ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය

ජී. ජී. ඉරේා මර ෝජා කුමාරි එ. ප්රාය
රේශීය රේකම් කාේයයාය, මාතර
RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම /62/2018) (2018.07.30 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින්
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම කරන ද නිතයෝගය).
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රට
කාරල කරන
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා
අභියාචන කාර්ය්යලඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්ය ඳටිඳාටිය.
වභාපති:
රකොමින් වභා වාමාජික:
රකොමින් වභා වමාජික:
රකොමින් වභා වමාජික:

මහින්ද ගේමේපි
විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම
ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර
න්
ජ්තය්්
්ඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා

අධ්ය
ක්-ජ රාේ:

පියතිව්ව රණසිංශ

අභියාචක
ර ොතිසි ත් පාේලය
රපනීසිටීම
අභියාචක
තඳොදු අධිකාරිය

- ජී. ජී. ඉතර්ා මතනෝජා කුමාරි මිය
- ප්රාඳ
තද්ශීය තල්කේ, ප්රා
තද්ශීය තල්කේ කාර්යයාය, මා ර
- ජී. ජී. ඉතර්ා මතනෝජා කුමාරි මිය
- එච්. එේ. එව්. ආර්. කරුණාරත්න, වශකාර ප්රාය
තද්ශීය තල්කේ

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය
ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය

2017.07.26
ප්ර
තිචාරයක් තනොමැ

නේ ක නිෂධරයා තල අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය

2017.08.30,
2017.10.09
2017.10.02,
2017.10.25
2017.11.23

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල තල
අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය
අභියාච යට පසුබිම්වූ කරුණු:

අභියාචක 2017.07.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින්, අව්ථානග වී ඇති MTR/LND/NOTRY/L3/24
ලිපි තගොනුල තලනුලට ාලකාලිකල ඳලත්ලාතගන යනු බන ලිපි තගොනුතේ අඩංගු සියලු තල්ඛණ
ල
වශතික පිටඳත් ඉල්ා සිටින දී.
ත ොරතුරු නිධරයා ඳන ප්තර
කාරල, නියමි කාය තුෂ ප්ර තිචාරයක් තනොදැක්ව බැවින් අභියාචක
2017.08.30 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල අභියාචනයක් තයොමු කරන දී
. නේකෂ නිධරයා
2017.10.09 දිනැතිල ප්රතිචාර දක්ලමින් අභියාචක ඉල්න ද ත ොරතුරු ලට අදාෂ ලිපි තල්ඛණ ලලින්
තකොටවක් ඳමණක් බා දී ඇ . ෘප්තියට ඳත් තනොව අභියාචක විසින් 2017.10.09 දිනැති ලිපිය මගින්
තවසු තල්ඛණ ඉල්ලුේ කරන දී . තමයට ප්රල
තිචාර තව, 2017.10.25 දිනැති ලිපිය මගින් “2017.10.09
දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ලලින් අංක 1 හි දක්ලා ඇති කරුණ වේබන්ධතයන් [ඳනතත්] 5
ලන ලගන්තිතය් (1)(2) ලන උඳ ලගන්තිතය් විධිවිධාන ලට යටත් ල බා දිය තනොශැකි බලත් ” අංක 2, 3,
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය

4 වශ 5 ට අදාෂ ලිපි බා දිය ශැකි බලත් දන්ලමින් , බා දිය ශැකි ලිපි ද ඒ වමඟ ඒලා ඇ
. නමුත්,
තමයින් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2017.11.23 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල අභියාචනයක්
තයොමු කරන දී.
අභියාච ය වළකා බ

අලව්ථාරේදී උේගතවූ කාරණා:

තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2017.10.25 දිනැති ලිපිය මගින්, අභියාචක විසින් 2017.10.09 දිනැති ලිපිය මගින්
“ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ලලින් අයි ම අංක 1 හි දක්ලා ඇති කරුණ වේබන්ධතයන් “[ඳනතත්] 5 ලන
ලගන්තිතය් (1)(2) ලන උඳ ලගන්තිතය් විධිවිධාන ලට යටත් ල බා දිය තනොශැකි බල ” අභියාචක තල
දන්ලා ඇති අ ර , ත ොරතුරු අයි ම අංක 2, 3, 4 වශ 5 ට අදාෂ ලිපි අභියාචක තල බා දී ඇ
.ඒ
අනුල, උක් ලිපිය මගින් අයි ම 1 ට අදාෂ ත ොරතුරු , පුරලැසිතයකුට තඳොදු අධිකාරියක් වතුල ඳලතින
ත ොරතුරු වශා ප්රඋ
තේ වීමට ඇති අයිතිය වශා ඇති ේයෂ තිතර්ඛයන් දක්ලා ඇති ඳනතත් 5 ලැනි
ලගන්තිතය් “(1)(2) උඳ ලගන්ති[ය]” අනුල බා දිය තනොශැකි බල තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක තල
දන්ලා ඇ ත්, එම උඳලගන්තිතය් දැක්තලන කුමන ේයලතිතර්ඛයක් ම ඳදනේල ත ොරතු රු බා දීම තඳොදු
අධිකාරිය විසින් ප්රතික්තේඳ කරන්තන්ද යන්න දක්ලා තනොමැති බල තකොමින් වභාල විසින් නිරීක්ණය
කරන දී. අභියාචනය වකා බන අලව්ථාතේ දී තඳොදු අධිකාරිය විසින් තමය ඳැශැදිලි කරමින් ඉදිරිඳත්
කතෂේ ජී. ජී. ජිනදාව යන අය විසින් අංක 342 දරන බිේ කට්ටිය වේබන්ධතයන් බා දී ප්රල
කාය, ත ලැනි
ඳාර්ලයක් විසින් රශසිග ල බා දුන් ත ොරතුරක් ලන තශයින් එය ඳනතත් 5(1)(එ) ේයතිතර්ඛයට යටත්
ලන බලයි. තේ අනුල ඳනතත් 29 ලගන්තිය යටතත් තඳොදු අධිකාරිය විසින් ක්රික
යාත්මක විය යුතු වුලද , ජී.
ජී. ජිනදාව යන ත ලැනි ඳාර්ලය තේ ලන විට මිය තගොව් ඇති බැවින් ඳනතත් ලගන්ති ප්ර්කාරල ඔහුතගන්
කැමැත් විමසීමට අතඳොතශොවත් බල ද තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන දී.
නිරයෝගය:
ත ලැනි ඳාර්ලයක් විසින් රශසිග ල තඳොදු අධිකාරිය තල වඳයන ද ත ොරතුරු අභියාචක විසින්
ඉල්ලුේ තකොට ඇති නමුත් උක් ත ලැනි ඳාර්ලය තේ ලන විට මිය තගොව් ඇති බැවින්, 29(1) ලගන්තිය
ප්ර
කාරල එකී ඳාර්ලතයන් කැමැත් විමසීමට අතඳොතශොවත් බැවින් ත ොරතුරු බා දිය තනොශැකි බලට
කරන ද තඳොදු අධිකාරිතය් ඉදිරිඳත් කිරීම පිළිග තනොශැකිය. ඳනතත් 29(2) ලගන්තිය ප්රු
කාරල එම
ත ොරතුරු අභියාචක තල බා තදන තව තඳොදු අධිකාරිය තල නිතයෝග කර සිටිමු.
අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේ.
තකොමින් වභා රීතින්හි , රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය , ගැවට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්තර්
කාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු.
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