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එච්.සී.එස්. ද සසොයිසා සිරිවර්ධන එසෙහිව ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව 
 

RTIC Appeal/ 89/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2017.11.06 දින පැලති තකොමින් වභා රැව්ව තේ 
තකොටවක් තව පලත්ලන දී) 

  

වැඩ බලන සභාපතිනි             -  තයේන නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

සාමාජික   - තයේන නීඥ ක ්ව්.. . පුචිහේතශ ලා  

සාමාජික   -  ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

අධයක්ෂ-සෙනොල්  - පියතිව්ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක     - කපි ාන්  ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න 

සනොතීසි ලත් පාර්ශවය    - යුද්  ශමුදාධිපති , ශ්රී චිකා ශමුදාල (නේ ක ලධ ා),),  
     තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න   
     (ත ොරතුරු ලධ ා),) 
 

සපනී සිටීම - කපි ාන්  ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා (නීති ලධ ාරි) 
  තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න   
  (ත ොරතුරු ලධ ා),),  
  තේයධන ආධන.ඩී.උඩුවිාරච්හේ (නීති ලධ ාරි)  
  කපි ාන් ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා 
    
අභියාචක තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපනී සිටියාය.  
තපොදු අධිකාරිය තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න (ත ොරතුරු ලධ ා),), තේයධන 
ආධන.ඩී.උඩුවිාරච්හේ (නීති ලධ ාරි) වශ කපි ාන් ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා විසින් ලධතය යනය කරන දී.  
අභියාචක විසින් 2017.05.02 ලන දින කරනු ැබ ත ොරතුරු ඉල් පමෂාන්, නීඥ ක තේයධන යනරාල් ආධන.පී. 
රායපතිරණ ආධන.්ව්.පී. යු.්ව්.පී. විසින් සිදු කෂයැයි ෂායනු ැබ ලිචිගික අ ලරය වේබන්දල සිදුවමට 
අදාල මලික ප),ක්ණ උවාවිය පිලිබඳ, පශ  වඳශන් ත ොරතුරු විමවා තිබුතේය.  

 
1. ඉශ  වඳශන් ලිචිගික අ ලරය පිළිබඳල සිදුකෂ පැමිණිල් වේබන්දතයන් කරුණු තවොයා 

බැ පමට 2014.08.01 දින පත් කරන ද මලික ප),ක්ෂණඋවාවිතේ කැඳවේ ලධතය ගතයි  වශතික 
ක පිටප ක් 

2. අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාතලි  වශතික ක පිටප ක් 
3. ලධ),ක්ණ ශා ලධගමන ල වශතික ක පිටප ක් 
4. ඊට අදා තලනත් තල්ඛන ල වශතික ක පිටප ක් 
5. යුද්  ශමුදාධිපති ලධගමනයක් වකව් කර ඇත්නේ ්ම ලධගමනතයි  වශතික ක පිටප ක් 
6. තමම මලික ප),ක්ණ උවාවිතේ නීති ලධ ා),න්ද, වාක්ෂිකරුලන්ද වූ බැවින්, යුද්  ශමුදාධිපති 

ලධගමනයක් ලධකුත් කර ඇත්නේ ්ම ලධගමනය තකටුේපත් කර වකව්කෂ, 
ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲඥ ය සුදුසුකේ  

 
අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉල් පමට පිළිතුරු තදමින්, ත ොරතුරු ලධ ා), තේයධන තයනරාල් 
ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න, 2017.05.12 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචකට යුද්  ශමුදා පන ට 
යටත්ල තව ලතේ තයදී සිටින ලධ ාරිලධයක් තව, ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු බා ගැනීම පිළිබඳල යුද්  
ශමුදා පනතත් දක්ලා ඇති පරිදි අභියාචකතේ අණතදන ලධ ා), මගින් අනුපිලිතලට යුද ශමුදාධිපති 
අම න තමන්,  දන්ලා තිබුණි. ්නුල 2017.05.14 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචක  මාතේ අණතදන ලධ ා), 
ශට ත ොරතුරු ඉල් පම ඉදිරිපත් කර ඇ . අණතදන ලධ ා),තගන් පිළිතුරක් තනොැබීම තශ තුතලන්, 
අභියාචක 2017.06.05 දා මින් නේකෂ ලධ ා), ලන යුද ශමුදාධිපති ශට අභියාචනයක් තගොනු කර ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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නේකෂ ලධ ා), විසින් ද පිළිතුරක් තනොැබීම තශ තු තකොටතගන, අභියාචක තකොමින් වභාලට 
2017.08.28 ලන දින අභියාචනය තගොනු කර ඇ .  
 
තපොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු බාදීම ප්රතිතක්ෂ ප කරනලාදැයි තකොමින් වභාල විමසු විට, ත ොරතුරු 
ලධ ා), ප්රකා කර සිටිතේ, තපොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු ඉල් පම ප්රතිතක්ෂ ප තනොකරන බලත්, අභියාචකට 
තව ලතේ තයදී සිටින ලධ ාරිලධයක් ලධවාතලන් ත ොරතුරු ඉල් පම පිළිබඳල යුද්  ශමුදා පනතත්  
අභෙන් ර ්රියාපටිපාටියන්ට අනුකුල ්රියා කරන තව දෙතදක් ඉල්ා සිටින බලත්ය. ්විට අභියාචක 
 මා විසින් මලික ප),ක්ණ විභාගය 2015.07.21 ලන දින අලවන් වම වමඟ යුද ශමුදා අභෙන් ර 
්රියාපටිපාටියන්ට අනුකුල කරනු ැබ තනොතයකුත් ඉල් පේ පිළිබඳල තකොමින් වභාතව් අල ානය 
තයොමු කරන දී. අභියාචක විසින් රැතගන ආ තිබු ලියෂායවිලි ප),ක්ා කරන විට,  අභියාචක 
2016.01.31, 2016.03.31, 2016.05.18, 27.10.2016 වශ 2017.02.15 ලන දිනයන්ි  අභෙන් ර ඉල් පේ 
කර ඇති බලත්, ඒලා සියල්න්තගන්ම ත ොරතුරු බාගැනීමට අතපොතශොවත් ව ඇති බලත් තපනී ගිතේය.  
 

නිසයෝගය  
තමම අභියාචනතේදී, තපොදු අධිකාරිය ලන ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල,ත ොරතුරු ඉල් පතමන් විමවා තිබු 
ත ොරතුරු වපයා තනොමැති ඇති අ ර අභියාචකට ත ොරතුරු බා ගැනීම පිළිබඳල යුද්  ශමුදා පනතත් 
දක්ලා ඇති අභෙන් ර ්රියාපටිපාටියන්ට අනුකුල ්රියා කරන තවට දන්ලා ඇ . ත ොරතුරු පනතත් 25 
ලන ලගන්තිතේ පැශැදිලි තව දක්ලා ඇති පරිදි, ත ොරතුරු ලධ රයකු විසින්,  ඉල්ා සිටින ද 
ත ොරතුරු වැපයීමට තශ  තේ පනතත් 5 ලන ලගන්තිතේ දක්ලා ඇති තශ තුලලින් යේ ්ක් තශ තුලක් තශ  
ඊට ලැඩි ගණනක් ම  ්ම ඉල් පම ප රතික්ත ප ෂා),මට තශ  ඥ රණය කෂ යුතු අ ර, ්ම ඥ රණය, ඉල් පම 
කෂ පුරලැසියා ශට ලශාම වන්ලධතව්දනය කෂ යුතු ය. 
 
RTI තකොමින් වභාල, පනතත් ඇති නීතිය ්රියාත්මක ෂා),ම වඳශා ලෙලව්ාාපි  ලගීමක් ඇ . ඒඅනුල 
පනතත් මලික ම ධනමය ලන ‘උපරිම ත ොරතුරු අනාලරණය ෂා),ම’ යන්නට අනුකූල ත ොරතුරු 
ප්රදානය මුක්  කෂ ශැක්තක් පනතත් 5 (1) උපලගන්තිතේ ලධ්හේ ල වඳශන් තකොට ඇති ලෙතිතධනකයන් 
පදනේ කරතගනම පමණි. ශ්රී චිකා යුද ශමුදාලද ත ොරතුරු පනතත් විය පායට අදාෂ ලන තපොදු 
අධිකාරියක් ලධවාතලන් ත ොරතුරු පනතත් ඇති විධිවි ාන අනුල කටයුතු ෂා),මට ලෙලව්ාාපි  ලගීමෂාන් 
බැඳී ඇ . ්තශත් අභියාචකතේ 2017.05.02 දා මින් ඉදිරිපත් කර ත ොරතුරු ඉල් පම වේබන්දල තපොදු 
අධිකාරිය කටයුතු කර ඇති ආකාරය ත ොරතුරු පනතත් 25 ලගන්තියට තශ  5 ලන ලගන්තියට අනුකූ 
තනොතව්.  
 
්බැවින්, අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති මලික ප),ක්ණ කැඳවේ ලධතය ග ලැලධ ඇ ැේ ත ොරතුරු 
ව්ලාභාවික යුක්තිතේ ම ධනමයන්තගන් වා ා),කරණය ක ශැෂා බලද වඳශන් කරමින්, තපොදු 
අධිකාරියශට අභියාචකතේ 2017.05.02 ලන දින ත ොරතුරු ඉල් පම නැල  වෂකා බන තවටත් අනුල 
පනතත් 25 ලන ලගන්තියට අනුල ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු වැපයීමට තශ  තේ පනතත් 5 ලන 
ලගන්තිතේ දක්ලා ඇති තශ තුලලින් යේ ්ක් තශ තුලක් තශ  ඊට ලැඩි ගණනක් ම  ්ම ඉල් පම ප රතික්ත ප 
ෂා),මට තශ  ඥ රණය කර අභියාචනය විභාග කරනා ඊඟ වභාලාරතේ, ්නේ 2017.11.27 ලන දින  
තකොමින් වභාලට දන්ලන තව තකොමින් වභාල ලධතය ග කරන දී.  
 
්තමන්ම 2017.05.02 ලන දිනම කරනු ැබ  ලත් ත ොරතුරු ඉල් පමෂාන් විමවා ඇති අභියාචකට 
්තරි ල ඇති අයශපත් ලාධන ා ශා ඊට අදාෂ ඇති ප්රතිපත්ති ලිපි පිලිබඳ කාරණාලද ්දින, ්නේ 
2017.11.27 ලන දින, විභාග කරනු ඇ .  
 
අභියාචනය තමතව කල්  බන දී.  
***** 
 

RTIC Appeal/ 89/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2017.11.27 දින පැලති තකොමින් වභා රැව්ව තේ 
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තකොටවක් තව පලත්ලන දී) 
  

සභාපති               - මි න්ද ගේමන්පි  

සාමාජික    -  තයේන නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

සාමාජික   - තයේන නීඥ ක ්ව්.. . පුචිහේතශ ලා 

අධයක්ෂ-සෙනොල්  - පියතිව්ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක     - කපි ාන්  ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න 

සනොතීසි ලත් පාර්ශවය    - යුද්  ශමුදාධිපති , ශ්රී චිකා ශමුදාල (නේ ක ලධ ා),),  
     තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න   
     (ත ොරතුරු ලධ ා),) 
 
සපනී සිටීම - කපි ාන්  ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න (නීති ලධ ාරිලධ) 

   
තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න 
(ත ොරතුරු ලධ ා),),  

  තේයධන ආධන.ඩී.උඩුවිාරච්හේ (නීති ලධ ාරි)  
  තේයධන ඩී.සී.ඩී.ඒ.දිවානායක (නීති ලධ ාරිලධ)   
  කපි ාන් ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා 
   
අභියාචක තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපනී සිටියාය. 
  
තපොදු අධිකාරිය තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න (ත ොරතුරු ලධ ා),), තේයධන 
ආධන.ඩී.උඩුවිාරච්හේ (නීති ලධ ාරි), තේයධන ඩී.සී.ඩී.ඒ.දිවානායක (නීති ලධ ාරිලධ) වශ කපි ාන් 
ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා විසින් ලධතය යනය කරන දී.  
 
ප්රාම අභියාචනා විභාගතේ තකොමින් වභාල දුන් ලධතය ගයට අනුකූ තලමින්, ත ොරතුරු ඉල් පතේ 
තදලැලධ ශා ශ රලැලධ අචික යටතත් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු, ්නේ අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ 
උවාවි ලාධන ාතලි  වශතික ක පිටප ක්, ඊට අදාෂ තල්ඛන ල වශතික ක පිටප ක්,  ශැතරන්න 
ත ොරතුරු ඉල් පතමන් ඉල්ා තිබු අන් සියලු ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිතේ ලධතය ජි යන් ඔවුන් ශා 
රැතගනවිත් තිබුණි.  
 
ත ොරතුරු ඉල් පතේ තදලැලධ අචිකය යටතත් දක්ලා ඇති, ්නේ අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ 
උවාවි ලාධන ාතලි  වශතික ක පිටප ක් වේබන්දල ත ොරතුරු ප්රදානය මුක්  ෂා),මට තපොදු අධිකාරිය 
ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) ලගන්තිය අයැද ඇ . තපොදු අධිකාරිය ලැඩි දුරටත් ෂායා සිටිතේ අදාෂ  මලික 
ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාතලි  තනොතයකුත් වාක්ෂිකරුලන් ඉදිරිපත් ක වචිතව්දී කරුණු අන් ධනග  ව ඇති 
බලයි.  අභියාචක තපොදු අධිකාරිතේ  ධනකයට විරුද්  තලමින් ප්රකා කර සිටිතේ තබදා තලන්ෂා),තේ 
ම ධනමය අදාෂ කර ගලධමින් වචිතව්දී කරුණු ඇතුත් ත ොරතුරු තශළිදරව් තනොතකොට ලාධන ාතව් 
වචිතව්දී කරුණු ඇතුත් තනොවුණු තකොටව් ලධකුත් කෂ ශැෂා බලයි. ්නමුත්, අභියාචකතේ ව්ාාලරයට 
විරුද්  තලමින් තපොදු අධිකාරිය කරුණු දැක්වුතේ අවන ද ශරව් ප්ර්න ලදීද ්ම වචිතව්දී කරුණු අදාෂ 
කර ඇති තශයින් ්තව තලන් තකොට ත ොරතුරු ලධකුත් ෂා),මට තනොශැෂා බලයි.  
 
ත ොරතුරු ඉල් පතේ 4 ලන අචික යටතත් දක්ලා ඇති, ්නේ ‘ඊට අදාෂ තලනත් තල්ඛන ල වශතික ක 
පිටපත්’, වේබන්දතයන් තපොදු අධිකාරිය ප්රකා කර සිටිතේ ඉල්ා ඇති ්ම ත ොරතුරු ලධ්හේ  තනොමැති 
තශයින් පැශැදිලි නැති බලයි. අභියාචක ්ය පිළිගන්නා දී.   
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තපොදු අධිකාරිතේ ලධතය ජි යන් ඔවුන් වමඟ රැතගනවිත් තුබ ලියෂායවිලි ප),ක්ා ෂා),තේදී ත ොරතුරු 
ඉල් පතේ 6 ලන අචික යටතත් දක්ලා ඇති ත ොරතුර, ්නේ ‘තමම උවාවිතේ මලික ප),ක්ණතයන් 
අනතුරුල යුද්  ශමුදාධිපති ලධගමනයක් ලධකුත් කර ඇත්නේ, ්ම ලධගමනය තකටුේපත් කර වකව්කෂ  
ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲඥ ය සුදුසුකේ’ වේබන්දතයන්  ශවුරු කරන ලියෂායවිල්ක් 
තනොමැති බල තකොමින් වභාලට තපනී ගිතේය. ්ලධවා, ්ය වේබන්දතයන් තකොමින් වභාල තපොදු 
අධිකාරිතයන් ප්ර්න කරනු ැබතව්ය.  ්ම ලියෂායවිල්, ්නේ ‘යුද්  ශමුදාධිපති ලධගමනය’, යුද්  
ශමුදාධිපති විසින් අත්වන් කර ඇති තශයින් යුද්  ශමුදාධිපතිම තකටුේපත් කර ඇති බලට දධනකයක් ලන 
බල තපොදු අධිකාරිය ප්රකා කතෂ ය. තපොදු අධිකාරිතේ ලධතය ජි යන් ලැඩි දුරටත් ප්රකා කතල් යුද්  
ශමුදාතව් නීති අචිතේ අ ෙක්ෂක තමම නඩුතව් වාක්ෂිකරුතලකු වූ ලධවාතලන් අ ෙක්ෂක තමම ලධගමන 
තකටුේප  වඳශා දායක තනොවුණු බලයි. තපොදු අධිකාරිතේ  ධනකය වේබන්දල තකොමින් වභාල ප්රකා 
කර සිටිතේ යුද්  ශමුදාධිපතිම තේආකාරතේ නනතික තල්ඛනයක් තකටුේපත් කෂායැයි පිළිගැනීමට 
අපශසු බලයි.  
2017.05.02 ලන දිනම කරනු ැබ තදලන ත ොරතුරු ඉල් පතමන් විමවා ඇති අභියාචකට ්තරි ල ඇති 
අයශපත් ලාධන ා ශා අයශපත් ලාධන ාලට අදාෂ ඇති ප්රතිපත්ති ලිපි පිළිබඳ ත ොරතුරු ද තකොමින් 
වභාතව් ඉල් පම පරිදි, තපොදු අධිකාරිතේ ලධතය ජි යන් ඔවුන් වමඟ රැතගනවිත් තිබුණි.  
ඒඅනුල තපොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකට ්තරි ල ඇති අයශපත් ලාධන ා තදකක් තකොමින් වභාලට භාර 
දුන් අ ර අයශපත් ලාධන ාලට අදාෂ ප්රතිපත්ති ලිපි නනෑම යුද්  ශමුදා තව ලකතයකුට පශසුතලන් බා 
ගැනීමට ශැෂායාල දැනටමත් ඇති බල පලවමින් ්ම ප්රතිපත්ති ලිපි අභියාචක තල  බා දීමට කැමැත්  
පෂකතෂ ය. අභියාචක තකොමින් වභාලට දැන්වූතේ ඇයට ්තරි   ලත් අයශපත් ලාධන ා ඇති බලයි. 
තපොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ  ශවුරු තකොට ෂායා සිටිතේ ඔවුන්තේ දැනුම අනුල අභියාචකට 
්තරි ල ඇත්තත් තකොමින් වභාලට භාර දුන් අයශපත් ලාධන ා තදක ශැතරන්නට  ලත් අයශපත් ලාධන ා 
නැති බලයි. ඒඅනුල තකොමින් වභාල අභියාචකට ඇය දැනුලත්ල ඇයට ්තරි  තලනත් අයශපත් ලාධන ා 
නේ කර දක්ලන තවට ඉල් පමක් කරන ද්තද් තපොදු අධිකාරියට ්ම ලාධන ා තවොයා ගැනීමට ්ය 
රුකුක් ලන බැවිලධ. ඒඅනුල, අභියාචක ඇයට ්තරි   ලත් අයශපත් ලාධන ා තදකක නේ තකොමින් 
වභාල ඉදිරිතේ දෙලා දැක්වය.  
 

නිසයෝගය  

 
තමම අභියාචනතේ, 2017.05.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පතේ 1, 4 ශා 5  ලන අචික යටතත් දක්ලා ඇති 
ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ලට අදාෂල තපොදු අධිකාරිය වපයන ද ත ොරතුරු වේබන්දතයන් අභියාචක 
වැහීමකට පත් විය.  
 
ත ොරතුරු ඉල් පතේ තදලැලධ අචිකය යටතත් දක්ලා ඇති, ්නේ අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ 
උවාවි ලාධන ාතලි  වශතික ක පිටප ක් වේබන් ල තපොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (අ) 
ලගන්තිය අයැදමින් ත ොරතුරු ප්රදානය මුක්  කර ඇ .  ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (අ) ලගන්තියට අනුල 
මලික ප),ක්ෂණ ලාධන ාතව් කුමන තකොටව් අනාලරණය ෂා),තමන් ්තව  පුද්ගලිකත්ලයට ආ්රමණයක්  
සිදුලන්තන්ද යන්න ලිඛි  තද්නා මඟින් තකොමින් වභාලට ඉදිරිපත් කරන තව තපොදු අධිකාරියට 
දන්ලනු බයි.  
 
අභියාචක විසින් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ නේ කරන ද ඇයට ්තරි  අයශපත් ලාධනාා ශා ඇයට 
්තරි ල ඇති තලනත් අයශපත් ලාධනාා ඇතිනේ ඒලා තවොයා අභියාචක තල  ලධකුත් කරන තමන් 
තකොමින් වභාල තපොදු අධිකාරියට ලධතය ග කරනු බයි. ්තමන්ම අයශපත් ලාධනාා අදාෂල ඇති 
ප්රතිපත්ති ලිපි අභියාචක තල  බාදීමට තපොදු අධිකාරිය ්කගත්ලය පෂ කරන ද බලද තකොමින් වභාල 
වටශන් කරනු බයි.  
 
2017.05.02 දිනැති ප්රාම ත ොරතුරු ඉල් පතේ 6 ලන අචික යටතත් දක්ලා ඇති ත ොරතුර, ්නේ ‘යුද්  
ශමුදාධිපති ලධගමනයක් ලධකුත් කර ඇත්නේ, ්ම ලධගමන තකටුේපත් කර වකව්කෂ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

5 
 

ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲත්ඥ ය සුදුසුකේ’ වේබන්දල තපොදු අධිකාරිතේ ව්ාාලරය 
තකොමින් වභාලට දැන්විය යුතුයි. ‘යුද්  ශමුදාධිපති ලධගමනය’ දෙතදක් යුද්  ශමුදාධිපති විසින් අත්වන් 
කර ඇති තශයින් යුද්  ශමුදාධිපතිම තකටුේපත් කර ඇති බලට දධනකයක් ලන බල ලධගමනය කෂ 
තනොශැෂා බැවින් ්ම ලධගමන තකටුේපත් කර වකව්කෂ  ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲඥ ය 
සුදුසුකේ වේබන්දතයන්  ශවුරු කරන ලධ තල්ඛනයක් ඊෂඟ අභියාචනා විභාගතේදී තකොමින් වභාලට 
භාර තදන තමන් තපොදු අධිකාරියට ලධතය ග කරනු බයි.    ලද ත ොරතුරු ඉල් පතමි  අචික 3 යටතත් 
දක්ලා ඇති ත ොරතුර වේබන්  ල තකොමින් වභාල තල  දන්ලන තව තපොදු අධිකාරියට ලධතය ග කරනු 
බයි. 
 
ඊෂඟ අභියාචනා විභාගය 2018.01.30 ලන දින ලන අ ර ඒ වේබන්දතයන් ලිඛි  තද්නා 2018.01.23 
ලන දිනට ප්රාම තකොමින් වභාලට භාර තදන තව දන්ලන දී. 
 
අභියාචනය තමතව කල්  බන දී.  
****  
RTIC Appeal/ 89/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2018.01.30 දින පැලති තකොමින් වභා රැව්ව තේ 
තකොටවක් තව පලත්ලන දී). 
2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද ලධතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබඳ තකොමින් වභා ),තින්ි  (ගාව්තු 
වශ අභියාචන කාධනයපටිපාටිය), ),ති අචික 28 යටතත් පල ලාතගන යනු බන කාධනය පටිපාටිය. 
 

සභාපති              -  මි න්ද ගේමේපි  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික -          තයේන නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - විලධසුරු තර ි නී ලල්ගම 
 
අධයක්ෂ-ෙනොල් - පියතිව්ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක                 - කපි ාන් ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න 

සනොතීසි ලත් පාර්ශවය      - යු  ශමුදාධිපති , ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල (නේ කෂ ලධ රයා),  
    තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න    
    (ත ොරතුරු ලධ රයා) 

සපනී සිටීම                -  
අභියාචක:          කපි ාන් ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න(නීති ලධ ාරි) 
තපොදු අධිකාරිය: බ්රිගඩියධන ඒ. ්ේ. ්ව්.බී. අ පත්තු අ ෙක් මා ෙ, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 

 තේයධන ඩී.සී.ඩී.ඒ. දිවානායක නීති ලධ ා),, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 
 කපි ාන් ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා, විය ලධ ා),, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 

 

අභියාචනය අවස්ථාසේදී උද්ගතවූ කාෙණා: 

 
අභියාචනය ආරේභතේදී, අභියාචක තපර විභාගතේදී තපොදු අධිකාරිය විසින් බා දුන් ලියෂායවිලි මන්ද 
යන්න  ශවුරු කර සිටින දී.  ඇය පලවා සිටිතේ 1,4, වශ 5 අයි මයන්  මා තල  බා දී ඇති බලය. 
්නමුත් තපොදු අධිකාරිය විසින් ්ම ලියෂායවිලි වශතික කර බා දී තනොමැ . තපොදු අධිකාරිය ්ම 
ලියෂායවිලි වශතික කර බා දීමට ්කඟ විය.  
තමම අලවා්ාල ලන විට ප්ර්නග  අයි මයන් තවට පැලතිතේ 
2. අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාතලි  වශතික ක පිටප ක් 
3. ලධ),ක්ණ ශා ලධගමන ල වශතික ක පිටප ක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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6.තමම මලික ප),ක්ණ උවාවිතේ නීති ලධ ා),න්ද, වාක්ෂිකරුලන්ද වූ බැවින්, යුද්  ශමුදාධිපති 
ලධගමනයක් ලධකුත් කර ඇත්නේ ්ම ලධගමනය තකටුේපත් කර වකව්කෂ, ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ 
ත ොරතුරු ශා ලෘත්ඥ ය සුදුසුකේ  
අභියාචක  ලදුරටත්,  
1. අභියාචකට ්තරි ල ඇති අයශපත් ලාධන ා  
2. අයශපත් ලාධන ාලට අදාෂ ඇති ප්රතිපත්ති ලිපි පිළිබඳ ත ොරතුරු ඉල්ා සිටියාය.  
 
2018.01.23 ලන දිනට තපර අභියාචක තල  ලිඛි  කරුණු ෂායපෑේ තගොනු ෂා),මට ලධතය ග කර සිටියද 
්තව  ෂා),මට තපොදු අධිකාරිය අතපොතශොවත් ව තිබුණි.  ලද අයි ම අචික 2 වේබන් තයන් (්නේ අත් 
අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාල) , ත ලන පාධනලයන්තේ තපෞද්ගලිකත්ලයට 
බපාන බලට කරන ප්රකාය, තපොදු අධිකාරිය විසින්  සිදු කරන ෂායාපෑමක් පමණක් බල තපනී යයි. 
තපොදු අධිකාරිතයන් විමසීතමන් අනතුරුල පලවා සිටිතේ තමම විමධනනයට පසු තලනත් ෂාසිදු විමන්යක් 
තනොපැලැත්වූ බලයි.   
 
තපර විභාග ෂා),තේදී අයි ම අචික 3, ්නේ ලධ),ක්ණ ශා ලධගමන ල වශතික ක පිටපත් 
වේබන් තයන් ශැගී ගිතේ, ්ම ත ොරතුරු අභියාචක තල  බා දුන් බල වුලත්, අභියාචක පලවා සිටිතේ 
තමම ලධ),ක්ණ ශා ලධගමන අයි ම 2ි  වඳශන් විමධනනය අලවානතේ ්ෂඹුණු ලධගමන බලත් ්ම 
ලධගමන අයි ම 5ි  වඳශන් යු  ශමුදාධිපති තේ ලධගමනයට තලනව් ලධගමනයන් බලත්ය. 
 
අයි ම අචික 6 වේබන් තයන් (්නේ යුද්  ශමුදාධිපති ලධගමනයක් ලධකුත් කර ඇත්නේ ්ම ලධගමනය 
තකටුේපත් කර වකව්කෂ, ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲඥ ය සුදුසුකේ) තපොදු අධිකාරිය 
පලවා සිටිතේ ්ම ලධගමනයන් යු  ශමුදාපති විසින් අත්වන් තකොට ඇති බැවින් ්තුමා ්ි  වේපුධනණ 
ලගීම භාරගන්නා බලයි.  තපොදු අධිකාරිය තමම ලධගමන තකටුේපත් කෂ ලධ ා),න් ශඳුනාගත් 
තනොශැෂා බලත් තකටුේපත් කරන ද වමශතරක් ලධ ා),න් විශ්රාම තගොව් ඇති බලත් පලවා සිටිතේ.  ලද, 
වාමානෙ  ත්ත්ල යටතත් තමලැලධ ලියවිලි තකටුේපත් කරන අචියට (්නේ නීති අචියට), ්ම අචිතේ 
ලධ ාරිතයකුට ්තරි ල තච අදනා ්ල්ව තිබු බැවින් තමයට වශභාගී වමට තනොශැෂා විය. ්බැවින් යු  
ශමුදාපතිතේ මග තපන්වමට යටත්ල අතනකුත් අචිල ලධ ා),න් විසින් තමම කටයුත්  අසිදු තකතරන 
දී. තපොදු අධිකාරිය  ල දිරටත් පලවා සිටිතේ නීති අචිතේ ලධ ාරිතයකුට තකටුේපත් ක තනොශැෂා 
අලව්ාාලකදී වේම  ්රියාමාධනගය ලන්තන් ්ම ලධ ාරියතේ  නතුරට ශා තයේටත්ලයට වරින අණ 
තදන ලධ ාරිතයකු විසින් තමම කාධනයය සිදු කරන බලයි.  තමම අලවා්ාතව්දී II තශ්ර ණිය තශ  ඊට ඉශ 
සුදුසුකමක් ඇති ලධ ාරිතයකු විසින් තකටුේපත් ෂා),ම සිදු තලයි. පාබ තව නාචික අලව්ාාතව්දී අණතදන 
ලධ ාරියා I තශ්ර ණිතේ ලධ ාරිතයකු බැවින් ්ම අලව්ාාතව්දී ඥ රණය තකටුේපත් ෂා),ම I තශ්ර ණිතේ 
ලධ ාරිතයකු විසින් සිදු කරනු ැතබයි. 
 
පාධනල විසින් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ සිදු කරන ද ෂායාපෑේ ලලින්  ලදුරටත් තපනී ගිතේ ශ්රී චිකා 
මානල අයිතිලාසිකේ පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ අභියාචකතේ විමධනනතේ දී වාක්ෂි බාදුන් 
පුද්ගයකු විසින් පැමිණිල්ක් තගොනු කර ඇති බල තපනී ගිතේය. ්ි දී, අභියාචක වාක්ෂි බා දීම වඳශා 
කැඳලා, ඒ වඳශා තපොදු අධිකාරිය ඇයල  ම රායකා),න් ලලින් ලධදශව් කරනු ැබ සිටියද ශ්රී චිකා මානල 
අයිතිලාසිකේ පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට ඇය අතපොතශොවත් විය.   
 
තපොදු අධිකාරිය අයශපත් ලාධන ා ශා ඊට අදාෂල ඇති ප්රතිපත්ති ලිපි තකොමින් වභාල තල  බා තදන දී. 

 

නිසයෝගය: 

 
තපොදු අධිකාරිය තල  අයශපත් ලාධන ා ශා ඊට අදාෂ ඇති ප්රතිපත්ති ලිපි  අභියාචක තල  බා තදන බලට 
ලධතය ග කර සිටිමු. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තකොමින් වභාල මුලික් විමධනන් ලාධන ා තශළිදරව් ෂා),ම වේබන් තයන්, වාමානෙතයන් ප්රතව්ේ 
ලන්තන් මන්ද යත්, ඉන් අනතුරුල සිදුකරන විධිමත් ප),ක්ණ ශා අධිකරණ කටයුතුලදී, අධිකරණතේ 
අධිකාරි බය ශා අපක්පාඥ බල පලත්ලාතගන යාමට අගතියක් සිදු විය ශැෂා බැවිලධ.්නමුත් තමම 
අලව්ාාතව් ්ලැලධ ්රියාමාධනගයක් තනොගන්නා බල යු  ශමුදාපතිතේ ලධගමන (අයි ම අචික 5- තකොමින් 
වභාල ඉදිරිපිටදී බා දී අභියාචක තල  ලධකුත් කරන ද) මගින් පැශැදිලි ලන බැවින් තපොදු අධිකාරිය 
තල , ්ම අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාතලි  පිටප ක් (්ි  ත ොරතුරු 
ඉල් පතමි  අචික 2 ශා 3 අඩචිගු තව්), ත ලන පාධනලයකට අගතියක් සිදු විය ශැෂා තකොටව් ඉලත් තකොට 
වා න ද වාරාචියක් වමග තකොමින් වභාලට ප),ක්ා කර බැ පම වඳශා බා තදන තවට ලධතය ග 
කර සිටිමු. තපර විභාග ෂා),ේ ලදී තකොමින් වභාල විසින් මුලික ප),ක්ණ ලාධන ාල බාදීමට තපොදු 
අධිකාරිය පෑ විතර  ය පිළිතගන තිබුනද, යු  ශමුදපතිතේ ලධගමන සියුේ තව ප),ක්ා කර බැ පතමන් 
අනතුරුල වශ ප),ක්නය අලව්ාාතව්දී  මාට සිදුව ඇති බලත් අවා ාරණය පිළිබඳල තකොමින් වභාල 
ඉදිරිතේ අභියාචක විසින් කරන ද ලාහේක ශා ලිෂා  කරුණු ෂායාපෑේ තුලින් කරන ද අඛේඩ 
ආව්ාාපනය තශ තුතකොටතගන තකොමින් වභාතව් ප),ක්ාලට පමණක්, මුල් අලව්ාාතව්දී,  මුලික 
ප),ක්ණ ලාධන ාල බා දීම මගින් තපොදු අධිකාරියට අගතියක සිදු ලන්තන් තනොමැති බල තකොමින් වභල 
අල ාරණය කර සිටියි. 
 
අයි ම අචික 6 වේබන් තයන් ්නේ යුද්  ශමුදාධිපති විසින් අත්වන් කරන ද ලධගමනය වකව්කෂ, 
ලධ ාරියා/ලධ ා),න්තේ ත ොරතුරු ශා ලෲඥ ය සුදුසුකේ වේබන් තයන්, තමම විභාග ෂා),ම අලව්ාාතව්දී 
කරන ද කරුණු ෂායාපෑේ ඇතුත් තකොට, ලිඛි  කරුණු ෂායාපෑේ තගොනු කරන තවට තමයින් 
ලධතය ග කර සිටිමු. 
 
අභියාචනය 2018.02.23 දින නැල  විභාගයට ගනු ැතබ්. 
අභියාචනය තමයින් කල්  ැතබ්. 
 

***** 

 
RTIC Appeal/ 89/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2018.02.23 දින පැලති තකොමින් වභා රැව්ව තේ 
තකොටවක් තව පලත්ලන දී.) 
2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද ලධතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබඳ තකොමින් වභා ),තින්ි  (ගාව්තු 
වශ අභියාචන කාධනයපටිපාටිය), ),ති අචික 28 යටතත් පල ලාතගන යනු බන කාධනය පටිපාටිය. 
 

සභාපති      -  මි න්ද ගේමේපි  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික -        තයේන නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක ්ව්.. . පුචිහේතශ ලා 

සකොමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - විලධසුරු තර ි නී ලල්ගම 
 
අධයක්ෂ-ෙනොල් - පියතිව්ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක                 - කපි ාන් ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න 

සනොතීසි ලත් පාර්ශවය      - යු  ශමුදාධිපති , ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල (නේ කෂ ලධ රයා),  
    තේයධන තයනරාල් ඒ.ඩබ්ලිව්.්ේ.පී.ආධන. තවතනවිරත්න    
    (ත ොරතුරු ලධ රයා) 
සපනී සිටීම                -  

අභියාචක:          කපි ාන් ්ච්.සී.්ව්. ද තවොයිවා සිරිලධන න(නීති ලධ ාරි) 
තපොදු අධිකාරිය: බ්රිගඩියධන ඒ. ්ේ. ්ව්.බී. අ පත්තු අ ෙක් මා ෙ, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තේයධන ඩී.සී.ඩී.ඒ. දිවානායක නීති ලධ ා),, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 
තේයධන ආධන. ඩී. උඩුවිාරච්හේ නීති ලධ ා),, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 
කපි ාන් ඩබ්ලිව්.්ච්.්ව්.තවොයිවා, විය ලධ ා),, ශ්රී චිකා යු  ශමුදාල 

 

අභියාචනය අවස්ථාසේදී උද්ගතවූ කාෙණා: 

 
තපර විභාග ෂා),තේදී තපොදු අධිකාරිය තල  අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාතලි  
වශතික ක පිටප ක් (්ි  ත ොරතුරු ඉල් පතමි  අයි ම අචික 2 ශා 3 අඩචිගු තව්) ්ම ලාධන ාතව් ත ලන 
පාධනලයන්ට අගතියක් සිදුවිය ශැෂා ත ොරතුරු ඉලත් කර වා න ද වාරාචියක් වමග තකොමින් වභාතව් 
ප),ක්නය වඳශා තයොමු කරන තවට ලධතය ග කරන දී. තපොදු අධිකාරිය යතුරු ලියනය කරන ද 
ඉශ  වඳශන් විමධනන ලාධන ාතව් (අයි ම 2 ශා 3ට අදාෂ) පිටප ක් තකොමින් වභාල තල  බා දුන් 
අ ර අත් අකුරින් වඳශන් ක මලික ප),ක්ෂණ උවාවි ලාධන ාල පිි ටා ඇති කාධනයාතයන් බා දීම වඳශා 
කාය බා තදන තවට ඉල්ා සිටින දී. තපොදු අධිකාරිය තමම අලවා්ාතව්දී වඳශන් කර සිටිතේ යතුරු 
ලියනය කරන ද ලාධන ාල වශ  අත් අකුරින් ලියන ද ලාධන ාල වධනලවම ලන බල පලවා සිටින දී.  
ත ලන පාධනලයන්ට අගතියක් සිදුවිය ශැෂා ත ොරතුරු ඉලත් කර වා න ද වාරාචියක්ද තකොමින් 
වභාතව් ප),ක්ාල වඳශා තයොමු කරන දී. තපොදු අධිකාරිය නැල  නැල  පලවා සිටිතේ තමම ලාධන ාල 
වශ වාරාචිය තමම විභාග ෂා),තේදී වාක්ෂි බා දුන් ලධ ා),න්තේ තපෞද්ගලිකත්ලයට බපෑේ සිදු කරන 
බලය. 
 
අභියාචක ඇයට තපර අලව්ාාතව්දී බා දුන් තල්ඛන වේබන් තයන් පලවා සිටිතේ ්ය වැහීමකට පත්විය 
ශැෂා අයුරින් අත්වන් තකොට  මුද්රා  බා  තනොමැති බලයි.  තපොදු අධිකාරිය පලවා සිටිතේ තමම ගැටලුල 
ලධරාකරණය ෂා),ම වඳශා පියලර ගන්න බලත් ත ොරාතුරු ලධ රයා  ම මුද්රාල  බා අත්වන කරන 
බලටත් වඳශන් කරන දී. ලධ මුද්රාතලි  යු  ශමුදාතව් ්ම ලධ රයාතේ තශ්ර ණිය/ නතුර පමණක් (නම 
තනොමැතිල) වඳශන් ලන අ ර තපොදු අධිකාරිය විසින් ලධ මුද්රාල ලධධනමාණය කර ඇති වේම  ආකාරය 
තමය තව්.  
 
නිසයෝගය: 

 
විමධනන ලධන ාතව් දෂ ප),ක්ණයෂාන් තපනී යන්තන් තපොදු අධිකාරිය පිටු 36 කට වාරාචි ග  තකොට 
ඇත්තත් පිටු 2000ක් ඉක්මවූ  විමධනන ලාධන ාලක් බලයි.  ලද තපනී යන්තන් තමම කාධනයය සිදු ෂා),තේදී 
තබොතශ  තකොටව් අඩු කර ඇති බලයි. 
 
2018.03.16 දින තප.ල.10.30 ට අත් අකුරින් ලියන ද ලාධන ාල  බා ඇති වා්ානය ලධධනණය තකොට, 
ලාධන ාල ඉදිරිපත් කරන තව තපොදු අධිකාරියට ලධතය ග කර සිටිමු.  
 
 ලද අභියාචක තල  තේ ලනත ක් ලධකුත් කර ඇති තල්ඛන වශතික තකොට / ලධලැරදි බල වශතික තකොට 
බා තදන තවට තපොදු අධිකාරිය තල  ලධතය ග කර සිටිමු. 
 
අභියාචනය තමයින් කල්  ැතබ්. 
***** 
 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග ෂා),ම)/89/2017 - 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද ලධතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභා ),ඥ න් ි  (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාධනයයපටිපාටිය), 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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),ති අචික 28 යටතත් පලත්ලාතගන යනු බන කාධනයයපටිපාටිය- තමම අභියාචනා විභාගය 16.03.2018 දින 

පැලති තකොමින් වභා රැවව්තේ තකොටවක් තව පලත්ලන දී. 

සභාපති - මි න්ද ගේමන්පි  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ෂාාලි පින්තට  යයලධන න  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ්ව් .  පුචිහේතශ ලා   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාධනය තවව තිරුචන්ද්රන්   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - විලධසුරු තර ි නී ලල්ගම 
  
අධයක්ෂ ෙනොල් - පියතිව ්ව රණසිචිශ   

 

සපනීසිටීම 

අභියාචක - කපි ාන් ්ච් සී ්ව් ද තවොයිවා සිරිලධන න, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 

සපොදු අධිකාරිය - තේයධන ඩී සී ඩී ඒ. දිවානායක, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල  

   බ්රිතේඩියධන ඒ ්ේ ්ව් බී අ පත්තු, මා ෙ අ ෙක්, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 

  තේයධන ආධන ඩී උඩවිාරච්හේ, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල  

නිසයෝගය: 

තකොමින් වභාල 23.02.2018 දින ලධතය ග ක පරිදි, තපොදු අධිකාරිය අත් අකුරින් ලියන ද ලාධන ාල 

ඉදිරිපත් කරන දී. තමි දී ඉදිරිපත් කරන ද ලාධන ාල, වාරාචිග  කරන ද ලාධන ාල ශා වැවඳීතමන් 

අනතුරුල 03.04.2018 දින අභියාචනය නැල  විභාගයට ගනු ැතබ්. 

අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැඳවේ දිනය: 03.04.2018 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග ෂා),ම)/89/2017 - 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද ලධතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභා ),ඥ න් ි  (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාධනයයපටිපාටිය), 

),ති අචික 28 යටතත් පලත්ලාතගන යනු බන කාධනයයපටිපාටිය - තමම අභියාචනා විභාගය 03.04.2018 

දින පැලති තකොමින් වභා රැව්වතේ තකොටවක් තව පලත්ලන දී. 

සභාපති - මි න්ද ගේමන්පි  

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ෂාාලි පින්තට  යයලධන න   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ්ව් .  පුචිහේතශ ලා  

 සකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාධනය තවව තිරුචන්ද්රන්   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - විලධසුරු තර ි නී ලල්ගම   
 

සපනීසිටීම 

අධයක්ෂ ෙනොල් - පියතිව ්ව රණසිචිශ   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචක - කපි ාන් ්ච් සී ්ව් ද තවොයිවා සිරිලධන න  

සපනීසිටීම 

අභියාචක - කපි ාන් ්ච් සී ්ව් ද තවොයිවා සිරිලධන න, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 

සපොදු අධිකාරිය - තේයධන ඩී සී ඩී ඒ. දිවානායක, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල  

    කපි ාන් ඩබ්ලිව්. ්ච්. ්ව්. තවොයිවා, විය භාර ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 

 

අභියාචනා අවස්ථාසේ උද්ගත වූ කාෙණා: 

අත් අකුරින් ලියන ද ලාධන ාල, වාරාචිග  කරන ද ලාධන ාල ශා වැවඳීතමන් තකොමින් වභාලට තපනී 

යන්තන් 23.02.2018 දින තපොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ද වාරාචිග  ලාධන ාල වේපුධනණ 

ප),ක්ණ ලාධන ාතව් කරුණු වෑහීමකට පත්විය ශැෂා ආකාරයට ඉදිරිපත් තනොකරන බලයි. තකොමින් 

වභාල  ලදුරටත් පලවා සිටිතේ තමම වාරාචිග  ලාධන ාතව් අභියාචකට ලාසිදායක අයුරින් වටශන් කර 

ඇති ත ොරතුරු ලාධන ා ෂා),ම වේපුධනණතයන්ම පැශැර ශැර ඇති බලත්, වාක්ෂිකරුලන්තේ වටශන් 

ඉදිරිපත් කර තනොමැති බලයි.  

තකොමින් වභාල කරුණු දක්ලමින් පලවා සිටිතේ වාක්ෂිකරුලන්තේ වටශන් අභියාචාකට ලාසිදායක 

අයුරින් වටශන් ව ඇති ලධවා ්ම ත ොරතුරු සියල් අභියාචකට බා දිය යුතු බලත් තමම ත ොරතුරු 

ඉදිරිපත් ෂා),තමන්, ්ම වාක්ෂිකරුලන්තේ තපෞද්ගලිකත්ලයට බා ා ලන අයුරු පැශැදිලි තනොලන බලයි. 

තමයට ප්රතිචාර දක්ලමින් අභියාචක පලවා සිටිතේ අත් අකුරින් ලියන ද වේපුධනණ ලාධන ාල ඇයට බා 

තදන තවයි. 

නිසයෝගය: 

අත් අකුරින් ලියන ද ලාධන ාල, වාරාචිග  කරන ද ලාධන ාල ශා වැවඳීතමන් තපනී යන්තන් වාරාචිග  

ලාධන ාල වේපුධනණ ප),ක්ණ ලාධන ාතව් කරුණු වෑහීමකට පත්විය ශැෂා ආකාරයට ඉදිරිපත් තනොකරන 

බලයි. ්ම ලධවා ප),ක්ණ ලාධන ාතව් වේපුධනණ වූ ලධ),ක්ණ ශා ලධගමන අභියාචකට බා තදන තවට 

තපොදු අධිකාරියට තමයින් ලධතය ග කර සිටිමු. 

 ලද, වාරාචිග  ලාධන ාතව් අභියාචකට ලාසිදායක අයුරින් වටශන් කර ඇති ත ොරතුරු වේපුධනණතයන්ම 

පැශැර ශැ),මකට ක්ල ඇති බල තමතශදී ලධ),ක්ණය තව්. වාක්ෂිකරුලන්තේ වටශන් අභියාචාකට 

ලාසිදායක අයුරින් වටශන් ව ඇති ලධවා ්ම ත ොරතුරු සියල් අභියාචකට බා තදන තමන් තපොදු 

අධිකාරියට තමයින් ලධතය ග කර සිටිමු. තමි දී 5, 12, 16, 17 වශ 18 ලන දින වටශන් වූ කරුණු ද ඉදිරිපත් 

කරන තවට අල ාරණය කර සිටිමු. තමම ත ොරතුරු ඉදිරිපත් ෂා),තමන් තපෞද්ගලිකත්ලයට බා ා සිදු 

ලන වාක්ෂිකරුලන්තේ තල්ඛනයක් තකොමින් වභාලට ඉදිරිපත් කරන තව තපොදු අධිකාරියට  ලදුරටත් 

ලධතය ග කර සිටිමු. 

අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැඳවේ දිනය: 30.05.2018 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග ෂා),ම)/89/2017 - 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද ලධතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභා ),ඥ න් ි  (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාධනයයපටිපාටිය), 

),ති අචික 28 යටතත් පලත්ලාතගන යනු බන කාධනයයපටිපාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 30.05.2018 දින පැලති තකොමින් වභා රැව්වතේ තකොටවක් තව පලත්ලන දී. 

සභාපති - මි න්ද ගේමන්පි   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ෂාාලි පින්තට  යයලධන න   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ ක  ්ව් .  පුචිහේතශ ලා  

 සකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාධනය තවව තිරුචන්ද්රන්   

සකොමිෂන් සභා සාමාජික - විලධසුරු තර ි නී ලල්ගම මශත්මිය  

 

අධයක්ෂ ෙනොල් - පියතිව ්ව රණසිචිශ මශ ා  

සපනීසිටීම 

අභියාචක - තපනී සිටිතේ නැ  
 

සපොදු අධිකාරිය - තේයධන ඩී සී ඩී ඒ. දිවානායක, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල  
    කපි ාන් ඩබ්ලිව්. ්ච්. ්ව්. තවොයිවා, විය භාර ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 

    තේයධන ඒ. ඩබ්ලිව්. තක්. ඒ. ඩී. අමරතික, නීති ලධෂ ා),, ශ්රී චිකා යුද්  ශමුදාල 
 

අභියාචනා අවස්ථාසේ උද්ගත වූ කාෙණා: 

අභියාචක තකොමින් වභා ලාරයට තපනී සිටිතේ නැ .  

ඉශ  ප),ක්ණ ලාධන ාතව් ත ොරතුරු ඉදිරිපත් ෂා),තමන් වාක්ෂිකරුලන්තේ තපෞද්ගලිකත්ලයට බා ා සිදු 

ලන බලට 16.04.2018 දිනැති ලිපිතයන් තපොදු අධිකාරිය දන්ලා සිටියි.  ලදුරටත් කරුණු දක්ලමින් තපොදු 

අධිකාරිය පලවා සිටිතේ පනතත් ලගන්ති 5(1)(අ) ප්රකාරල ්ම වාක්ෂිකරුලන් තදතදනාතේ ප්රකා ඉදිරිපත් 

ක තනොශැෂා බලයි. 

තපොදු අධිකාරිය  ලදුරටත් පලවා සිටිතේ තමම ප්රකා ලධ ාරිලධයන් තදතදතනකුතේ තපෞද්ගලිකත්ලය 

ශා වේබන්  ලන බැවින් ්ම කරුණට වචිතව්දීල කටයුතු ක යුතු බලයි, 

නිසයෝගය: 

ඉශ  වඳශන් කර ලධ ාරියන්  ම වාක්ෂි අභියාචකට බා දීමට ්කඟ තනොලන බල වඳශන් කරමින් ්ම 

ලධ ාරිලධයන්තේ ලිඛි  ප්රකායක් තකොමින් වභාලට 17.07.2018 දින තශ  ඊට තපර ඉදිරිපත් කරන 

තවට තපොදු අධිකාරියට තමයින් ලධතය ග කර සිටිමු. 

තමම වාක්ෂිකරුලන්තේ වටශන් ශැර ප),ක්ණ ලාධන ාතව් ඉතිරි තකොටව් අභියාචකට බා දීමට ෂාසිදු 

බා ාලක් තනොමැති බලට තකොමින් වභාල ලධ),ක්ණය කර සිටියි.  

අභියාචනය කල්  බන දී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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මීෂඟ කැඳවේ දිනය: 17.07.2018 


