තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

තිලක් රංජිත් සිල්වා එ. ශ්රී ලංකා පෙ◌ාලිස් මූලස්ථානය
RTIC Appeal (පෙ◌ෟද්ගලික විභාග කිරීම)/142/2018 -2016 අංක 12 දරණ තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌්

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙ◌් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නියෙ◌ ගය සහ 2017 තෙ◌ාරතුරු
දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභා රීතින්හි (ගාස්තු සහ අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක

28 යටතෙ◌් පවතවාගෙන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය- ම
 ෙම අභියාචන විභාගය 2018.05.09 ද
 ින පැවති

කෙ◌ාමිෂන් සභා රැස්වීමෙ◌් කෙ◌ාටසක් ලෙස පවත්වන ලදී.
-

සභාපති

මහින්ද ගම්මම්පිල මහතා

කෙ◌ාමිෂන් සභා සාමාජික

-

ජ්යෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂාලී පින්ටෙ◌ ජයවර්ධන මෙනෙවිය

කෙ◌ාමිෂන් සභා සාමාජික

-

ජ්යෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිහෙ◌්වා මහතා

කෙ◌ාමිෂන් සභා සාමාජික

-

ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්ර මිය

කෙ◌ාමිෂන් සභා සාමාජික

-

විනිසුරු රෙ◌ හිනී වල්ගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්-

පියතිස්ස රණසිංහ මහතා

අභියාචක

-

තිලක් රංජිත් සිල්වා

නෙ◌ාතීසිලත්පාර්ශවය

-

නම් කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා පෙ◌ාලිස් මූලස්ථානය

-

තිලක් රංජිත් සිල්වා මහතා

පෙනීසිටීම
අභියාචක
පෙ◌ාදු අධිකාරිය

-

පැමිණ සිටියෙ◌් නැත.

තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීම ගෙ◌ානු කරන ලද දිනය:

2017.11.21 (2017.11.27 දිනැතිව පෙ◌ාදු
අධිකාරියට යෙ◌ාමු කර ඇත)

තෙ◌ාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:

ප්රතිචාරයක් නෙ◌ාමැත

නම්කළ නිලධාරියා වෙත අභියාචනය යෙ◌ාමු කළ දිනය:

2017.12.30

නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:

ප්රතිචාරයක් නෙ◌ාමැත

තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

RTIC ක
 ෙ◌ාමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනය යෙ◌ාමු කළ

2018.01.08

දිනය:

අභියාචනයට පසුබිම් ව
 ූ කරුණ:ු
අභියාචක,

2017.11.21

දිනැති

තෙ◌ාරතුරු

ඉල්ලීම

මඟින්

2017.02.13

දින

ම
 ඩකළපුව

පෙ◌ාළෙ◌ාන්නරුව මාර්ගයෙ◌් වැලිකන්ද පෙ◌ාලිස් වසඹෙ◌් රුහුණු කෙත මංසන්ධියෙ◌් සිදුවූ රිය
අනතුර පිළිබඳව පහත තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී.
1. අනතුර සිදු වූ ස්ථානය සහ අනතුර සිදු වූ අකාරය ඇතුලත් පෙ◌ාලිස් පරීක්ෂණයෙ◌්දී සකස්
කරන ලද දළ සටහන, පරීක්ෂණ වාර්තාවහි සහතික කළ ඡායාපිටපත
2. ලෙ◌ාරි රථයෙහි රියදුර/ු ලෙ◌ාරි සහයක අත්අඩංගුවට ගත් දිනය, වෙලාව ඇතුලත් සටහන් වල
උධෘත වල සහතික කරන ලද පිටපත්
3. ලෙ◌ාරි රථයෙ◌් රියදුරු වෛ◌ද්ය වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්රික් වෛ◌ද්ය නිලධාරීතුමා
වෙත රැගෙන යාමත්, ආපහු පැමිණි වෙලාවත් සටහන් උධෘත වල සහතික කරන ලද ඡායාපිටපත්
4. ලෙ◌ාරි රථයෙහි රියදුරු වෛ◌ද්ය වාර්තාව ඇතුලත් ජී.එච්.ටී. පිටපතෙ◌් සහතික කරන ලද
ඡායාපිටපත්
5. ලෙ◌ාරි රථයෙ◌් රියදුරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට රැගෙන යාමෙ◌් සහ ආපසු
පැමිණීමෙ◌් සටහන්වල උධෘත වල සහතික කරන ලද ඡායාපිටපත්
6. පෙ◌ාලෙ◌ාන්නරුව රෙ◌ හලෙ◌්දී 2017.02.14 දින පවත්වන ලද මරණ පරීක්ෂණයෙ◌්
සටහන්වල උධෘත වල පිටපත්
7. යතුරු පැදියෙ◌් සහ ලෙ◌ාරිරථය සම්බන්ධව නඩු බඩු පෙ◌ාතෙහි සටහන් වල සහතික කළ
ඡායාපිටපත්
8. මෙ◌ ටර් රථ පරීක්ෂකතුමා විසින් වාහන පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පෙ◌ාලිසිය වෙත ලබා දෙන ලද
පරීක්ෂණ වාර්තාවෙ◌් සහතික කළ ඡායාපිටපත

තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

9. මෙම පරීක්ෂණයට පැමිණි පෙ◌ාලිස් නිළධාරීන්ගෙ◌් සාක්කු සටහන් පතෙ◌් එදින සටහන් කළ
කාල සටහන් වල සහතික කළ පිටපත් 10. මෙම පරීක්ෂණයට පැමිණි පෙ◌ාලිස් නිළධාරීන් එම පරීක්ෂණයෙන් පසුව සෙ◌්වයෙන් බැහැරව
ගිය වෙලාවන්
11. රියදුරු සඳහා තාවකාලික නිකුත් කරන ලද බලපත්රයෙ◌් අංකය දිනය ඇතුලත් සහතික කළ
පිටපත
12. මෙම අනතුර සම්බන්ධයෙන් පෙ◌ාලිස් නිලධාරින් විසින් ලබා ගන්නා ලද ඡායාරුප වල පිටපත්
තෙ◌ාරතුරු නිලධාරියාගෙන් ප්රතිචාරයක් නෙ◌ාමැති හෙ◌්තුවෙන් අභියාචක 2017.12.30 ද
 ිනැතිව
නම්කළ නිලධාරියා වෙත අභියාචනයක් යෙ◌ාමු කරන ලදී. නම්කළ නිලධාරියාගෙන් තීරණයක්
නෙ◌ාලැබීම හෙ◌්තුවෙන් අභියාචක 2018.01.09 දිනැතිව කෙ◌ාමිෂන් සභාව වෙත අභියාචනය
යෙ◌ාමුකර ඇත.

අභියාචනය අවස්ථාවෙ◌්දී උද්ගතවූ කාරණා:
2017 පෙබරවාරි තුන්වන දින ගැසට් කරන ලද (ග
 ැසට් අංක 2004/66) RTI රීති අංක 20 යටතෙ◌් පෙ◌ාදු
අධිකාරියට විභාගවාරය සඳහා පෙනීසිටීමට නෙ◌ාතීසි කර තිබුනද එදින අභියාචනය විභාග කරන
අවස්ථාවෙ◌්දී පෙ◌ාදු අධිකාරිය කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරියෙ◌් පැමිණීමට අපෙ◌ාහසත් වී තිබුණ.ි

සිය අභියාචනය කෙ◌ාමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ පසු, පෙ◌ාදු අධිකාරියෙහි තෙ◌ාරතුරු නිලධාරී සිය
2017.11.21 දිනැති තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීම සඳහා 2018.01.17 දිනැතිව ප්රතිචාරයක් ලබා දුන් බව අභියාචක
කෙ◌ාමිෂන් සභාවට දන්වා සිටියෙ◌්ය. ඒඅනුව තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීමෙ◌් අයිතම් 1,2,4,6,7,8 සහ 11 හි
විමසා සිටි තෙ◌ාරතුරු අදාළව පෙ◌ාදු අධිකාරිය සැපයු පිළිතුර සම්බන්ධව සැහීමකට පත් වන බව
අභියාචක ප්රකාශ කළෙ◌්ය. එමෙන්ම තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීමෙ◌් අයිතම් 3,5 සහ 11 හි විමසා සිටි
තෙ◌ාරතුරු අදාළව පෙ◌ාදු අධිකාරිය විසින් සැපයු තෙ◌ාරතුරු අසම්පූර්ණ හා නෙ◌ාමඟ යවන බවත්
තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීමෙ◌් අයිතම් 9 සහ 12ට අදාළව පිළිතුරක් සැපයීමට පෙ◌ාදු අධිකාරිය අපෙ◌ාහසත් වී
ඇති බවත් අභියාචක වැඩි දුරටත් ප්රකාශ කළෙ◌්ය.

තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

පෙ◌ාදු අධිකාරිය, අභියාචක ද පිටපත් කර ඇති, 2018.05.08 දිනැති ෆැක්ස් පණිවුඩය මගින් කෙ◌ාමිෂන්
සභාවට දන්වා ඇත්තෙ◌් අභියාචක විසින් විමසා ඇති තෙ◌ාරතුරු ප්රදානය 2016 අංක 12 දරන
තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතෙ◌් 5(1)(ඒ) වගන්තිය යටතෙ◌් ප්රතික්ෂෙ◌්ප
කරන බවයි. පෙ◌ාදු අධිකාරිය වැඩි දුරටත් එමගින් ප්රකාශ කර ඇත්තෙ◌්, තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීම පදනම්
කරගත් රිය අනතුර සම්බන්ධව පවත්වනු ලැබූ විමර්ශනයට අදාලව සැකකාර රියදුරුට එරෙහිව
මානම්පිටිය මහෙ◌්ස්ත්රාත් උසාවියෙ◌් නඩුවක් පවරා ඇති බවත්, 2018.04.23 දිනැති නඩු වාරයෙ◌්දී
ගරු මහෙ◌්ස්ත්රාත්වරයා පෙ◌ාලිස් පරීක්ෂණයට අදාළ ගෙ◌ානු තුනම නීතිපති දෙපාර්තමෙ◌්න්තුවට
වැඩිදුර ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා තීරණය කිරීමට යෙ◌ාමු කර ඇති බවත් ය. එමනිසාවෙන්, අභියාචක
විසින් විමසා ඇති තෙ◌ාරතුරු ප්රදානය කිරීම අගතිගාමී වන බවත් අධිකරණයෙ◌් නඩු කටයුතු වල
අපක්ෂපාතීබව පවත්වාගෙන යාමට අහිතකරව බලපෑ හැකි බවත් පෙ◌ාදු අධිකාරිය විසින් කරුණු දක්වා
ඇත.
ඊටඅමතරව, අභියාචක විසින් මෙම පෙ◌ාදු අධිකාරියෙන් අදාළ රිය අනතුරෙහි පරීක්ෂණයම පාදක කෙ◌ාටගත්
2017.12.29, 2018.03.05 සහ 2018.04.16 දිනැතිව කරන ලද තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීම් වලදට, කෙ◌ාමිෂන්
සභාවෙ◌් දැනට විභාග වෙමින් පවතින තෙ◌ාරතුරු ඉල්ලීමට හා සමානව, පෙ◌ාදු අධිකාරියෙන් කිසිඳු
ප්රතිචාරයක් මෙ◌්වනතෙක් නෙ◌ාලැබී ඇති බව කෙ◌ාමිෂන් සභාවෙ◌් අවධානයට භාජනය කරන ලදී.

නියෙ◌ ගය
2016 අංක 12 දරන තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතෙ◌් සහ 2017 පෙබරවාරි
තුන්වන දින ගැසට් කරන ලද (ග
 ැසට් අංක 2004/66) RTI රෙගුලාසිවලින් නියම කරන ලද නීතිය සහ
ක්රියාපටිපාටිය, අදාළ පෙ◌ාදු අධිකාරිය, පැහැදිලිව උල්ලංඝනය කර ඇත.

පළමුවෙන් ගත කළ, නම්කළ නිලධාරී කෙ◌ාමිසම ඉදිරියෙ◌් පෙනී නෙ◌ාසිටි අතර ඔහු වෙනුවෙන්
නියෙ◌ ජිතයෙක් එවිමටද අපෙ◌ාහෙ◌ාසත් විය ඇත. මෙය RTI පනත සහ 2017 පෙබරවාරි තුන්වන
දින ගැසට් කරන ලද (ගැසට් අංක 2004/66) RTI රිතී උල්ලංඝනය කිරීමකි. තම නෙ◌ාපැමණීම
සම්බන්දව කෙ◌ාමිසමට කිසිම හෙ◌්තු ඉදිරිපත් කිරීමක් ද සිදුකර නැත. එඅනුව, එවැනි
ක්රියාකලාපයන්, පනතෙ◌් 39 (1) (c) කෙ◌ාටස යටතෙ◌් වරදක වන අතර, එම කෙ◌ාටස යටතෙ◌්ම,
නිශ්චිත නීතිමය ප්රතිවිපාක දරනු ලැබෙ◌්.

තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

එවැනි අවස්ථාවකදී, 39 (4) උපකෙ◌ාටස යටතෙ◌්, අදාළ උසාවියෙහි නඩු පැවරීමට, කෙ◌ාමිසමට
බලය ඇත. තවද, 39 කෙ◌ාටසට අනුව, එවැනි වරදකට වැරදිකරුවුවහෙ◌ාත් කිසියම් දඩ මුදලක්
සහ/හෙ◌ වසර දෙකක් නෙ◌ාඉක්මවන කාලයක් සඳහා ස
 ිරදඬුවමක් දඩුවම් වශයෙන් නියම කිරීමට
නීතියෙන් අවසර ඇත.

පෙ◌ාදු අධිකාරිය ත
 ෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතෙ◌් පහත දක්වා ඇති 5 (1)(ඒ)
වගන්තිය යටතෙ◌් තෙ◌ාරතුරු ලබාදීම ප්රතික්ෂෙ◌්ප කර ඇත.
5. 1) (2) වන උපවගන්තියෙ◌් විධිවිධානවලට යටත්ව

එම තෙ◌ාරතුරු හෙළිදරව් කිරීම අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් හෙ◌ අධිකරණයෙ◌් අධිකාරී බලය හා
අපක්ෂපාතීබව පවත්වාගෙන යාමට අගතියක් සිදු වන අවස්ථාවක දී
මෙ◌් පනත යටතෙ◌් ඒ තෙ◌ාරතුරු වලට ප්රවෙ◌්ශ වීම ප්රතික්ෂෙ◌්ප කළ හැකිය.

ලංකා බ
 ැංකු ස
 ෙ◌්වක ස
 ංගමය එ. මහජන බැංකුව (2018.01.30 දිනැති RTIC වාර්තා) හි සඳහන් කර ඇති
පරිද,ි විමසා ඇති තෙ◌ාරතුරු ප්රතික්ෂෙ◌්ප කළ හැක්කෙ◌් පනතෙ◌් 5(1) වගන්තියෙ◌් හරය සහ

රාමුවට සීමාවී පමණක් බවත් අදාළ ප්රතික්ෂෙ◌්ප කිරීම පනතෙ◌් 5 (4) වගන්තියෙ◌් මහජන
සුභසිද්ධියට භාජනය වන අතර ‘මහජන සුභසිද්ධිය එම තෙ◌ාරතුරු හෙළිදරව් කිරීමෙන් වන හානියට
වඩා වැඩි නම් එවැනි තෙ◌ාරතුරු සඳහා වන ඉල්ලීමක් ප්රතික්ෂෙ◌්ප නෙ◌ාකළ යුත’ු බවත්ය.

පනතෙ◌් 5(1)(ඒ) වගන්තිය යදිමින් තෙ◌ාරතුරු ප්රදානය මුක්ත කර ඇතිනම්, එම ප්රතික්ෂෙ◌්ප කිරීම
සාධාරණීයකරණය කිරීමට එම මැදිහත්වීම හෙ◌ අගතිගාමීත්වය අ
 ධිකරණයට අපහාස කිරීමක් හෙ◌

අධිකරණයෙ◌් අධිකාරී බලය හා අපක්ෂපාතීබව පවත්වාගෙන යාමට අගතියක් සිදු කිරීමට ස
 ැබෑ
අවදානමක් (අවධාරණය අප විසින)් පැවතිය යුතු අතර එය හුදු දුරස්ථ ශක්නුතාවයක් මත
සාධාරණීයකරණය කිරීමට නෙ◌ාහැකි වෙ◌්.

තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය

එමෙන්ම පෙ◌ාදු අධිකාරිය විසින් උපුටා දක්වා ඇති 5(1)(ඒ) වගන්තියෙහි අදාළත්වය මෙන්ම තෙ◌ාරතුරු
දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකම පිලිබඳ පනත පාදක කරගත් මූලධර්මය වන ‘උපරිම තෙ◌ාරතුරු අනාවරණය
කිරීම’ යන්න සළකා බලනවිට, තෙ◌ාරතුරු දැනගැනීමෙ◌් අයිතිවාසිකමෙහි මූලික මූලධර්මය අදාළ
කරගනිමින,් 5 (1) උපවගන්තියෙ◌් නිශ්චිතව සඳහන් කෙ◌ාට ඇති ව්යතිරෙ◌්කයන්හට පටු
අර්ථනිරූපණයන් දැක්වීමට කෙ◌ාමිෂන් සභාවට යුතුකමක් ඇති බව කෙ◌ාමිෂන් සභාව සැළකිල්ලෙන්
නිරීක්ෂණය කරයි.

මෙ◌් සම්බන්ධව පෙ◌ාදු අධිකාරියෙ◌් දෙ◌්ශනය, විමසා ඇති තෙ◌ාරතුරු සහ එහි හෙළිදරව් කිරීම
හෙ◌්තුවෙන් ‘අධිකරණයෙ◌් අධිකාරී බලය හා අපක්ෂපාතීබව පවත්වාගෙන යාමට අගතියක්’ සිදු
කිරීමට සැබෑ අවදානමක් ඇති කරන්නෙ◌් කෙසෙ◌්ද යන්න සම්බන්ධතාවය දැක්වීමට ප
 ැහැදිලිවම
අපෙ◌ාහසත් වී ඇත.

ඒඅනුව, විමසා ඇති තෙ◌ාරතුරු ප්රතික්ෂෙ◌්ප කරන්නෙ◌් මන්ද යන්න වැඩි දුරටත් කරුණු දක්වා සනාථ
කරන ලෙසට පෙ◌ාදු අධිකාරියට නියෙ◌ ග කර සිටියි. එමෙන්ම, ඊළඟ විභාග වාරයෙ◌්දී කෙ◌ාමිෂන්
සභාවට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය තෙ◌ාරතුරු ද රැගෙන කෙ◌ාමිෂන් සභාව ඉදිරියෙ◌් අනිවාර්යෙන්ම
පෙනී සිටින ලෙසත් නියෙ◌ ග කර සිටී.

අභියාචනය මෙලෙස කල් තබනු ලැබෙ◌්
ඊළඟ විභාග වාරය: 2018.05.30
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