ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.
කේ. එව්. ටී. ජයසිංශ v දකුණු ඳෂාත් වමුඳකාර විංලර්ධන කදඳාර්තකේන්තුල
RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභාග කිරීම)/119/2018 (2018.04.20 දින ඳැලති විධිමත් කකොමින් වභා
රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය)
2016 අිංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසකම පිළිබ ඳනකත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන
ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසකම පිළිබ කකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු
වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අිංක 28 යටකත් ඳලතලාකගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය.
වභාඳති
කකොමින් වභා වාමාජික
කකොමින් වභා වාමාජික
කකොමින් වභා වාමාජික
කකොමින් වභා වාමාජික

-

මහින්ද ගේමේපි
තයෙන නීඥ ක කිා ප පින්තට යයලධන න
තයෙන නීඥ ක ්ව. . . ංචිහේතශාලා
ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්
විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම

අධයේ -ජනරාල්

-

පියතිවව රණසිචිශ

අභියාචක
කනොතීසත් ඳාර්ලය
වචිලධන න තකොමවාරිව, දකුණු ෂා

කේ. එව්. ටී. ජයසිංශ මශ ා
තේ. ්න්. ්ල්. තේ. විතේනායක, නේකෂ නි රයා, වම කාර

කඳනීසටීම
අභියාචක - කේ. එව්. ටී. ජයසිංශ මශ ා වශ නීතික බී ප්රියචිග
කඳොදු අධිකාරිය - චන්ද්රිකා විේරමසිචිශ නිතය යෙ තකොමවාරිව
කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ද දිනය:

2017.11.22

කතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:
නේකෂ නිධාරියා කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය:

2012.11.30 (ැබුණු බල දැන්වීම),
2017.12.18
2017.12.18

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:

2017.12.20

RTIC කකොමින් වභාල කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය:

2018.01.04

අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු:
අභියාචක 2017.11.22 දිනැති ඉල් පම මගින් 2012 තශ ඊට ආවන්න කාසීමාල තුෂ, ත ොදු අධිකාරතේ
වමු කාර වමිතිතේ ්ේ අචියකින් ලත් අචියකට, අභියාචකයාතේ වාමාජිකත්ලය මාරු කිරීම
වේබන් තයන් ත ොදු අධිකාරිතේ නි ාරීන් අ ර සිදුව ලිපි හුලමාරුලට අදාෂ ලිපියේඉල්ා සිටින දී.

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.
නමුත් 2017.12.18 දින ත ොරතුරු දැනගැනීතේ නි ාරියා විසින් අදාෂ ත ොරතුරු ඉල් පම චිගල්
මශාධිකරණය ඉදිරිතේ දැනට ලතින රිට් ආකාලේ ශා වමිබන් බැවින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිලාසිකම පිළිබඳ නතත් 5 ලන ලගන්තිය යටතත් ප්රතිේතා කරන දී.
අභියාචක තමයින් වැහීමකට ත් තනොව බැවින් 2017.12.18 දිනැතිල නේකෂ නි ාරියා තල
අභියාචනයේ ඉදිරි ත් කර ඇ . ්යට නේකෂ නි රයා, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ නි ාරියාතේ
ප්රතිචාරයම බා තදන දී . අභියාචක වැහීමකට ත්විය ශැකි පිළිතුරේ ්යින් තනොැබුණු බැවින්
2018.01.04 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.
අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා:
ත ොදු අධිකාරිය ලවා සිටිතේ විභාගතලමින් ලතින නඩුලේ ලතින බැවින් ත ොරතුරු ප්රතිේතා කර
සිටින බලයි. ලදුරටත් ලවා සිටින ද්තද්, ත ොරතුරු ප්රතිේතා කිරීතේදී ලැරදීමකින් 5 11 1ඌ 1i)
ලගන්තිය උංටා දේලා ඇති බලත් ත ොදු අධිකාරිය 5 11 1ඒ ලගන්තිය ප්රකාරල තමම අලවාාතදදී
ත ොරතුරු ප්රතිේතා කර සිටින බලත්ය.
නිකයෝගය:
5 11 1ඒ ලගන්තිතේ වඳශන් ලන්තන්, '්බඳු ත ොරතුරු තශළිදරද කිරීම අධිකරණතේ අ ශාව කිරීමේ
තශ අධිකරනතේ අධිකාරිය වශ අ ේ ාඥ ත්ලය නඩත්තු කිරීමට අහි කර ලන' බැවින්, තමම ලිපිය
'අධිකරනතේ අධිකාරිය වශ අ ේ ාඥ ත්ලය නඩත්තු කිරීමට අහි කර' ලන්තන් තකතවාද යන්න
නිහේ ල වඳශන් කරමින්, 2018.05.04 දිනට තශ ඊට ත ර ලිඛි කරුණු තගොනු කිරීමට ත ොදු අධිකාරිය
තල නිතය ග කර සිටිමු.
අභියාචනය කල් බන දී.
මීෂඟ කැඳවීේ දිනය: 2018.06.05

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභාග කිරීම)/119/2018 (2018.06.05 දින ඳැලති විධිමත් කකොමින් වභා
රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය)
2016 අිංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසකම පිළිබ ඳනකත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල
කරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසකම පිළිබ කකොමින් වභා රීතින්හි
(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අිංක 28 යටකත් ඳලතලාකගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය.
වභාඳති
මහින්ද ගේමේපි මශ ා
කකොමින් වභා වාමාජික
තයෙන නීඥ ක කිා ප පින්තට යයලධන න තමතනවිය
කකොමින් වභා වාමාජික
තයෙන නීඥ ක ්ව. . . ංචිහේතශාලා මශ ා
කකොමින් වභා වාමාජික
ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්
කකොමින් වභා වාමාජික
විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම
අභියාචක
කේ. එව්. ටී. ජයසිංශ මශ ා
කනොතීසත් ඳාර්ලය
තේ. ්න්. ්ල්. තේ. විතේනායක මශ ා, නේකෂ නි රයා,
වම කාර වචිලධන න තකොමවාරිව, දකුණු ෂා
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

කඳනීසටීම
අභියාචක - කේ. එව්. ටී. ජයසිංශ මශ ා
කඳොදු අධිකාරිය - චන්ද්රිකා විේරමසිචිශ නිතය යෙ තකොමවාරිව, වම කාර වචිලධන න තකොමවාරිව, දකුණු
ෂා
අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා:
්හි ලිඛි කරුණුලදී අභියාචකයා විසින් ඉල්ා සිටින ලියවිල් වාමාජිකත්ලය මාරු කිරීම
වේබන් තයන් ඉදිරි ත් කරන ද ත ත්වමකට ප්රතිචාර ලතයන් වම කාර වචිලධන න තකොමවාරිව
1දකුණු ෂා වශ බාහිර ාධනලයේ අ ර හුලමාරුව ලිපියේ බල ද ත ොදු අධිකාරිය ලවා සිටින දී.
ත ොදු අධිකාරිය ලදුරටත් ප්රකා කර සිටින ද්තද් ්ම ඥ රණය අභියාචකතේ වාමාජිකත්ලය මාරු කිරීම
ශා වේබන් ල බලත් ඒ අනුල තමම අභියාචනතේ විය කරුණ ලන ලිපියද 1දකුණු ෂාත් වම කාර
තකොමවාරිවලරයා විසින් තලනත් ාධනලයේ තල යලන ද ඉශ වඳශන් නඩුලට ඍජුලම වේබන්
බලත්ය. ත ොරතුරු ඉල් පම සිදු කරන ද අලවාාල ලන විට නඩු ලරා, ඊට සු කිහි ලරේ උවාවිතයහි
කැඳලා ඇති බලත් ත ොදු අධිකාරිය ලවා සිටින දී.
තමම ත ොරතුරු 5 11 1ඊ ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ ත ොරතුරේ බලත් ත ොදු අධිකාරිය ලවා සිටින දී. 5
11 1ඊ ලගන්තිය යටතත් මුේ ත ොරතුරු ලන්තන්,

ඔවුන්තේ තවාලා වැ යීතේ දී නීති තිලරයා තශ නීති තිලරයාට වශාය දේලන යේ නි රයකු
වශ ත ොදු අධිකාරීන් අ ර ලතින යේ වන්නිතදදනයේ ඇතුළුල, යේ ලිඛි නීතියේ යටතත්
තශළිදරද කිරීම වඳශා අලවර දී තනොමැති ව, ලෘත්තිකයන් වශ ්ම ලෘත්තිකයන් විසින් තවාලා
ව යනු බන යේ ත ොදු අධිකාරියේ අ ර ලතින යේ වන්නිතදදනයක වචියුේ ලන්නා ව
ත ොරතුරු ය
ත ොරතුරු අනාලරණය කිරීම මගින් කිසිදු මශයන සුභාසිද්ධියේ තනොමැති බල ද ත ොදු අධිකාරිය ලවා
සිටින දී.
නිකයෝගය:
තමම අභියාචනතේ ත ර විභාගතේ දී තකොමින් වභාල විසින් වඳශන් කර ඇති රිදි, උවාවිතේ විභාග
තලමින් ලතින නඩු විභාගයේ ැලඥ ම මණේ තශාතුතකොටතගන 5 11 1ඒ ලගන්තිය තශ 5 11 1ඊ ට
යටත්ල ත ොරතුරු මුේ වීමේ සිදු තනොලන බල, ත ොදු අධිකාරිතේ අල ානයට තයොමු කර සිටිමු. ලද
ත ොදු අධිකාරිය විසින්, තමම ලගන්ති තදක තුෂට ත ොරතුරු ඇතුත් ලන්තන් යන්න තකතවාද යන්න
ත න්ලා දීමට අත ොතශොවත් වී ඇති බැවින්, අදාෂ ත ොරතුරු ඉල් පම අනාලරණය කිරීම කිරීතමන් සිදුලන
මශයන සුභසිද්ධිය 'ත ොරතුරු අනාලරණය වීතමන් ඇතිලන ශානියට ලඩා ලැඩි තනොලන බල ලවා කරනු
බන ධනකයද ලත්ලාතගන යා තනොශැකිය. තමම අලවාාතලහි දී "ත ොරතුරු තශළිදරද කිරීම
අධිකරණයට අ ශාව කිරීමේ තශ අධිකරණතේ අධිකාරි බය ශා අ ේ ාඥ බල ලත්ලාතගන යාමට
අගතියේ සිදු ලන අලවාාලේ බල ත න්වීමට ත ොදු අධිකාරිය අවමත් වී ඇ . ලද, ත ොදු අධිකාරියේ
විසින් නීති ති තද ාධන තේන්තුලට නඩුලේ වඳශා තගොනු කිරීමට බා දී ඇති තල්ඛනයේය යන දනම
ම ම 5 11 1ඒ ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ තනොලන්තන් ්ම ලගන්තිය ප්රකාරල මුේ ලන්තන් යේ 'ලිඛි
නීතියේ යටතත් තශළිදරද කිරීම වඳශා අලවර දී තනොමැති' ත ොරතුරේ මණි. ඒ වඳශා ත ොදු අධිකාරිය
කිසිදු නීතියේ උංටා දේලා තනොමැ .
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.
තමම අභියාචනතයන් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු, චිගල් මශාධිකරණය දැනට තගොනුකර ඇති රිට් 1W)
03/2017 නඩු විභාගය වඳශා ඍජුලම තශ ලක්රල වේබන් ලන්තන්ද යන්න ශවුරු කර ගැනීම වඳශා රිට්
1W) 03/2017ට අදාෂල ඉදිරි ත් කරන ද සියලු තල්ඛන තකොමින් වභාල තල නිතය ගය ැබීතමන්
වති තදකේ ඇතු තයොමු කිරීමට ත ොදු අධිකාරියට නිතය ග කර සිටිමු.අභියාචනය කල් බන දී.
මීෂඟ කැඳවීේ දිනය: 2018.08.14
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