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ප්රේමල් අබේප්ේප්සේ එබ අබේධය්පන නබේම්ය්ාංශය 
 
RTIC Appeal/25/2017(2018.04.20 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් වභා රැව්වීතේදී අනුම  කරන ද 
නිතයෝගය) 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ තකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳල ලාතගන යනු බන 2017.07.17; 2017.08.21, 
2017.10.16, 2017.11.06, 2017.11.27 වශ 2018.03.27 දිනැති කාර්ය ඳටිඳාටි. 
 

සභ්පන ති    -  මහින්ද ගේමේපි 

ප් ොමිෂන්බසභ්බස්ම්ජි  - තයේන නීඥ ක ෂාා ප පින්තටෝ යයලර්ධන  

ප් ොමිෂන්බසභ්බස්ම්ජි  - තයේන නීඥ ක ්ව්. . . ංංහේතශාලා  

ප් ොමිෂන්බසභ්බස්ම්ජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

ප් ොමිෂන්බසභ්බස්ම්ජි  -           විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

ේධයක්ෂ-ජනඑ් අ  - පියතිව්වරණසිංශ 
 

 ප්පන නීසිටීම: 

ේභිය්ච බ   - තප්රාමාල් අතේතවාකරමශ ා 

ප්පන ොදුබේධි ්රිය                        - සුනිල් තශට්ටිආරච්හේ,  තල්කේ, අධොඳන අමා ොංය(නේකෂ 
නිධරයා තලනුතලන්) 

ප්වනබපන ්ර්ශවය                       -          ්ව්.ඩී. තවතනවිරත්න මිය 

 

ප්ොඑතුරුබඉ අලීමබප් ොනුබ එනබලදබදිනය: 2017.02.14  
2017.03.14 

ප්ොඑතුරුබනිලධ්රිය්බතීඑණයබලබ්බදුන්බදිනය:බ  2017.07.03 (අභියාචක විසින් 2017.03.16 
දිනැතිල ්ම කරුණම විමවා කරන ද  ලත් 
ඉල් පමකට)  
2017.07.24 & 2017.08.17 (ලැඩිදුර ප්රතිචාර; 
අභියාචක තකොමින් වභාතේ අභියාචනය තගොනු 
කෂ ඳසුල);  

නම් ළබ නිලධ්රිය්බ ප්වබ ේභිය්චනයබ ප්යොමුබ  ළබ

දිනය: 

2017.07.14;2017.02.14 දිනැති ත ොරතුරු 
ඉල් පම ප්රති්ෂතාඳ කරමින්   

නම් ළබනිලධ්රිය්බතීඑණයබලබ්බදුන්බදිනය:  2017.10.17 

RTIC ප් ොමිෂන්බ සභ්වබ ප්වබ ේභිය්චනයබ ප්යොමුබ

 ළබදිනය:බ 

2017.05.17 

 

ේභිය්චනය සල ් බලන ේවස්ථ්ප්ේදී උද් වූ  ්එණ්: 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ඳැලැත්ව 2017.07.17, 2017.08.21, 2017.10.16, 

2017.11.06, 2017.11.27 වශ 2018.03.27දිනැති විභාග ෂාරීේ ලදී අනාලරණය ව කරුණු, ඳශ  ඳරිදි 
තේ. 
 
අභියාචක, 2017.02.14 දිනැති ඉල් පම මාර්ගතයන් ගාල් වවුත්න්ඩ්ව් විදුශතල් හිටං විදුශල්ඳතිනි 
ාන්ති තවතනවිරත්න මශත්මියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ල වශතික පිටඳත් ඉල්ා සිටින දී. 
අභියාචක, 2017.03.14 දිනැති ඉල් පම මාර්ගතයන් අභියාචක ඳශ  වශන් ඳාවල් ල 2017 ෂමුන් 
ඇතුත් ෂාරීම වේබන්ද විව් ර තල්ඛන ඉල්ා සිටින දී. 
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1. ගා/අතෝයිසියව් විදොය   
2. ගා/මහින්ද විදොය 
3. ගා/රිච්මන්ඩ් විදොය 
4. ගා/ වවුත්න්ඩ්ව් විදො  
5. ගා/අනුා තේවි විදොය 
6. ගා/ වංඝමිත් ා බාලිකා විදොය  
7. ගා/ සිරිධේම විදොය 
8. ගා/ රීඳන් බාලිකා විදොය 

අභියාචක මුලින් තමම ත ොරතුරු අදාෂ ඳාවල්ල විදුශල්ඳතිලරුන්/ලරියන්තගන් ඉල්ා සිටින දී. නමුත් 
තමම ත ොරතුරු නිකුත් ෂාරීතේ බ  අධොඳන අමා ෙංතඅ අතිතර්ක තල්කේ (ඳරිඳාන) තුමා 
(ත ොරතුරු නිධාරී) වතු බලට ඳලවමින් ගා/ වංඝමිත් ා බාලිකා විදොතඅ විදුශල්ඳතිනිය ්ව පිළිතුරට 
අනුකුල අභියාචක තමම ඉල් පම අමා ෙංයට තයොමුකරන දී. 
 
අභියාචනය විභාග කෂ තදලන දින (්නේ 2017.08.21 දින) තඳොදු අධිකාරිය, 2017.07.24 වශ 
2017.08.17 දිනැති (අංක ED/RTI/1703/034 දරණ) ලිපියන් මගින් තඳන්නුේ ක ඳරිදි, අභියාචකට 
2017.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පතමහි ත ොරතුරු ලලින් තකොටව්ෂ බා දී තිබිණි. තඳොදු අධිකාරිය 
2017.07.24 දිනැති ලිපියට, ්ම කරුණම  ශවුරු කරමින් RTI 04 ආකෘතියද අමුණා තිබිණි.  ලද ්ම 
ලිපිය මගින් තඳොදු අධිකාරිය හිටං විදුශඳතිනියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකාය වේබන්ධ ත ොරතුර 
ප්රති්ෂතාඳ කර සිටින දී.  
 
තමම දින ලන විට (2017.08.21) තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක තල  2017.03.14 දිනැති ඉල් පමට අදාෂ යේ 
ත ොරතුරු බා දී තිබුතේය. ත ොරතුරු  බාදී තිබු බැවින් තකොමින් වභාල ඉදිරිතඅ ඳැලැත්තලන තමම 
විභාගය වශා තඳනී සිටීම අනලෙ බල වකා තඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණ සිටීමට තශාතුල්ෂ විය ශැෂා 
බල අභියාචක ඳලවා සිටිතඅය. අභියාචක බා දී ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් ඳලවා සිටිතඅ ්හි 
වමශර්ෂ පිටු අඳැශැදිලි බලත් ්ම ත ොරතුරු වේංර්ණතයන් ඳරී්ෂා කර බැ පමට ඔහුට තනොශැෂාව 
බලත්ය. ්ම නිවා 2017.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඉල්ා සිටි සියලු ත ොරතුරු ඔහු තල  
බා දී ඇත්දැයි ඳැලසීමට තනොශැෂා බල අභියාචක ෂායා සිටිතඅය.  ලද 2017.02.14 දිනැති ත ොරතුරු 
ඉල් පම මගින් ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ්නේ, ගාල් වවුත්න්ඩ්ව ් විදුශතල් හිටං විදුශල්ඳතිනි ාන්ති 
තවතනවිරත්න මශත්මියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ලට අදාෂ ත ොරතුරු  අභියාචක තල  බා දී 
තනොතිබුණි. තඳොදු අධිකාරිතඅ ත ොරතුරු නිධාරියා ඳලවා සිටිතඅ තමම ත ොරතුරු බා දිය තනොශැෂා 
බලත් RTI 10 ආකෘතිය්ෂ මගින් නේකෂ නිධාරියා ශට අභියාචනය්ෂ තයොමු කරන තවටත්ය.  
 

තඳොදු අධිකාරිය (අධොඳන අමා ොංය) ගත් කෂ, අභියාචනය වශා ඳෂමු විභාග ෂාරීේ තදක වශා 
(්නේ  2017.07.17 වශ 2017.08.21 දිනයන්) නිතයෝජි තය්ෂ වශභාගී කරවීමට ඔවුන් අතඳොතශොවත් 
විය.  විභාග ෂාරීතේ තදලන දින (්නේ 2017.08.21 දින), 2017.03.14 දිනැති ඉල් පමට අදාෂ යේ / සියලු 
ත ොරතුරු බා දී තිබු බැවින් තකොමින් වභාල ඉදිරිතඅ ඳැලැත්තලන තමම විභාගය වශා තඳනී සිටීම 
අනලෙ බල වකා තඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණ සිටීමට තශාතුල්ෂ විය ශැෂා බල අභියාචක ඳලවා 
සිටිතඅය. අභියාචක බා දී ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් ඳලවා සිටිතඅ, ්හි වමශර්ෂ පිටු අඳැශැදිලි 
බලත් ්ම ත ොරතුරු වේංර්ණතයන් ඳරී්ෂා කර බැ පමට ඔහුට තනොශැෂාව බලත්ය. ්ම නිවා 
2017.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඉල්ා සිටි සියලු ත ොරතුරු ඔහු තල  බා දී ඇත්දැයි 
ඳැලසීමට තනොශැෂා බල අභියාචක ෂායා සිටිතඅය.  ලද අභියාචක ඳලවා සිටිතඅ, 2017.02.14 දිනැති 
ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ්නේ, ගාල් වවුත්න්ඩ්ව් විදුශතල් හිටං විදුශල්ඳතිනි 
ාන්ති තවතනවිරත්න මශත්මියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ලට අදාෂ ත ොරතුරු  ඔහු තල  බා දී 
තනොතිබු බලය. තඳොදු අධිකාරිතයහි ත ොරතුරු නිධාරියා, තමම ත ොරතුරු බා දිය තනොශැෂා බලත් RTI 
10 ආකෘතිය්ෂ මගින් නේකෂ නිධාරියා ශට අභියාචනය්ෂ තයොමු කරන තවටත් දැනුේ දුන් බල, 
අභියාචක ඳලවා සිටින දී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තකොමින් වභාල ඉදිරිතඅ ඳැලති තදලැනි විභාග ෂාරීම අලවානතඅ (්නේ 2017.08.21 දින)  ්ෂැඹුනු 

අතුරු නිතයෝගය ප්රකාරල 2017.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පමට අදාෂ, අභියාචක තල  දැනට බාදී 
ඇති ත ොරතුරු ඳරී්ෂා කර බා යේෂාසි අවේංර්ණ/ අඩුඳාඩු වහි  ත ොරතුර්ෂ තිතේ නේ ්ය තඳන්ලා 
තදන තවට නිතයෝග කරන දී.  ලද 2017.02.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පමට අදාෂල නේකෂ 
නිධාරියා ශට අභියාචනය්ෂ තයොමු කරන තවට ද තමයින් නිතයෝග කරන දී. තකොමින් වභාල මුල් 
අලව්ථාලදී ත ොරතුරු නිධාරීන් ඳත්ෂාරීම වේබන්ධතයන් තඳොදු අධිකාරිතයහි ඳැලති අවිනි්හේ භාලය 
නිවා සිදුවී ඇති අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටිය පිළිතනොඳැදීම තශාතුතලන් උේග වී ඇති ලොකු  ත්ත්ලය 
තකොමින් වභාතලහි අලධානයට ්ෂල ඇ .  

 

ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු විභාග ෂාරීමට නියමි  දිනට, ංර්ණ ලතයන් තශෝ අර්ධ ලතයන්, අභියාචකශට 
බා දී තිබීම,බ2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  යටතත් තකොමින්  
වභාල ඉදිරිතඅ තඳනී  සිටීමට තඳොදු අධිකාරියට තිබු ලගකීම ඳැශැර ශැරීම වශා නිදශවට කරුණ්ෂ 
තනොලන බල ද තකොමින් වභාල අලධාරණය කරන දී. 

 
අභියාචනය විභාග කෂ මීෂඟ අලව්ථාතේදී (්නේ 2017.10.16 දින) අභියාචක ඳලවා සිටිතඅ 2017.14.02 
දිනැතිල ඉල්ා තිබු ගාල් වවුත්න්ඩ්ව් විදුශතල් හිටං විදුශල්ඳතිනි ාන්ති තවතනවිරත්න මශත්මියතේ 
ලත්කේ බැරකේ ප්රකාතයහි වශතික පිටඳ ්ෂ ශැර අතනකුත් සියලු ත ොරතුරැ  මා තල  ැබී ඇති 
බලය.  ලදුරටත් අනාලරණය වුතඅ අභියාචක තමම ත ොරතුරු ඉල් පම ප්රති්ෂතාඳ ෂාරීම වේබන්ධල 
2017.07.14 දින නේකෂ නිෂධාරියා තල  ලිපිය්ෂ මගින් දන්ලා ඇති බලයි. 

 
තඳොදු අධිකාරිය තුන් ලන ලරටත් තකොමින් වභාල ඉදිරිතඅ තඳනී සිටීමට අතඳොතශොවත් වී තිබු බැවින් 
නේකෂ නිධාරියා/ තල්කේ අධොඳන අමා ොංය ලන සුනිල් තශට්ටිආරච්හේ මශ ා තල , තඳනී 
සිටීමට අතඳොතශොවත් වීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳනතත් 39 (1) (ඇ) ලගන්තිය ප්රකාරල දඩුලේ ැබිය 
ශැෂා ලරද්ෂ බල තඳන්ලා තදමින්, මීෂඟට විභාගයට ගැනීමට නියමි ල ඇති 2017.11.06 දින තඳ.ල. 9.30 

ට ංේගලිකල තශෝ බයත් නිතයෝජි යකු මාර්ගතයන් තඳනී සිටිමට, අලලාද ලිපිය්ෂ නිකුත් කරන දී. 

තඳොදු අධිකාරිය, තමම දින(නිසි තව තඳනී සිටීතමන් අනතුරුල)  ඳලවා සිටිතඅ තඳොදු අධිකාරිය, ගාල් 
වවුත්න්ඩ්ව් විදුශතල් හිටං විදුශල්ඳතිනි ාන්ති තවතනවිරත්න මශත්මියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකා 
ල වශතික පිටඳත් බාදීම ප්රති්ෂතාඳ කෂ බලයි (ත ොරතුරු ප්රති්ෂතාඳ කරමින් නේකෂ නිධාරියාතේ 
2017.10.17 දිනැති ලිපිය). තමම ත ොරතුරු ත ලන ඳාර්ලය්ෂ විසින් ඳනතත් 5 (1) (්) ලගන්තිය 

යටතත්, තඳොදු අධිකාරිය තල  වඳයන ේද්ෂ බැවින් ශා ්ම ත ලන ඳාර්ලය විසින් තමම ත ොරතුරු 
තශළිදරේ ෂාරීමට කැමැත්  බා දීම ප්රති්ෂතාඳ කර ඇ  යන  ඳදනම ම  ඳනතත් 29(2) (ඇ) ලගන්තිය 
ප්රකාරල නේකෂ නිධාරියා ත ොරතුරු ඉල් පම ප්රති්ෂතාඳ කරන දී.  
 
තඳොදු අධිකාරිය නේක නිධාරියා තලනුතලන් කරුණු ද්ෂලමින් ඳලවා සිටිතඅ නේකෂ නිධාරියා 
ත ොරතුරු බාදීම ප්රති්ෂතාඳ කෂ බලයි. තමම ප්රති්ෂතාඳ ෂාරීමට අදාෂ 2017.10.17 දිනැති තල්ඛනය 
තකොමින් වභාතේ ඳරී්ෂකාරී ෂායවීම වශා බා තදන දී. තමම ත ොරතුරු ත ලන ඳාර්ලය්ෂ විසින් 
ඳනතත් 5 (1) (්) ලගන්තිය යටතත්, වඳයන ේද්ෂ බැවින් ශා ්ම ත ලන ඳාර්ලය විසින් තමම 
ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීමට කැමැත්  බා දීම ප්රති්ෂතාඳ කර ඇති බැවින් නේකෂ නිධාරියා 
ත ොරතුරු බාදීම ප්රති්ෂතාඳ කර සිටින දී. 
 
තඳොදු අධිකාරිය  ර්ක කර සිටිතඅ ලත්කේ බැරකේ ප්රකායන් නිකුත් ෂාරීම තඳොදු අධිකාරිය වතු බය්ෂ 
තනොලන බලය. මන්ද ්ම ත ොරතුරු අදාෂ ංේගයා විසින් මුද්රා  බාබා තදන බලත්, ංේගයකුතේ 
ලත්කේ බැරකේ ප්රකාය තශළිදරේ කරනු බන්තන් 1975 අංක 1 දරණ ලත්කේ ශා බැරකේ 
ප්රකා(වංතෝධි ) ඳන  යටතත් ද්ෂලා ඇති අල්ව් තශෝ දුණ තචෝදනා විමර්න තකොමින් වභාල 
ලැනි අධිකාරීන් ඉදිරිතඅ සීමි  අලව්ථාලදී  තශෝ 2006 අංක 10 දරණ තේශීය අදායේ ඳන  යටතත් 
ද්ෂලා ඇති සුවිතාෂී  ත්ත්ලයන් ්ෂඹ ඇති අලව්ථාලදී ඳමණ්ෂ බලය. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනය විභාග ෂාරීේලදී, තඳොදු අධිකාරිතයහි ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.03.16 දිනැතිල ත ොරතුරු 
ප්රති්ෂතාඳ කර ඇත්තත් 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  යටතත් 
5 (1) (අ) ලගන්තිය ප්රකාරල බලත් ්ය නේකෂ නිධාරියා විසින් උංටා ද්ෂලා ඇති ත ොරතුරු බාදීම 
ප්රති්ෂතාඳ කෂ ශැෂා අලව්ථාල, ලන ත ලන ඳාර්ලයන් විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  රශසිග ල වඳයා 
ඇති 5 (1) (්) ලගන්තියට   ඳරව්ඳර විතරෝධී බල, තකොමින් වභාල විසින්,  නිරී්ෂණය කරන දී. 
 
තඳොදු අධිකාරිය තමය ඳශදා තදමින් ඳලවා සිටිතඅ 5 ඳනතත් (1) (අ) ලගන්තිය ම  ඳදනේල ත ොරතුරු 
ප්රති්ෂතාඳ කර ඇත්තත් ත ොරතුරු නිධාරියා බලත් නේකෂ නිධාරියා තනොලන බලත්ය.  ලද 
ලාර් ාග  ෂාරීම වශා විභාගයට ්ෂලන අලව්ථාතේදී තඳොදු අධිකාරිතයහි ව්ථාලරය ඳැශැදිලිලම ත ලන 
ඳාර්ල ත ොරතුරු බැවින් 5 (1) (්) ලගන්තිය ප්රකාරල ප්රති්ෂතාඳ කරන බලට ත ොරතුරු නිධාරියා 
ප්රකා කර සිටිතඅය. 2017.08.24 දිනැති අංක ED/RTI/1703/034 දරණ ලිපිය මගින්, නේකෂ 
නිධාරියා, ඳනතත් 29 (1) ලගන්තිය ප්රකාරල තශළිදරේ ෂාරීමට ඳ්ෂල තශෝ විරුේධල දන්ලා ්ලන 
තවට කෂ විමසීතමන් අනතුරුල, 2017.08.29 දිනැති ලිපිය මගින්, ාන්ති තවතනවිරත්න මිය, 
ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීමට  රතඅ විරුේධත්ලය ප්රකා කර සිටියාය. 
 
තමයට ප්රති උත් ර වඳයමින් අභියාචක ඳලවා සිටිතඅ 1975 අංක 1 දරන ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ඳන  
යටතත් ඔහු අධොඳන අමා ෙංතඅ තල්කේ තල  2016 ලර්තඅදී ඉල් පේ ෂාහිඳය්ෂ සිදු කරනු ද අ ර 
හිටං තල්කේ විසින් තමම ත ොරතුරු බා දුන් බලත්ය.තකොමින් වභාල විසින් තේ වේබන්දතයන් ප්ර්න 
කෂ විට ඳලවා සිටිතඅ ්තව ත ොරතුරු බා ගත්තත් 2016 ලර්තඅදී ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳන  
වේම  වීමට තඳර බලයි. තකොමින් වභාලට, ඳරී්ෂා කර බැ පම වශා තල්කේ විසින් 2016.02.29 
දිනැති ලිපිය මගින් තදන ද ඥ රණය්ෂ අභියාචක ඉදිරිඳත් කරන දී. 
 

නිප්යෝ ය:බ 

තමම අභියාචනතඅ ප්ර්නග  තකොටව ලන්තන්, අභියාචක විසින්, ගාල් වවුත්න්ඩ්ව් බාලිකා විදොතඅ 

හිටං විදුශල්ඳතිනිය ලන ාන්ති තවතනවිරත්න මියතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ඉල්ා, අභියාචක විසින් 
කරන ද ත ොරතුරු ඉල් පමයි. 
 

නේකෂ නිධාරියා 2017.10.17 දිනැතිල, ත ොරතුර ත ලන ඳාර්ලය්ෂ විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  

වඳයා ඇති බැවින්,ශා ත ලන ඳාර්ලය ත ොරතුරු වැඳයීමට විරුේධල ඇති බැවින්, ඳනතත් 29 ලගන්තිය 
වමඟ ෂායවිය යුතු 5 (1) (්) ලගන්තිය ප්රකාරල මු්ෂ  ත ොරතුර්ෂ ලන ඳදනම ම  ත ොරතුරැ බා දීම 
ප්රති්ෂතාඳ කරන දී. (නේකෂ නිධරයා විසින් අනුමැතිය ඉල්ා 2017.08.24බ දිනැති අංක 
ED/RTI/1703/034බදරණ ලිපියට බා දුන් පිළිතුර ලන, ත ලන ඳාර්ලය ලන තවතනවිරත්න මිය විසින් 

ලියන ද 2017.08.29දිනැති ලිපිය). 

 

ඳනතත් 29  ලගන්තිය වමඟ ෂායලන ද 5 (1) (්) ලගන්තිය ප්රකාරල, ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීමට 
ත ලන ඳාර්ලය අකමැත්  ප්රකා කර ඇති අලව්ථාලකදී තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු බාදීම 
අනිලාර්තයන්ම ප්රති්ෂතාඳ කෂ යුතු වුලද ( ඳනතත් 29 (2)(ඇ) ලගන්තිය) ්ම ලගන්තිතඅ අතුරුවිධානය/ 
තකොන්තේසිය ප්රකාරල සිදුලන (මශයන සුබසිේධිය) '්ම ත ොරතුරු තශළිදරේ තනොෂාරීතේ ංේගලික 
බැදියාලට,ලඩා ලැදගත්කමින් ලැඩි අලවථ්ාලකදී'බ තකොමින් වභාතලහි නිතයෝගය්ෂ ම ,ත ොරතුරු 
තශළිදරේ කෂ ශැෂාය. 

 
ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීම වේබන්ධතයන් ඥ රණයකට ්ෂඹීමට වශ වංවදනාත්මක මගතඳන්වීම්ෂ 
තව, ඳනතත් 29 (2) (ඇ) ලගන්තිතයහි වශන් මශයන සුබසිේධිය වමඟ 5 (4)බලගන්තිතයහි වශන් 

සියල් අභිබලා ඳලතින තඳොදු මශයන සුභසිේධිය  ඇගයීමකට ්ෂෂාරීතේදී, ඉන්දියාතලහි  අධිකරණ වශ 

ත ොරතුරු තකොමින් වභා විසින්, තේඳාකයන් තශෝ තේඳාන  නතුරු ලට  රඟ කරන 
ංේගයින් තේ තශෝ ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකායන්ට අදාල ලගෂාලයුතුභාලයෂාන් වශ 
විනිවිදභාලයෂාන් කටයුතු ෂාරීමට අලෙ බල [ඉන්දියානු වමිතිය ් ලගඋත් රකරු: ප්රයා න්්රලාදී 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

5 
 

ප්රතිවංව්කරණ වංගමය ශා  ලත් අතය්ෂ; සිවිල් නිදශව වශාව මශයන වංගමය ශා  ලත් අතය්ෂ ්. 
ඉන්දියානු වමිතිය ශා  ලත් අතය්ෂ (Union of India (UOI) v. Respondent: Association for 
Democratic Reforms and Another; with People's Union for Civil Liberties (PUCL) and Another 
v. Union of India (UOI) and Another)), (ඥ න්දුල:බ2002බමැයිබ02, 2002 AIR 2112; 2002 (3) SCR 
294)], ඳලවා ඇති බල වැෂාල්ට ග  යුතුයි. ්නමුත්, ්ලැනිම අලව්ථාලන්හිදී, රයතඅ නිධාරීන්තේ 
ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා වේබන්ධ ත ොරතුරු ඉල් පේ ලදී අධිකරණ ඳැශැදිලිලම ලඩාත් 
සුඳරී්ෂාකාරීල කටයුතු කර ඇති බල තඳනී යයි. 
 
ගිරි් රාමචන්ද්ර තේ්ඳාන්තඩ් ්. මධෙම ත ොරතුරු තකොමවාරිව් වශ අන් අය ((2013) 1SCC 212) යන්න 
ප්රාතේශීය අර්ථවාධක අරමුදල් තකොමවාරිව් කාර්යාතයහි තවාලතඅ නිර  බාත්මක ෂාරීතේ 
නිධාරිතයකුතේ, වටශන් ශා දේඩන, ැබ  ොග වශ ලත්කේ බැරකේ ඇතුත් තවාලා ලාර් ා ඉල්ා 
සිදු කරන ද ත ොරතුරු ඉල් පමකට අදාෂ නඩු ඥ න්දුලෂා. 
 
ඉන්දියාතලහි තරා්නාධිකරණය ඳලවා සිටින ේතේ; 

 
විා මශයන සුභසිේධිය්ෂ සිදුලන වශ මධෙම මශයන ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ ප්රාන්  
මශයන ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ අභියාචනා අධිකාරිය තශෝ මශයන සුභාසිේධිය්ම ත ොරතුර 
තශළිදරේ ෂාරීම මගින් වාධාරණීකරණය ලන්තන් යැයි වැහීමකට ඳත්ලන්තන් නේ මිව, 
ංේගයකු විසින්  ම අදායේ බදු තගවීේ වශා අනාලරණය කරන ද විව් ර ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ ඳනතත් 8(1)(ඒ) ලගන්තිය ප්රකාරල මු්ෂ  ලන පංේගලික ත ොරතුරුප ය... 
තමම අලව ්ාතේදී තඳත්වේකරු ත ොරතුරු බා ගැනීම වශා වේභාවී මශයන සුභාසිේධිය්ෂ 
තඳන්ලා තනොමැති බැවින් තමලැනි ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීම මගින් ඳනතත් 8(1)(ඒ) ලගන්තිය 
ප්රකාරල අනලෙ තව ංේගයකුතේ තඳෞේගලිකත්ලය ආ්රමණය විය ශැෂාය. 
 

 ලදුරටත් ඳලවා සිටිතඅ; 
 

මධෙම මශයන ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ ප්රාන්  මශයන ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ අභියාචනා 
අධිකාරිය තශෝ මශයන සුභාසිේධිය මගින් ත ොරතුර තශළිදරේ ෂාරීම වාධාරණීකරණය ලන්තන් 
යැයි වැහීමකට ඳත්ලන්තන් නේ, නිසි නිතයෝග සිදු ක ශැෂා මුත් තඳත්වේකරුට තමම විව් ර, 
 ම අයිතිලාසිකම්ෂ තව, ඉල්ා සිටිය තනොශැෂාය. 

 
තමම අභියාචනතයහි කරුණු ගත් කෂ, අදාෂ ත ලන ඳාර්ලය ලන හිටං විදුශල්ඳතිනියට ්තරහිල 
අල්ව් තශෝ දණ තචෝදනා තිතේදැයි තවොයා බැ පමට, තමම තකොමින් වභාල විසින් උත්වාශ කර ඇ . 
තමය අදාෂ ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීම මශයන සුභසිේධිය වශා බඳාන්තන් ද  යන්න  ්ෂතවාරු තකොට 
(්නමුත් ්ය වශාම සීමා තනොවී) ඥ රණයකට ්ෂඹීම වශාද  තේ. තඳොදු අධිකාරිය තල , තලනත් 
කරුණු අ ර, ත ලන ඳාර්ලය ලන හිටං විදුශල්ඳතිනිය සිදු කෂා යැයි ඳලවා අල්ව් තශෝ දණ 
තචෝදනා වේබන්ධතයන්  ලාර් ාග  ෂාසිදු විමර්නය්ෂ තිතේද යන්න තවොයා බා තකොමින් වභාල 
දැනුලත් කරන තවටද, නිතයෝගය්ෂ (2017.11.06 දිනැතිල) නිකුත් කරන දී. අභියාචක තල ද තේ 
වේබන්ධල ප්ර ේෂ කරුණු  දැ්ෂවීමට දන්ලන දී. 
 
ඒ අනුල තඳොදු අධිකාරිය විසින් අඳ තල  බා දුන් කරුණු අනුල තඳනී ගිතඅ ත ලන ඳාර්ලයට (්නේ 
හිටං විදුශල්ඳතිනිය වවුත්න්ඩ්ව් විදොය ගාල්) ්තරහිල,  ච්රතල්ඛ අංක 2013/11 වශ 05/2015 2 
ලගන්තිය උල්ංඝණය තකොට කටයුතු ෂාරීම මගින් ආය න වංග්රශතඅ II තකොටතවා LXVIII 
ඳරිච්තේදතඅ 15 ලගන්තිය යටතත් දඩුලේ ැබිය ශැෂා ලරද්ෂ සිදු කෂාය, යන ඳදනම ම  විමර්නය්ෂ 
ඳලත්ලා ඇති බලයි.    
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තමයට ඳදනේව  කාරණය වුතඅ හිටං විදුශල්ඳතිනි අදාෂ ච්රතල්ඛ ප්රකාරල අධොඳන අමා ෙංතඅ 
අනුමැතිය බා තනොතගන, ඳන්ති කාමර අලුත්ලැඩියා ෂාරීම වශා තදමාපියන්තගන් මුදල් ්කතු ෂාරීමට 
අනුමැතිය බා දීමයි. මුදල් ්කතු ෂාරීම 11 තරාණිතඅ සිසුන්තේ තදමාපියන් විසින් සිදු කරන දී. 
අලුත්ලැඩියා ෂාරීතමන් අනතුරුල ඉතිරිව මුද ඳාවල් වංලර්ධන වමිතිතඅ ගිණුතමහි  ැන්ඳත් කරන දී. 
බා දී ඇති තල්ඛන ෂායලා බැ පතමන් අනතුරුල, ඳාවැ විසින් මුදල් ්කතුකරන ද කාරණය වශා 
භාවි ා කර ඇති බලත් ඉතිරිය ඳාවල් වංලර්ධන වමිතිතඅ ගිණුතමහි  ැන්ඳත් කර ඇති බලත් තඳනී යයි. 
්නමුත් ඉව්මතුව ගැටලුල ලන්තන් අධොඳන අමා ොංය තඳර අනුමැතිය්ෂ තනොමැතිල තදමාපියන්තගන් 
මුදල් ්කතු ෂාරීමයි. 
 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් අඳ තල  ැබී ඇති ලිපිය (අංක ED/05/72/02/04/483 දරණ 2018.03.26 දිනැති, 
ඳරිඳාන නිධාරී (ඳරිඳාන) ඒ ්ව් ආර් බේඩාර මශ ා විසින් තඳොදු අධිකාරිතයහි ත ොරතුරු 
නිධාරියා තල  නිකුත් කරන ද)  ලදුරටත් ඳරී්ෂා ෂාරීතමන් වටශන් කෂ යුතු කරුණ්ෂ ලන්තන්, 
මුලික විමර්නතඅ නිර්තේයන්ට (අංක ED/05/91/08/01/02/2015 දරණ 2015.03.04 දිනැති) ඳසුල 
රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල  තචෝදනා ඳ්රය්ෂ (අංක PSC/DIS/191/2015 දරණ 2016.06.13 දිනැති 
ලිපිය) නිකුත් කර ඇති බලයි.  
 
අංක ESC/DIS/191/2015 දරණ 2017.09.08 දිනැති, අධොඳන තවාලා කමිටුල විසින් රායෙ තවාලා 
තකොමින් වභාලට යලන ද ලිපිය මගින් දන්ලා ඇති ඳරිදි, විනය ඳරී්ෂනය්ෂ සිදු තකොට, විමර්න 
ලාර් ාල වශ සියලු ලාහේක වශ ලිෂා  වා්ෂෂි වකා බා, තමම අභියාචනයට අදාෂ ත ලන ඳාර්ලය 
(්ව්.ඩේ. තවතනවිරත්න මිය)  සියලු තචෝදනා ලලින් නිතදොව් කර ඇ . 
 
අභියාචනය විභාග කරන ද අලවන් දින, තකොමින් වභාල ත ලන ඳාර්ලය (්ව්.ඩේ. තවතනවිරත්න 
මිය) කැලන ද අ ර, තඳොදු අධිකාරිය තල  රශසිග ල බා තදන ද ඇයතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකාය 
තශළිදරේ ෂාරීමට නැල  ලර්ෂ ඳලවා සිටිතඅ කැමැත්  බා දිය තනොශැෂා බලයි.   
 
 ලද ඳලවා සිටිය යුත්තත් අභියාචකතේ  ර්කය ලන,  මා විසින්, 1975 අංක 1 දරණ ලත්කේ ශා බැරකේ 
ප්රකා (වංතෝධි ) ඳන  යටතත්  විවිධ ංේගයින්තේ ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා බාගත් බැවින්, 
තමම අභියාචනයට අදාෂ ත ලන ඳාර්ලයතේ ලත්කේ බැරකේ ප්රකාතඅ වශතික කරන ද පිටඳ ්ෂද 
බා ගැනීමට ඔහුට අයිතිය්ෂ ඇ  යන්න, ්ම නීතිය වශ තමම තකොමින් වභාතලහි ඥ රණය ඳදනේ විය 
යුතු ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ නීතිය අ ර ඳලතින වැෂාය යුතු තලනව 
ශඳුනාගැනීමට අතඳොතශොවත් වීම නිවා සිදු කර ඇති  ර්කය්ෂ බලයි.  
 
1975 අංක 1 දරණ ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා (වංතෝධි ) ඳනතත්, 5 (3) ලගන්තිය (1988 වංතෝධනය 
යටතත් ශඳුන්ලාතදන ද) ප්රකාරල නනෑම ංේගතයකුට අදාෂ අධිකාරිය තල  නියමි  ගාවත්ුල තගලා 
නනෑම ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකාය්ෂ කැලා ඳරී්ෂා කෂ ශැෂා අ ර අදාෂ ලැඩිදුර ගාව්තුල තගලා ්ම 
ප්රකාය බා ගැනීමටද අයිතිය්ෂ ඇ . ්නමුත් ්ම ඳනතත් 8 (1) ලගන්තිය ප්රකාරල තමලැනි ත ොරතුරු, 
කරුණට අදාෂ ංේගයා වමග ශැරුණු විට තලනත් ෂාසිඳු ංේගතය්ෂ ශා 'වන්නිතේදනය ෂාරීම' දඬුලේ 
ැබිය ශැෂා ලරදෂා.  
 
තමයට ඳරව්ඳරල/ විවංවන්ධනාත්මකල තමම ඳන  (්නේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 
ඳන ) යටතත් බා ගන්නා ත ොරතුරු ප්රකානය ශා තබදා ශැරීම  සීමා කර තනොමැ .තඳොදු යනයා අ ර, 
ඳනත හි විය ඳථය ශා අරමුණ ගත් ක නිලැරදි තව, තමම ත ොරතුරු භාවි ා කෂ ශැෂා ශා තබදා 
ශැරිය ශැෂා අන්දම ඉ ා ංළුල් තේ.්නමුත් 1975 අංක 1 දරණ ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා(වංතෝධි ) 
ඳන  යටතත්  යේ ංේගයකුතේ ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා බාගත් බැවින්, ්ලැනි අයිතිලාසිකම්ෂ ඒ 
අනුල ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳන  යටතත් ඳන නැතගන බලට, අනුමානය තකොට  ර්ක කෂ තනොශැෂාය. 
ඳනත් තදක තලනම වන්දර්භයන් තුෂ ක්රියාත්මක ලන බල ශඳුනා ග  යුතුය.   
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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්ම නිවා ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන ට අදාෂල වශ තමම තකොමින් වභාල විසින් 
වකා බැලිය යුතු/ ඇගයීමට ්ෂ කෂ යුතු  කාරණය ලන්තන්, ඳනතත් 29 (2) (ඇ) ලගන්තිතයහි 
අතුරුවිධානය වමඟ ෂායවිය යුතු ඳනතත් 5 (4)බ ලගන්තිතයහි වශන් සියල් අභිබලා ඳලතින තඳොදු 
මශයන සුභසිේධිය්ෂ තමම අභියාචනතඅ ඳලතින්තන්ද යන්න ඳමණි.  TISL ්. අග්රාමා ෙ කාර්යාය/ 
යනාධිඳති තල්කේ කාර්යාය (RTICAppeal/05/2017 &RTICAppeal/06/2017, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ තකොමින් වභාතේ 2018.02.23බදිනැති වටශන්)බ්තමන්මබතමම ේභියාචනතඅදී, බිශාර් රායෙ 
තවාලා තකොමින් වභාල ්. වයිඩ් හුතවාන් අේබාව් රිව්වි වශ අන් අතය්ෂ හි (( [2013-2-L.W. 293 (4 
තකොටව)] 301 පිටුල) ඉන්දියානු තරා්නාධිකරණතයහි හේන් නය ප්රතයෝයනලත් විය.(25 පිටුතලහිදී) 

 

වාමානෙ ලෙලශාරතඅ 'මශයන සුභසිේධිය' යන තයදුමට  'තඳොදු කටයුත් ' යන තයදුමට වමානල  නි්හේ  

නිර්ලචනය්ෂ තනොමැ . ්ය අනමෙ අර්ථය්ෂ නැති, නමෙශී ප වශ ඳන  අනුල අන් ර්ග  ලන අර්ථය, 
කාය, වමාය  ත්ත්ලයන් ශා අලෙ ාලයන් ම  බඳෑමට ්ෂලන වශ තලනව් ලන වංකල්ඳය්ෂ තේ[ 
බිශාර් ප්රාන් ය ්. කතේ්ලර් සින්ේ (AIR 1952 SC 252) = (1952) 62 L.W. 527]. 
 
තමම අභියාචනතඅදී 'මශයන සුභසිේධිය,' ත ලන ඳාර්ලයතේ (්නේ විරාමික විදුශල්ඳතිනියකතේ) 
ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකාය තශළිදරේ ෂාරීම ඉල්ා සිටින්තන්ද? රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල විසින් 
ත ලන ඳාර්ලය ද තචෝදනා ලට ලැරදිකාරිය තව නිර්ණය වුතේ නේ තමම  ත්ත්ලය තලනත් 
ආකාරයෂාන්  ්ෂතවාරු ෂාරීමට සිදුලනු ඇ .  5 (4) ලගන්තිතයහි වශන් සියල් අභිබලා ඳලතින තඳොදු 
මශයන සුභසිේධිය වමඟ ඳනතත් 29 (2) (ඇ) ලගන්තිතයහි අතුරු විධානය තමම අභියාචනයට අදාෂ 
ලන්තන් යයි තකොමින් වභාතේ මනව තලනව් ෂාරීමට, ්ය ්්ෂ වාධකය්ෂ (අතනකුත් වාධක අ ර) ලනු 
ඇ . ්නමුත් තමම අලව්ථාතේ කරුණු ්තවා තනොතේ. තේ ශැරුණු විට, ‘මශයන සුභසිේධිය’ට ඳ්ෂල 
ෂාසිදු වාධකය්ෂ අඳ ඉදිරිතඅ සිදුව අභියාචනා විභාග ෂාරීේ ලදී තඳනී නැ . 

 

කරුණු ්තවා වුලද,රයතඅ තවාලකයන්තේ (ත ෝරාඳත් කරගන්නා ද තේඳාකයන් ශැරුණු තකොට) 

ලත්කේ බැරකේ ප්රකා ඉල්ා තගොනු කරන ද ත ොරතුරු ඉල් පේ වශා, 5 (4)බලගන්තිතයහි වශන් 
සියල් අභිබලා ඳලතින තඳොදු මශයන සුභසිේධිය වමඟ ඳනතත් 29 (2) (ඇ) ලගන්තිතයහි අතුරු විධානය 
අදාෂ ලන්තන්දැයි ඥ රණය ෂාරීමට,  වෑම අභියාචනයකදී  මුෙ අ්රමික ා පිළිබ වැෂාය යුතු තචෝදනා, 

වනාථ ෂාරීම ඳන  ප්රකාරල, අනිලාර්ය තකොන්තේසිය්ෂ තනොලන බල නැල  ඳලවා සිටීම ලැදගත් තේ.වෑම 
අභියාචනය්ෂම ්හි කරුණු ම  ඳදනේල වකා බැලිය යුතුයි. 
 
අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේ. ඳනතත් 5(4) ලගන්තිතඅ වාමානෙ මශයන සුභසිේධි අබිභලා යාම  
වමග 29(2)(ඇ) ලගන්තිතඅ අතුරුවිධානය ත ොරතුරු තශළිදරේ ෂාරීමට නිතයෝග ෂාරීමට අදාෂ තනොතේ. 
නේකෂ නිධරයාතේ ඥ රණය ව්ථිර කර සිටිමු. ඳාර්ල තදකටම, තකොමින් වභාතේ ගාව්තු ශා 
අභියාචනා ඳටිඳාටිය පිළිබ රීති 2017(2017.03.02 දිනැති ගැවට් අංක 2004/66) න්හි රීති අංක 27(3) 
ප්රකාරල නිතයෝගය තයොමු කරනු ැතේ. 

 
***** 


