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කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ එකෙහිව දකුණු ඳළාත් සමුඳකාෙ සිංවර්ධන කදඳාර්තකේන්තුව 

 

RTIC Appeal (කඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/119/2018 (2018.04.20 දින ඳැවති විධිමත් කකොමිෂන් සභා 

රැස්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත කෙන ලද නිකයෝගය)  

 

2016 අිංක 12 දෙණ කතොෙතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසකම පිළිබ ඳනකත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාෙව 

කෙන ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොෙතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසකම පිළිබ කකොමිෂන් සභා රීතින්හි 

(ගාස්තු සහ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අිංක 28 යටකත් ඳවතවාකගන යනු ලබන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

සභාඳති    -  මහින්ද ගේමේපි  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

අධයේෂ -ජනොල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   - තේ. ්ව . ටී. යයසිචිශ මශ ා 

කනොතීසලත් ඳාර්ශවය  - තේ. ්න්. ්ල්. තේ. විතේනායක මශ ා, නේකෂ නි රයා, 
වමපකාර වචිලධන න තකොමවාරිව , දකුණු පෂා  
 
කඳනීසටීම 

අභියාචක - තේ. ්ව . ටී. යයසිචිශ මශ ා වශ නීතික බී ප්රියචිග                  

කඳොදු අධිකාරිය - චන්ද්රිකා විේරමසිචිශ නිතය යෙ තකොමවාරිව  

කතොෙතුරු ඉල්ලීම කගොනු කෙන ලද දිනය: 2017.11.22 

කතොෙතුරු නිලධාරියා තීෙණය ලබා දුන් දිනය:   2012.11.30 (ැබුණු බල දැන්වීම), 
2017.12.18 

නේකළ නිලධාරියා කවත අභියාචනය කයොමු කළ දිනය: 2017.12.18 

නේකළ නිලධාරියා තීෙණය ලබා දුන් දිනය:  2017.12.20 

RTIC කකොමිෂන් සභාව කවත අභියාචනය කයොමු කළ දිනය:  2018.01.04 

 
අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.11.22 දිනැති ඉල් පම මගින් 2012 තශ  ඊට ආවන්න කාසීමාල තුෂ, තපොදු  අධිකාරතේ 
වමුපකාර වමිතිතේ ්ේ අචියෂාන්  ලත් අචියකට, අභියාචකයාතේ වාමාජිකත්ලය මාරු ෂාරීම 
වේබන් තයන් තපොදු  අධිකාරිතේ නි ාරීන් අ ර සිදුව ලිපි හුලමාරුලට අදාෂ ලිපියේඉල්ා සිටින දී.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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නමුත් 2017.12.18 දින ත ොරතුරු දැනගැනීතේ නි ාරියා විසින් අදාෂ ත ොරතුරු ඉල් පම  චිගල් 
මශාධිකරණය ඉදිරිතේ දැනට පලතින රිට් ආකාලේ ශා වමිබන්  බැවින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 ලන ලගන්තිය යටතත් ප්රතිේතාප කරන දී. 
 
අභියාචක තමයින් වැහීමකට පත් තනොව බැවින්  2017.12.18 දිනැතිල නේකෂ නි ාරියා තල  
අභියාචනයේ ඉදිරිපත් කර ඇ . ්යට නේකෂ නි රයා, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ නි ාරියාතේ 
ප්රතිචාරයම බා තදන දී  . අභියාචක වැහීමකට පත්විය ශැෂා පිළිතුරේ ්යින් තනොැබුණු බැවින් 
2018.01.04 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාෙණා: 

 
තපොදු අධිකාරිය පලවා සිටිතේ විභාගතලමින් පලතින නඩුලේ පලතින බැවින් ත ොරතුරු ප්රතිේතාප කර 
සිටින බලයි.  ලදුරටත් පලවා සිටින ද්තද්, ත ොරතුරු ප්රතිේතාප ෂාරීතේදී ලැරදීමෂාන්   1)  1ඌ   1i) 
ලගන්තිය උංටා දේලා ඇති බලත් තපොදු අධිකාරිය   1)  1ඒ  ලගන්තිය ප්රකාරල තමම අලව ාාතදදී 
ත ොරතුරු ප්රතිේතාප කර සිටින බලත්ය.  

 

නිකයෝගය: 

 
  11  1ඒ  ලගන්තිතේ වඳශන් ලන්තන්, '්බඳු ත ොරතුරු තශළිදරද ෂාරීම අධිකරණතේ අපශාව ෂාරීමේ 
තශ  අධිකරනතේ අධිකාරිය වශ අපේපාඥ ත්ලය නඩත්තු ෂාරීමට අහි කර ලන' බැවින්, තමම ලිපිය 
'අධිකරනතේ අධිකාරිය වශ අපේපාඥ ත්ලය නඩත්තු ෂාරීමට අහි කර' ලන්තන් තකතවාද යන්න 
නි හේ ල වඳශන් කරමින්, 20)8.0 .04 දිනට තශ  ඊට තපර ලිඛි  කරුණු තගොනු ෂාරීමට තපොදු අධිකාරිය 
තල  නිතය ග කර සිටිමු.  
 
අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැඳවීේ දිනය: 2018.06.05 

 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග ෂාරීම /119/2018 (2018.06.05 දින ඳැවති විධිමත් කකොමිෂන් සභා 

රැස්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත කෙන ලද නිකයෝගය)  

 

2016 අිංක 12 දෙණ කතොෙතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසකම පිළිබ ඳනකත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාෙව 

කෙන ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොෙතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසකම පිළිබ කකොමිෂන් සභා රීතින්හි 

(ගාස්තු සහ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අිංක 28 යටකත් ඳවතවාකගන යනු ලබන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

සභාඳති    -  මහින්ද ගේමේපි  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

අධයේෂ -ජනොල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 

 

අභියාචක   - තේ. ්ව . ටී. යයසිචිශ මශ ා 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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කනොතීසලත් ඳාර්ශවය  - තේ. ්න්. ්ල්. තේ. විතේනායක මශ ා, නේකෂ නි රයා, 
වමපකාර වචිලධන න තකොමවාරිව , දකුණු පෂා  
 
කඳනීසටීම: 

අභියාචක - තේ. ්ව . ටී. යයසිචිශ මශ ා  

කඳොදු අධිකාරිය - චන්ද්රිකා වික්රමසිචිශ නිතය යෙ තකොමවාරිව , වමපකාර වචිලධන න තකොමවාරිව , දකුණු 
පෂා  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාෙණා: 
  
්හි ලිඛි  කරුණුලදී අභියාචකයා විසින් ඉල්ා සිටින ලියවිල් වාමාජිකත්ලය මාරු ෂාරීම 
වේබන් තයන් ඉදිරිපත් කරන ද තපත්වමකට ප්රතිචාර ලතයන් වමපකාර වචිලධන න තකොමවාරිව  
1දකුණු පෂා   වශ බාහිර පාධන ලයේ අ ර හුලමාරුව ලිපියේ බල ද තපොදු අධිකාරිය පලවා සිටින දී. 
තපොදු අධිකාරිය  ලදුරටත් ප්රකා කර සිටින ද්තද් ්ම ඥ රණය අභියාචකතේ වාමාජිකත්ලය මාරු ෂාරීම 
ශා වේබන් ල බලත් ඒ අනුල තමම අභියාචනතේ විය කරුණ ලන ලිපියද 1දකුණු පෂාත් වමපකාර 
තකොමවාරිව ලරයා විසින් තලනත් පාධන ලයේ තල  යලන ද  ඉශ  වඳශන් නඩුලට ඍජුලම වේබන්  
බලත්ය. ත ොරතුරු ඉල් පම සිදු කරන ද අලව ාාල ලන විට නඩු පලරා, ඊට පසු ෂාහිප ලරේ උවාවිතයහි 
කැඳලා ඇති බලත් තපොදු අධිකාරිය පලවා සිටින දී. 
 
තමම ත ොරතුරු   11  1ඒ  ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ  ත ොරතුරේ බලත් තපොදු අධිකාරිය පලවා සිටින දී.   
11  1ඒ  ලගන්තිය  යටතත්  මුේ  ත ොරතුරු ලන්තන්, 
             

ඔවුන්තේ තවාලා වැපයීතේ දී නීතිපතිලරයා තශ  නීතිපතිලරයාට වශාය දේලන යේ 
නි රයකු වශ තපොදු අධිකාරීන් අ ර පලතින යේ වන්නිතදදනයේ ඇතුළුල, යේ ලිඛි  
නීතියේ යටතත් තශළිදරද ෂාරීම වඳශා අලවර දී තනොමැති ව, ලෘත්තිකයන් වශ ්ම 
ලෘත්තිකයන් විසින් තවාලා වපයනු බන යේ තපොදු අධිකාරියේ අ ර පලතින යේ 
වන්නිතදදනයක වචියුේ  ලන්නා ව ත ොරතුරේ ලන අලව ාාලක දී; 

 
ත ොරතුරු අනාලරණය ෂාරීම මගින් ෂාසිදු මශයන සුභාසිද්ධියේ තනොමැති බල ද තපොදු අධිකාරිය පලවා 
සිටින දී. 
 
නිකයෝගය: 
 
තමම අභියාචනතේ තපර විභාගතේ දී තකොමින් වභාල විසින් වඳශන් කර ඇති පරිදි, උවාවිතේ විභාග 
තලමින් පලතින නඩු විභාගයේ පැලඥ ම පමණේ තශාතුතකොටතගන   11  1ඒ  ලගන්තිය තශ    11  1ඊ   ට 
යටත්ල ත ොරතුරු මුේ  වීමේ සිදු තනොලන බල, තපොදු අධිකාරිතේ අල ානයට තයොමු කර සිටිමු.  ලද 
තපොදු අධිකාරිය විසින්, තමම ලගන්ති තදක තුෂට ත ොරතුරු ඇතුත් ලන්තන් යන්න තකතවාද යන්න 
තපන්ලා දීමට අතපොතශොවත් වී ඇති බැවින්, අදාෂ ත ොරතුරු ඉල් පම අනාලරණය ෂාරීම ෂාරීතමන් සිදුලන 
මශයන සුභසිද්ධිය 'ත ොරතුරු අනාලරණය වීතමන් ඇතිලන ශානියට ලඩා ලැඩි තනොලන බල පලවා කරනු 
බන  ධනකයද පලත්ලාතගන යා තනොශැෂාය.  තමම අලව ාාතලහි දී "ත ොරතුරු තශළිදරද ෂාරීම 
අධිකරණයට අපශාව ෂාරීමේ තශ  අධිකරණතේ අධිකාරි බය ශා අපේපාඥ බල පලත්ලාතගන යාමට 
අගතියේ සිදු ලන අලව ාාලේ  බල තපන්වීමට තපොදු අධිකාරිය අවමත් වී ඇ .  ලද, තපොදු අධිකාරියේ 
විසින් නීතිපති තදපාධන තේන්තුලට නඩුලේ වඳශා තගොනු ෂාරීමට බා දී ඇති තල්ඛනයේය යන පදනම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ම ම   1)  1ඒ  ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ  තනොලන්තන්   ්ම ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ  ලන්තන් යේ 'ලිඛි  
නීතියේ යටතත් තශළිදරද ෂාරීම වඳශා අලවර දී තනොමැති' ත ොරතුරේ පමණි. ඒ වඳශා තපොදු අධිකාරිය 
ෂාසිදු නීතියේ උංටා දේලා තනොමැ .  
 
තමම අභියාචනතයන් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු,  චිගල් මශාධිකරණය දැනට තගොනුකර ඇති රිට් 1W) 

03/2017 නඩු විභාගය වඳශා ඍජුලම තශ  ලක්රල වේබන්  ලන්තන්ද යන්න  ශවුරු කර ගැනීම වඳශා රිට් 

1W) 03/2017ට අදාෂල ඉදිරිපත් කරන ද සියලු තල්ඛන තකොමින් වභාල තල  නිතය ගය ැබීතමන් 

වති තදකේ ඇතු  තයොමු ෂාරීමට තපොදු අධිකාරියට නිතය ග කර සිටිමු. 

අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැඳවීේ දිනය: 2018.08.14 

 

 
 


