන් තවාලයට ලළධන ළ කෂ යුතු කළය වනළථ කරගෆනීම බලයි.  
්යට ප්රතිචළර දක්ලමින්, තඳොදු අධිකළරිතේ නිතය ජි යන් ප්රකළ කරන ද්තද්, තඳොදු අධිකළරිය විසින් 
වඳයළ ඇති ලිපි ල වශන් ප්රතිඳත්ති ්යට අදළෂ ලන බලත්, විතාතයන්ම අභියළචක තල  බළදී ඇති 

රළයෙ ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළ ෙචිතේ 2016.12.28 දිනෆති ලිපියට අනුල කටයුතු ෂාරීමට 
අධිකළරියක් ලතයන් ඔවුන් කටයුතු කෂ යුතු බලත් තකොමින් වභළල ඉදිරිතේ නි ලතයන් ප්රකළ 
කරන දී.  
 

නිජසෝගස  

 
2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතත් 3 (1) ලගන්තියට අනුල තඳොදු 
අධිකළරියක වන් කතේ, භළරතේ තශ  ඳළනතේ ඇති ත ොරතුරු ලට ප්රතව් වීතේ අයිතිලළසිකම වම 
පුරලෆසියකුටම ඇ . ඒ අනුල වන් කතේ, භළරතේ තශ  ඳළනතේ නෆති ත ොරතුරු අලුත න් වකවහ කර 
පුරලෆසිතයකුශට බළ දීමට ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතත් විධිවිධළන යටතත් තඳොදු 
අධිකළරීන්ශට ලෙලවහථළපි  ලගීමමක් තනොමෆ . 
තමම අලවහථළතව්දී කරුණු වකළ බෆ පතේදී තඳනී යන්තන් අභියළචකට විමවළ සිටිනු ෆබූ ත ොරතුරු ලට 
වෆීමමකට ඳත් විය ශෆෂා පිළිතුරක් තඳොදු අධිකළරිය බළ දී ඇති බලය.   
 
අභියළචනය තමයින් අලවන් කරනු ෆතබ්. 
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