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ඊ.එම් .ඩී . ඒකනායක එ. ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලම්න්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1140/2019 (2019.07.17 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  

 

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභිොචක   -     ඊ.එම් .ඩී . ඒකනායක 

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නම් කල නිලධාරී, ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලම්න්තුව 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඊ.එම් .ඩී . ඒකනායක 

තපොදු අධිකොරිය  - පී.එම්.පී. අනුර කුමාර , ත ාරතුරු නිලධාරියා  

                                                ආර්.එච්.ටී.එස්. තෙටිටාරච්ි , අධයක්ෂ (පරිපාලන) 

                                               ඩබ්ලිව්.පී.තක්. වික්රමසිංෙ ,නම් කල නිලධාරී  

                                               තක්. සුරිංග චමින්ද 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.08.30 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.14 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
 

2018.10.01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.15 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.08.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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යන තල්ඛණ හො සංඛෙොතල්ඛන තදපොර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ අංශතේ තසවවතේ 

නියුතු හො ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවොවට අයත් පහ  වගුතවන් විසව ර කරන්නො 

වුද එි සඳහන් දිනයන්ිදී 2018.06.08 දිනැති තවළඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්රතල්ඛ අංක 01/2018(1) 

අනුව සහනදොයි පදනම ම  තමෝටර් රථ බලපත්ර ඉල්ුේ කිරීතේදී එම නිලධොරීන් භොවි  කළ  නතුරු 

නොමයන් ඇතුළුව හො ආශ්රි  ත ොරතුරු සහතික තකොට. 

 

අනු 
අංකය 

නිලධොරියොතේ නම ඉල්ුේපත්රය 
ඉදිරිපත් කළ 
දිනය 

තවළඳ හො 
ආතයෝයන 
ප්රතිපත්ති 
චක්රතල්ඛ අංක 
01/2018 ි 
සඳහන් 
ඉල්ුේපත්රය 
සඳහො නිලධොරියො 
භොවි ො කළ 
 නතුරු නොමය 

අදොළ 
බලපත්රය 
නිකුත් කළ 
දිනය 

නිකුත් කළ 
බලපත්රතේ 
සඳහන් 
 නතුරු නොමය 

1 තක්.එේ.ආර්. වික්රමසිංහ මයො  2018.07.03 සහකොර අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

2018.07.26 සහකොර 
අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

2 තක්.එල්.සි.එසව.ීරසූරිය මයො  2018.06.21 සහකොර අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

2018.07.20 සහකොර 
අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

3 පි.ඩී.පී. පිරිසව මයො 2018.07.03 සහකොර අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

2018.07.26 සහකොර 
අධෙක්ෂ 
(ත ො.ස. ො.)  

 

2. අභියොචක විසින් පහතින් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු හො තල්ඛන අදොළ තරෝම ඉලක්කම තයොදමින් හො 

සහතික තකොට ලබො තදන තලස ඉල්ලො ඇ .  

I. ඉහ  විසව ර කර ඇති නිලධොරීන් සහකොර අධෙක්ෂ (ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ) 
 නතුරට විධිමත්ව පත් කර ඇති බවට තහෝ විධිමත්ව අන් ර්රහණය කර ඇති බවට 
 හවුරු කරන තමන්ම තවළඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්රතල්ඛ අංක 01/2018(1) අනුව 
සහනදොයි පදනම ම  තමෝටර් රථ බලපත්ර ඔවුන් තව  නිකුත් කිරීම සඳහො  අදොළ 
අමො ෙොංශය තව  නිර්තේශ කර යැීම සඳහො එකී නිලධොරීන්තේ නිලධොරීන්තේ නිල 
 නතුරු නොමය සනොථ කිරීමට තදපොර් තේන්තුව පොදක කර ගත් තල්ඛණවල සහතික කළ 
පිටපත්  

II. යන තල්ඛන හො සංඛෙොතල්ඛන තදපොර් තේන්තුව විසින් ඉහ  විසව ර කල නිලධොරීන් 
තවළඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්ර තල්ඛ අංක 01/2018(1) අනුව සහනදොයි පදනම ම  
තමෝටර් රථ බලපත්ර ලබො ගැනීේ සඳහො ඉල්ුේ කළ අයදුේපත්ර අදොළ අමො ෙොංශය තව  
ඉදිරිපත් කිරීතේදී ඒ සමග තදපොර් තේන්තුව මගින් ඉදිරිපත් කළ ආවරණ ලිපි වල සහතික 
කළ පිටපත්  

III. අදොළ නිලධොරීන් හට ඉහ  වගුතවි සඳහන් සහකොර අධෙක්ෂ (ත ො.ස. ො.)  නතුරින් 
අදොළ අයදුේපත්රය ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස තදපොර් තේන්තුව ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්ර තල්ඛ 
අංක 01/20/2018(1) අනුව සහනදොයි පදනම ම  තමෝටර් රථ බලපත්ර ඔවුන් තව  නිකුත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

කිරීම සඳහො අදොළ අමො ෙොංශය තව  නිර්තේශ කර යැීම සඳහො එකී නිලධොරීන්තේ නිල 
 නතුරු නොමය සනොථ කිරීමට තදපොර් තේන්තුව පොදක කර ග  තල්ඛනවල සහතික කල 
පිටපත්  

IV. උක්  නිලධොරීන් ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවොවට අන් ර්රහණය කරන 
කොල සීමොතේදී බලපවත්වුතේ අංක 1631/20 හො 2009.12.09 දිනැති අතිවිතශවෂ ගැසට් 
පත්රතේ පළ කරන ලද තසවවො වෙවසවථොව බවත් එි අංක 03 බලපවත්විම ි අනු අංක 03.1 
ි තමකි තසවවොවට අයත් වන  නතුරු හො ඒවො තරවණිග  කිරීම I උප තල්ඛනතේ දක්වො 
ඇති ආකොරයට විය යුතුය යනුතවන් සඳහන්ව ඇති බවත් නිලධොරීන් අන් ර්රහණය කිරීම 
සඳහො පොදක කර ගත් 2011.02.15 දිනැති රොයෙ පරිපොලන චක්ර 04/11 (ඇමුණුම -2) මගින් 
අදොළ තසවවො වෙවසවථොතේ I වන උප තල්ඛනතේ දැක්තවන උප තල්ඛනග   නතුර වලට 
අන් ර්රහණය කරන බවට සඳහන්ව ඇති බව සඳහන් කරන අ ර එම නිලධොරීන් තමකි 
තසවවොතේ 1 පන්තිතේ 111 තරවණියට අන් ර්රහණයත් සමග අන් ර්රහණය වූ දින සිට 
සහකොර අධෙක්ෂ (ත ොරතුරු සො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ) තලස නිල  නතුරු නොමය 
තවනසව වන බව එවක තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (පරිපොලන) (වර්ෂ 2011) දැනුේ දී ඇති 
බවත් ඒ අනුව හො අදොළ තසවවො වෙවසවථොව හො චක්රතල්ඛනය අනුව (රො.ප.ච.04/2011) යමින් 
එි සඳහන් නිල  නතුරු නොමය  නිලධොරීන් භොවි  කළ බව දන්නො අ ර තමකි නිල නොමය 
භොවි ය සතදොසව නේ එය තනොපමොව නිවැරදි කළ යුතු බව විශවවොස කරමින් හො එවන් 
වගකීමක් ප්රශංසොවට ලක් කළ යුතු බව සඳහන් කරමින් තමකි නිලධොරීන් තව  අධෙක්ෂ 
පරිපොලනතේ ලිපිය හො අදොළ චක්ර තල්ඛනය අනුව 
භොවි ො කළ නිල  නතුරු නොමය වන සහකොර අධෙක්ෂ (ත ො.ස. ො.) භොවි තයන් 
නිලධොරීන්තේ හැදින්ීම ගැටළු සහග  බවට තදපොර් තේන්තුව තයදු සටහන් හො ඒ 
පිළිබඳව අදොළ නිලධොරීන් තව  නිල  නතුරු නොමය තයොදො ගැනීම ගැටළු සහග  බව තහෝ 
නිල  නතුරු නොමය භොවි ො කිරීතමන් වලකින තලස තනොපමොව දැනුවත් කළ තල්ඛනවල 
සහතික කළ පිටපත් 

V. රොයෙ පරිපොලන හො සවවතේශ කටයුතු අමො ෙොංශතේ තල්කේ විසින් නිකුත් කළ විධිමත් 
අන් ර්රහණ ලිපිතයන් ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවොතේ I 
පන්තිතේ III තරවණියට අන් ර්රහණය කළ හො රොයෙ පරිපොලන චක්රතල්ඛ 04/2011 
ප්රකොරව තසවවො වෙවසවථොතේ 1 වන උප තල්ඛනතේ උප තල්ඛනග   නතුර වලට 
අන් ර්රහණය වන නිලධොරීන්ට තදපොර් තේන්තුව සහකොර අධෙක්ෂ (ත ොරතුරු හො 
සන්නිතේදන  ොක්ෂණ) තලස නව නිල  නතුරු නොමය තවනසව කිරීම දැන්වූ 
තදපර් තේන්තුතේ ,අධෙක්ෂ (පරිපොලන) තේ තයොමු අංක HR 08/02 /න් පටන් ගන්නො ශ්රී 
ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවොතේ I පන්තිතේ 111 තරවණියට 
අන් ර්රහණය කිරීම මැතයන් යුත් වර්ෂ 2011 මොර්තු මස දිනයන්ිදී සහ ඊට පසු නිකුත් 
කළ ලිපි අවලංගු තකොට ඇත්නේ එකී ලිපි අවලංගු කරමින් නිකුත් කළ ලිපිවල සහතික 
කළ පිටපත්  
 

VI. ඉහ  කි තසවවොතේ 1 පන්තිතේ 111 තරවණියට අන් ර්රහණය වූ නිලධොරීන්ට 
අන් ර්රහණය වූ කොල සීමොවට සොතේක්ෂව සහ එකල තිබු විධිවිධොන අනුව වර්ෂ 2011 දී 
යන තල්ඛන හො සංඛෙො තල්ඛන තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (පරිපොලන) විසින් නිකුත් 
කළ ලිපිය ප්රකොරව (අංක V  යටතත් විසව ර කළ ) භොවි ො කළ නිල  නතුරු නොමය භොවි ො 
කිරීම වැලැක්වූ දිනය තහෝ එකී නිල  නතුරු නොමය නිලධොරීන්තේ නිල අවශෙ ො සඳහො 
භොවි ො කළ තනොහැකි බවට හදුනො ගත් දිනය සහ එතසව කළ හැකි බවට තදපොර් තේන්තුව 
විශවවොස කරන තහෝ අදොළ ආය න තවතින් තගන්වො ගත් තහෝ තසවවො වෙවසවථොව හො 
අන් ර්රහණය කොල සීමොතේදී නිකුත් කරන ලද චක්ර තල්ඛ මගින් තහෝ සනොථ කළ හැකි 
තල්ඛනවල සහතික කළ පිටපත්  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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VII. ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවොව පළකළ ගැසට් 1631/20 හො 
2009.12.09 දිනැති අතිවිතශවෂ ගැසට් පත්රතේ පළ කරන ලද තසවවො වෙවසවථොව හො 
නිලධොරීන් අන් ර්රහණය කිරීම සඳහො පොදක කර ගත් 2011.02.15 දිනැති රොයෙ පරිපොලන 
චක්රතල්ඛ 04/2011 මගින් ලබො දුන් නිල  නතුරු නොමය ඊට වසර 5කට පසු තමකී තසවවො 
වෙවසවථොව සඳහො නිකුත් කළ ගැසට් පත්ර අංක 1894/26 හො 2014.12.26 දිනැති රොයෙ තසවවො 
තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේතේ සටහතනි (ඇමුණුම 3) "ශ්රී ලංකො ප්රයො ොන්ික සමොයවොදී 
යනරයතේ අංක 1631/20 දරන හො 2009.12.09 දිනැති ඇති විතශවෂ ගැසට් පත්රය මගින් පළ 
කරන ලද ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවො වෙවසවථො සංරහය සහ 
තසවවො වෙවසවථො සංරහයට වරින් වර කරන ලද සංතශෝධනයන් අනුව ගන්නො ලද තහෝ ඒ 
යටතත් ගන්නො ලදැයි අදහසව කරන ලද තහෝ කිසියේ පියවරකට අගතියක් තනොවන පරිදි 
පහ  දැක්තවන ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තසවවො වෙවසවථො සංරහය 
ආතේශ කරනු ලැතේ. තේදය තකතරි ඔබතේ අවධොනය තයොමු කරවන අ ර ආතේශ කළ 
1894/26 හො 2014.12.26 තසවවො වෙවසවථොව භොවි ො කරමින් ඊට ප්රථම ලබො දුන්  නතුරු 
නොමයන් වලංගු තනොවන බැවින් තහෝ තවනයේ කරුණක් නිසොතවන් තහෝ නැව ත් පත්ීේ 
ලිපි ලබො දිය යුතු බවට තදපොර් තේන්තුව තීරණය කිරීම පොදක කර ගත් තසවවො වෙවසවථොතේ 
විධිවිධොන සඳහන් තල්ඛනවල සහතික කළ පිටපත් සහ ඉහ  විසව ර කරන ලද 
නිලධොරීන්ට නැව ත් නිල  නතුරට පත්කරමින් පත්ීේ ලබො දුන් විධිමත් පත්ීේ ලිපිවල 
සහතික  කළ පිටපත්  
 

VIII. තවළඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්ර තල්ඛ අංක 01/2018(1) අනුව සහනදොයි පදනම ම  
තමෝටර් රථ බලපත්ර ලබො ගැනීම සඳහො සහකොර අධෙක්ෂ (ත ො.ස. ො.) නිල  නතුරු නොමය 
භොවි ො කළ ඉහ  විසව රැති නිලධොරීන් 2006.01.02 දිතනන් පටන් තගන තේ දක්වො 
තදපොර් තේන්තුව තුළ දැරූ  නතුරු වර් මොන  නතුර සහ ඒවොට අදොළව විධිමත් පත්ීේ 
ලිපි ලබො දුන් දිනයන් සහ අදොළ තයොමු අංක පිලිබඳ ත ොරතුරු 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ාරතුරු ඉල්ලීමට අදාල ත ාර රු තමම 

ිපිය සමග එවන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.01 දිනැතිව නේකළ 

නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2018.10.23 දිනැතිව ප්රතිචොර 

දක්වමින් පවසො සිටිතේ ත ාරතුරු ඉල්ලීතම් සදෙන් පරිදි නිවැරදි ත ාරතුරු සපයා ඇති බවත් , එයට අම ර 

ත ාරතුරක් ලබා දීමට තනාමැති බවත් ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 

2018.12.15 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

අභියාචනය සදො තදපාර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

ත ාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් විමසීතම්දී, අභියාචක පවසා සටිතේ තපාදු අධිකාරිය විසන් ත ාරතුරු 

ලබා දුන් බවත් එම ත ාර රු සම්බන්ධතයන් සෑහීමකට පත් තනාවන බවත් ය. 

නියෙෝගෙ: 
 

ජනතල්ලඛන ො සිංඛයාතල්ලඛන තදපාර් තම්න්තුව, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 43 වගන්තිතයහි අර්ථනිරූපණය පරිදි තපාදු අධිකාරියකි.  එම නිසො එි 

විධිවිධොන අනුව කටයුතු කිරීමට එයට වෙවසවථොපි  වගකීමක් ඇ . 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය තමතසවය, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

5 
 

තේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ 

තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 

එබැවින් තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 

පරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් 

සඳහන් කිරීම මගින් පමණි.  

 

ඉල්ලලා සටින ත ාරතුරු පනතත් 5 වගන්තිය ප්රකාරව ප්රතික්තෂ්ප කළ ෙැකි ත ාරතුරු තනාවන බැවින් සෙ  

ත ාරතුරු තපාදු අධිකාරිය සන් කතේ  භාරතේ තෙෝ පාලනතේ පවතින බැවින් අභියාචක විසන් ඉල්ලලා 

සටින ත ාරතුරු සති තදකක් කාලය තුළ දී ලබා දීමට තපාදු අධිකාරිය තව  නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

 

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. 

තමම අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

***** 


