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ආර්.එච්. ඒකනායක එ. උතුරුමැද පළාත් ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශලයන් විභාග කිරීම)/ 1028 /2019 (2019.06.04 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -  ආර්.එච්. ඒකනොයක   

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             - ප්රධොන තල්කේ, උතුරුමැද පළොත් ප්රධොන තල්කේ කොර්යොලය 

 

ලපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර්.එේ. නවරත්නබණ්ඩො 

තපොදු අධිකොරිය  -          පැමිණ තනොසිටින ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.12.12 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.15 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.28 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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1. අභියොචක  උතුරු මැද පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ තසවවය කළ කොලය පිළිබඳව 

අභෙන් ර විගණන හො විමර්ශන තදපොර් තේන්තුව විසින් නිකුත් කළ බව සදහන් 

2016/09/20  දිනැතිව වොර් ොතේ  සහතික කළ ඡොයො පිටප ක්. 

2. ඉහ  අංක 1 ි සඳහන්  අභෙන් ර  විගණන වොර් ො පදනේ කරතගන ගණකොධිකොරී රත්නොයක 
මහ ො විසින් අභියොචක සේබන්ධතයන් සිදු කරන ලද බව සඳහන් මූලික විමර්ශන වොර් ොතේ හො 

ඊට අදොළ ඇමුණුේ වල සහතික කළ ඡොයො පිටප ක්. 

 
3. ඉහ  අංක තදතකි  සඳහන්  මූලික විමර්ශන වොර් ොතේ කරුණු සේබන්ධතයන්  පලොත් 

වොරිමොර්ග අමො ෙොංශතේ  තල්කේතේ අංක NCP/LRDW/E3 හො 2018/08/08  දිනැතිව 

ඉදිරිපත් කළ බව සඳහන් නිරීක්ෂණ වොර් ොතේ සහතික කළ පිටප ක්. 

 
4. උතුරු මැද පළොත් ප්රධොන තල්කේ තුමො විසින් අභියොචක උතුරු මැද පලොත් මොර්ග සංවර්ධන 

අධිකොරිතේ තසවවය කළ කොලය එම අධිකොරිය තව  මුදොහරින කොලයක් තසව සලකො කටයුතු 
කිරීමට පළොත් රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අනුමැතිය ඉල්ලො යවන ලද ලිපිතේ සහතික 

කරන ලද ඡොයො පිටප ක්. 

 
5. ඉහ  අංක හ තර් සදහන් ලිපියට උතුරු මැද පළොත් රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේතේ 

අංක NCP/PSC/9/5/10  හො 2018/11/15 දිනැතිව ඔබ තව  එවන ලද ලිපිතේ සහතික කළ 

ඡොයො පිටප ක්. 

 

2018.12.15 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් දන්වො සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් අයදුේ කර ඇති 

ත ොරතුරු අතුරින් අංක 4 ට අදොළ   අදොල  ලිපිතේ සහතික කළ ඡොයො  පිටප ක්  තේ  සමග ඉදිරිපත් කර 

ඇ .  අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති අතනකුත් ත ොරතුරු පහ  සඳහන් තහවතුන් ම  ප්රතික්තෂවප කරන ලද 

බව කොරුණිකව දන්වමි. 

 අයි ම   අංකය   ප්රතික්තෂවප   කිරීමට තහවතුව 

 

01 තමම වොර් ොව අප අධිකොරිතයි පොලනය තහෝ භොරතයි තනොමැ . උතුරුමැද පළොත් 

අභෙන් ර විගණන තදපොර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු නිලධොරී  තවතින් විමසන්තන් 
නේ මැනවි 

 

02 මූලික විමර්ශන වොර් ො තමම  ත ොරතුරු  ඒකකතයි රහසෙ තල්ඛනයක් තලස 

වර්ීකරණය කර ඇති බැවින් ලබොදිය තනොහැක. 

 

03 තමම වොර් ොව අප අධිකොරිතයි පොලනය තහෝ භොරතේ තනොමැ . උතුරු මැද පළොත් 

වොරිමොර්ග අමො ෙංශතේ  ත ොරතුරු නිලධොරි තවතින් විමසන්තන් නේ මැනවි. 
 

05  

තමම වොර් ොව අප අධිකොරිතයි පොලනය තහෝ භොරතේ තනොමැ . උතුරු මැද  පළොත් 

රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ ත ොරතුරු නිලධොරී තවතින් විමසන්තන් නේ මැනවි. 
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ලමම ප්රතිචාරලයන් අතෘප්තතියට පත් අභියාචක 2018.12.19 දිනැතිව නම්කළ නිලධාරියාට අභියාචනයක් 

ලයාමුකරන ලදි. 2018.12.24 දිනැතිව නම්කළ නිලධාරියා ප්රතිචාර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්ලද් 

අභියාචක විසින් අයදුේ කර ඇති ත ොරතුරු වලට අදොළ මුලික විමර්ශන වොර් ො තමම ත ොරතුරු 
ඒකකතයි රහසෙ තල්ඛනයක් තලස වර්ීකරණය කර ඇති බැවින් එම වොර් ො ලබොදිය තනොහැකි බව 

කොරුණිකව දන්වමි. ලමම ප්රතිචාරලයන් අතෘප්තතියට පත් අභියාචක විසින් 2018.12.28 දිනැතිව 

ලකාමිෂන් සභාව ලවත අභියාචනයක් ලයාමුකරන ලදි. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණීම සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරී ප්රසොදි 
විතේසිංහතගන් දුරක නතයන් විමසීතේදී ඇය සඳහන් කර සිටිතේ අදොළ අභියොචනො විභොගය පිළිබඳ ලිපිය 
ඇය තව  තනොලැබුණු බැවින් අභියොචනය සඳහො සහභොීීමට තනොහැකි වූ බවයි.  

අභියොචනො විභොගතේදී අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ  මන් විසින් මූලික විමර්ශන වොර් ොතේ 
තල්ඛන 5ක් ඉල්ලො සිටි අ ර ඉන් අයි ම 1 හො 4ට අදොළ තල්ඛන පමණක් ලබො දී ඇති බවයි.  

අයි ම 2ට අදොළ ත ොරතුරු රහසිග  වොර් ොවන් වන බවට තපොදු අධිකොරිය දක්වො ඇති බව අභියොචක 
කියො සිටී.  

එතසවම අභියොචක සඳහන් කර සිටින්තන් අයි ම 3ට අදොළව එම තල්ඛනය තපොදු අධිකොරිතේ මගතපන්ීම 
යටතත් අමො ෙොංශ තල්කේතගන් ලබොගැනීමට කටයුතු කරන තලස දැන්වූවද ඒ පිළිබඳව අමො ෙොංශ 
තල්කේතගන් විමසීතේදී එය ප්රධොන තල්කේවරයොතගන් ලබොගැනීමට තමතහයවූ බවය. එතහත් ප්රධොන 
තල්කේවරයො අදොළ වොර් ොව ලබො දී තනොමැති අ ර එම වොර් ොව ඔහු සතුව ඇති බව තවනත් 
තල්ඛනවලින් පැහැදිලි වන බවය. 

එතසවම අයි ම 5ට අදොළව එම ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්ද අභියොචක තව  ලබො දී තනොමැති බවද 
සඳහන් කර සිටී. 

ඒ අනුව මූලික විමර්ශන වොර් ොවන් රහසෙ තල්ඛනයක් තලස දක්වො එය ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කිරීම 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන ට පටහැනි බව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර 
සිටින අ ර තකොමිෂන් සභොව හමුතේ තීරණය වූ තේ හො සමොන අභියොචනොවලදී එනේ 
RTIC/Appeal/49/2018 - අයි.ආර්. චිත්රොනන්ද කුමොර එ. තගොවියන සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව, 
RTIC/Appeal/160/2018 - යනිදු සී.ඩී. තසතනවිරත්න එ. ශ්රි ලංකො තපොලිසව තකොමිසම හො 
RTIC/Appeal/142/2018 - තිලක් රංජිත් සිල්වො එ. ශ්රී ලංකො තපොලිසව මූලසවථොනය යනොදී ආභියොචනොවලදී 
එකී විමර්ශන වොර් ොවන් ලබොදීමට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග නිකුත් කර ඇති බවද තකොමිෂන් 
සභොව අවධොරණය කර සිටී. ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු රහසිග  ත ොරතුරු 
තනොවන බවට තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටී. 

නිලයෝගය: 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතේ තනොපැමිණීම ම  මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම 

අනිවොර්ය වන අ ර පනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තිය යටතත් තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හරිනු ලැබීම වරදට වරදකරු විය හැකි බවටත් තපොදු 
අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. 
 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.09.24 දින තප.ව. 11.00 ට කල් බනු ලැතේ . 
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තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 

***** 


