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ආර්. එම්. රත්නායක එ. විගණකාධිඳති දදඳාර්තදම්න්තුල 

 

RTIC Appeal (දඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 12/2018 (2018.05.09 දින ඳැලති දකොමින් වභා රැව්වීදම්දී විභාග 

කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනදත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු වශ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටදත් ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති                 -  මහින්ද ගේමේපි  

දකොමින් වභා වාමාජික       - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

දකොමින් වභා වාමාජික               - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

දකොමින් වභා වාමාජික               - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

දකොමින් වභා වාමාජික               - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 

 

අධයක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක   -          ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

දනොතීසිත්ඳාර්ලය      -           ්ච්. ්ේ. ගාමිණී, විගණකාධිපති, විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුල 
 

දඳනීසිටීම 

අභියාචක   - ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

තපොදු අධිකාරිය   -  තේ.්න් .තේ කුමාරසිචිශ, විගණන අධිකාරී 

                                                                 ජි.තේ.තේ. අතේරත්න, විගණන අධිකාරී 

                                                                 ්ව .ජි.ටි ඉන්දික, විගණන අධිකාරී 

 

දතොරතුරු ඉල්ලීම දගොනු කරන ද දිනය: 2017.09.03 

දතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.10.11 

නම්කෂ නිධාරියා දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය: 2017.09.28 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2017.10.13 

RTIC දකොමින් වභාල දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය:  2017.10.27 
 

 
  

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
 

2017.09.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් අභියාචකයා විසින් 2013.11.18 දින වශ 2015.05.08 දින වශකාර 

විගණකාධිපති  නතුර වඳශා පලත්ලන ද වේමුඛ පරීේණලට අදාෂ පශ  ත ොරතුරු ඉල්ා ඇ . 
1. ඉශ  වඳශන් කෂ වේමුඛ පරීේණලදී අතේේකයා විසින් බාගත් කුණු ැයිව තුතේ 

වශතික කෂ පිටප ේ, 
2. අදාෂ වේමුඛ පරීේණලට අදාෂ සුදුසුකේල වශතික පිටපත් වශ 
3. නි ාරින්ට කුණු බා දීතේදී අනුගමනය කරන ද නිධනතේල වශතික පිටපත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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රායෙ තවාලා තකොමින් වභාතේ භාරයට ්ම ත ොරතුරු බා දී ඇති බැවින් රායෙ තවාලා තකොමින් වභාලට  

ඉල් පමේ සිදු ෂාරීම මගින් අදාෂ ත ොරතුරු බා ග  ශැෂා බල ත ොරතුරු නි ාරියා විසින් 2017.10.11 දිනැති 
ප්රතිචාරය මගින් අභියාචකට දැනුේ දී ඇ . ්නමුත් අභියාචක 2017.09.28 දිනැතිල නේකෂ නි ාරියා තල  
අභියාචනයේ තයොමු කර ඇ . 2017.10.13 දිනැති ලිපිය මගින් නේකෂ නි ාරියා විසින් ත ොරතුරු 
නි ාරියාතේ ඥ න්දුල යළිත්  ශවුරු කර ඇ . ්ම ප්රතිචාරතයන් වෑහීමකට පත්තනොවු අභියාචකයා 2017.10.27 
දින තකොමින් වභාලට අභියාචනයේ ඉදිරිපත් කරන දී. 
 

අභියාචනය විභාග කිරීදම් අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

 
තපොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 5 ලන ලගන්තියට අනුල ත ොරතුරු ප්රතිේතාප ෂාරීම තශ  
ත ොරතුරු නිදශව  තනොෂාරීම වඳශා ෂාසිදු තශාතුලේ වඳශන් කර තනොතිබ බැවින් ඉල්නු ැබ ත ොරතුරු ලට 
ප්රතේය ප්රතිේතාප කරන ද පදනම පිළිබඳල තකොමින් වභාල විමවන දී . රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල විසින් 
පලත්ලන ද වේමුඛ පරීේණ වේබන් තයන් ත ොරතුරු ඉල්ා ඇති බැවින්, අදාෂ ත ොරතුරු රායෙ තවාලා 
තකොමින් වභාලට හිමි ත ොරතුරු බල තපොදු අධිකාරිය පිළිතුරු බා තදන දී. 
 
තකතවා තල ත්, අභියාචක රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල විසින් තමම තපොදු අධිකාරිය  වේබන් තයන් ්හි ව බය 
විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුතේ (තමම තපොදු අධිකාරිතයහි) අ ෙේ (පරිපාන) තල  පලරා ඇති බල වඳශන් 
කතෂාය. ්ම තශාතුල නිවා, ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරය වතු බල අභියාචකයාතේ  ධනකය විය. 
 

්තශත් තපොදු අධිකාරිය නේකෂ නි ාරිතයකු තව නේ කරන ද නමුත්, 19 ලන ආණ්ඩුක්රම ලෙලව ාා  

වචිත  නය මගින්  170 ලැනි ලෙලව ාාලට සිදු කරන ද වචිත  නය තශාතුතලන්  විගණකාධිපති රායෙ 

තවාලකතයකු තනොලන බල තපොදු අධිකාරිය ප්රකා කතෂාය. ්හි ප්රතිඵයේ තව විගණකාධිපතිට ්තරහිල 
අභියාචනයේ ඉදරිපත් කෂ තනොශැෂා බලත්  ලදුරටත් ප්රකා කතෂාය. 
 

2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 23 (1), (2) වශ (3) ලගන්තියට අනුල 

ත ොරතුරු නි ාරීන් වශ නේකෂ නි ාරීන් පත් ෂාරීම තපොදු අධිකාරිය වතු බ යේ බල තපොදු අධිකාරිතේ 
නි ාරීන්ට දැනුේ තදන දී . 
  

නිදයෝගය  

 

විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුල යනු 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පන  

යටතත් ඇති තපොදු අධිකාරියෂා. ්ම නිවා ්හි විධිවි ාන අනුල කටයුතු ෂාරීමට ්යට ලෙලව ාාපි  ලගකීමේ ඇ . 

 
2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) ලගන්තිය තමතවාය, 

තේ පනතත් 5 ලන ලගන්තිතේ විධිවි ාන ලට යටත්ල, තපොදු අධිකාරියක වන් කතේ , භාරතේ තශ  

පානතේ ඇති ත ොරතුරුලට ප්රතේ වීතේ අයිතිලාසිකම වෑම පුරලැසියකුටම තිබිය යුතුය. 
 
ඒ අනුල,තපොදු අධිකාරිය තලතින් ත ොරතුරු බා ගැනීම වදශා පුරලැසියාතේ අයිතිය පැන නගිනුතේ  ඉල්ා සිටින  
ද ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය  වන් කතේ , භාරතේ තශ  පානතේ ඇති විටදී ය.  ලද ,රායෙ තවාලා තකොමින් 
වභාල තල  ඉල්ා සිටින  ද ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත්, ්ය  ලමත් "තපොදු අධිකාරිතේ 
වන් කතේ " ඇති බල තකොමින් වභාල වටශන් කරයි. 
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 25 (1) ලගන්තිය තමතවාය, 

25. (1) ත ොරතුරු නි ාරියකු විසින්............ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු වැපයීමට තශ  තේ පනතත් 5 

ලන ලගන්තිතේ දේලා ඇති තශාතුලලින් යේ ්ක තශාතුලේ තශ  ඊට ලැඩි ගණනේ  ම  ඉල් පම ප්රතිේතාප 
ෂාරීමට තශ  ඥ රණය කෂ යුතු අ ර, ්ම ඥ රණය, ඉල් පම කෂ පුරලැසියා ශට ලශාම වන්නිතේදනය කෂ 
යුතුය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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්බැවින් තපොදු අධිකාරියක වන් කතේ , භාරතේ තශ  පානතේ පලතින ඉල්ා සිටින ත ොරතුරුලට, 
පුරලැසිතයකුතේ ත ොරතුරුලට ප්රතේ වීතේ අයිතිලාසිකම ප්රතිේතාප කෂ ශැෂා ලන්තන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) ලගන්තිතේ වඳශන් ්ේ තශාතුලේ තශ  ඊට ලැඩි ගණනේ වඳශන් ෂාරීම මගින් 

පමණි.  
 
 ල ද, ත ොරතුරු ඉල් පතමහි අන් ධනග  කරුණු, මශයන අරමුදල් මගින් පලත්ලාතගන යන රායෙ ආය න විසින් 
නිසි ක්රියාපටිපාටියට අනුකල තවාලකයින්තේ උවව වීේ සිදු කර තිතේද යන කාරණය ශා වේබන්  බැවින්, ඕ. 
ඩේලිේ . තේ. කාණදාව  ්. චිකා බැචිකුල (RTIC ලාධන ා වටශන 04.12.2017) වශ පී. මල්ලආරච්හේ ්. ශ්රී චිකා 
තපොලිසිය (RTIC ලාධන ා වටශන 22.05.2018) යන තකොමින් වභා නිතය ග ප්රකාරල පන   ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු 

අනාලරණය ෂාරීමට තපොදු අධිකාරියට ලගකීමේ ඇති බලට තපොදු අධිකාරිතේ අල ානයට තයොමුකර සිටිමු. 
 
ඉශ  වඳශන්  ත්ත්ලයන් යටතත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනත හි විධිවි ාන ප්රකාරල අභියාචකතේ ත ොරතුරු 
ඉල් පේ වේබන් ල සිය ව ාාලරය  ශවුරු ෂාරීමට තපොදු අධිකාරියට නිතය ග කරනු බන අ ර ඊෂඟ නඩු 
දිනතයහි දී පරිපුධනණ ප්රතිචාරයේ වමග තකොමින් වභාලට තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට නිතය ග කර 
සිටිමු. 
 
අභියාචනය තමයින් කල්  බනු ැතේ. 

 
මීෂඟ විභාග ලාරය: 2018.06.12 

 

 
 

RTIC Appeal (දඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 12/2018 (2018.06.12 දින ඳැලති දකොමින් වභා රැව්වීදම්දී විභාග 

කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනදත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු වශ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටදත් ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති                - මහින්ද ගේමේපි  

දකොමින් වභා වාමාජික              - යෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

දකොමින් වභා වාමාජික              - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

දකොමින් වභා වාමාජික             -  ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

දකොමින් වභා වාමාජික              - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 

 

අධයක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   - ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

දනොතීසිත්ඳාර්ලය      -           ්ච්. ්ේ. ගාමිණී, විගණකාධිපති, විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුල 
 

දඳනීසිටීම 

අභියාචක   - ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

තපොදු අධිකාරිය   -  තේ.්න් . ්ේකුමාරසිචිශ,(S.A)                                                                  

                                                                 ්ව .ජි.ටි ඉන්දික, (AE) 

අභියාචනය විභාග කිරීදම් අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනය විභාග කරන අලව ාාතේදී ත ොරතුරු ඉල් පමට අදාෂ ත ොරතුරු තේ ලන විට විගණකාධිපති 
තදපාධන තේන්තුතේ භාරතේ පැලඥ ම තශාතුතලන් ්ලැනි ත ොරතුරු  නිකුත් ෂාරීම වඳශා අලවර බා දීම 
වේබන් ල රායෙ තවාලා තකොමින් වභාතේ ව ාාලරය විමවමින් රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල තල   

ඉදිරිපත් කරන ද 2018.05.24 දිනැති ලිපිය තපොදු අධිකාරිය ඉදිරිපත් කතෂාය. 

 
අචික 1 වශ 2 හි ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු ඔහු තල  බා දී ඇති බලට අභියාචක වඳශන් කෂ නමුත් 
අචික 3 හි ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු ඔහු තල  බා දී තනොමති බල ප්රකා කරන දී. විගණකාධිපති 
තදපාධන තේන්තුතේ භාරකාරත්ලය යටතත් ඇති අචික 3 හි ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු අභියාචකතල  
බා දිය ශැෂා බලත්, ඒ වේබන් තයන් ෂාසිදු අපශසු ාලයේ ශට ගැනීමට තශාතුලේ තනොමැති බලත් තපොදු 
අධිකාරිය පිළිතුරු දුන්තන්ය. 
 

 

නිදයෝගය  

 
2012.05.24 දිනැති ලිපිය පරීේා කර බැ පතේදී අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු දැනට 
විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුතේ භාරකාරත්ලය පලතින බල අල ාරණය විය. 

 
රායෙ තවාලා තකොමින් වභාතලන් අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු මුදා ශැරීම පිළිබඳ 
 ත්ත්ලය නි චය ෂාරීමට ශා ඊෂඟ දිනතේ දී ඒ පිළිබඳල දැනුලත් ෂාරීමට තපොදු අධිකාරියට නිතය ග කර 
සිටිමු. 
 
අභියාචනය තමයින් කල්  බනු ැතේ. 
 
ඊෂඟ විභාග ලාරය: 2018.07.17 
 

 
 
RTIC Appeal (දඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 12/2018 (2018.07.17 දින ඳැලති දකොමින් වභා රැව්වීදම්දී විභාග 

කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනදත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු වශ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටදත් ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති             -  මහින්ද ගේමේපි  

දකොමින් වභා වාමාජික           - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  

දකොමින් වභා වාමාජික           - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

දකොමින් වභා වාමාජික           - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

දකොමින් වභා වාමාජික           - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 

 

අධයක්-ජනරාල්  -පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   -ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

දනොතීසිත්ඳාර්ලය      - ්ච්. ්ේ. ගාමිණී, විගණකාධිපති, විගණකාධිපති තදපාධන තේන්තුල 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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දඳනීසිටීම 

අභියාචක   - ආධන. ්ේ. රත්නායක මශ ා 

තපොදු අධිකාරිය   - ්ල්. ්ල්. ඩේලිේ. ද. සිල්ලා, විගණන අධිකාරී 

                                                       ජි.තේ.තේ. අතේරත්න, විගණන අධිකාරී 

 
 
අභියාචනය විභාග කිරීදම් අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

 
නඩු විභාගතේදී තපොදු අධිකාරිය රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල විසින් 2018.07.10 දින ්ලන  ද ලිපියේ 
ඉදිරිපත් කරන ද අ ර, ්හි පශ  ත ොරතුරු අන් ධනග  විය, 
 

“ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ 

පනතත් විධිවි ානයන්ට අනුකල කටයුතු කරනු බන්තන් නේ, ්ලැනි ත ොරතුරු බා දීමට 
රායෙ තවාලා තකොමින් වභාලට ෂාසිදු විතර  යේ නැ ැයි කාරුණිකල දැනුේ තදනු ැතේ” 

 
්තවා තශයින් තපොදු අධිකාරිය පශ  වඳශන් ත ොරතුරු අභියාචකයා තල  භාර දුන්තන්ය, 
 

1. ශ්රී චිකා විගණන තවාලතේ වශකාර විගණකාධිපති I/II  නතුරට උවව  ෂාරීම වේබන් තයන් 
2013.11.18 දිනැති උපතල්ඛනතේ පිටප ේ, 

2. කුණු ෂාරීතේ ක්රමතේදය වශ 
3. වශකාර විගණක I / II  නතුරට උවව  ෂාරීම වේබන් තයන් 2015.05.08 දිනැති උපතල්ඛනතේ 

පිටප ේ 

 

 

නිදයෝගය  

   
නිතය ගය ැබීතමන් වති තදකෂාන් ඉල්ලූ ත ොරතුරු (තපර බා දී තනොතිබුනු ත ොරතුරු) අභියාචකයා 
තල  භාරදීමට ශා ඒ වේබන්  ආලරණ ලිපිතයහි පිටප ේ තකොමින් වභාල තල   බා  දීමට තපොදු 

අධිකාරිය ්කඟ විය. 

 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබද 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න් ට (ගාව තු වශ 
අභියාචනා කධනයපටිපාටිය), අනුල තමම නිතය ගය අභියාචනය පාධනලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 
කරන තමන් නිතය ග කරයි. 

 
තමම අභියාචනය අලවන් කරන දී. 
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