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පී.ඩී.එම්. උඳශාන්ත එරෙහිව ශ්රී වරවධනධනර ෙ ශ්ශවවශ්දයාලර 

 

RTIC Appeal/ 124/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2017.12.04 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වී තේ 

තකොටවක් තව ඳලත්ලන දී) 
 

සභාඳති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
සාමාජික   - තයේන නීඥ  කිාලී පින්තටෝ යයලර්ධන තමනවිය 
සාමාජික   - තයේන නීඥ  එව්.ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 
සාමාජික   -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
 
අධයක්ෂ-රවනොල්  - පියතිව්ව රණසිුංශ 
 
අභිරාචක     - පී. ඩී. එේ. උඳාන්  මයා  
රනොතීසි ලත් ඳාධනශවර    - උඳකුඳති, ශ්රී යයලර්ධනපුර වි්ලවිදො  
 

රඳනී සිටීම - එන්.එේ. කුරත්න තමතනවිය, නීති නිධාරී, ශ්රී යයලර්ධනපුර  
  වි්ලවිදොය  
  එව්. පී. ටී.එව්. ද සිල්ලා මයා , වශකාර වුංඛ්ො තල්ඛ්ක, ශ්රී   
  යයලර්ධනපුර වි්ලවිදොය  
  පී. ඩී. එේ. උඳාන්  මයා 
   ඩබ්ලිව්.ඩී.ඩබ්ලිව් යයතික මයා  
 

අභිරාචනරට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
 

තමම අභියාචනතේ, අභියාචක විසින් 2017.03.23 ලන දින කරනු ැබූ ත ොරතුරු ඉල්ලීමකින් ඳශ  
වශන් ත ොරතුරු විමවා සිටින දී.  
 

අ). උඳකුඳතිතුමා විසින් ශා ඉන් අනතුරුල තලනත් නිෂධාරීන් විසින් තයොදා ඇති වටශන් ද ඇතුත් 
ලන, අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කෂ තල්ඛ්න: 

1. 2014.11.27 දින ඳැලති බහුමාධෙ  මධෙව්ාානතේ නිෂධාරීන් වශා ව රැව්වීේ ලාර් ාල  
2. 2014.11.27 දිනැති අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද “40 ලන උඳාධි 

ප්රධාතනෝත්වලතේ යයාරඳ කටයුතු වේබන්ධතයනි” නමැති ලිපිය  

3. 2014.12.01 දිනැති අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද “ ඳරිගණක 
මධෙව්ාානතේ සිදුකරමින් සිටි රායකාරී කටයුතු ලලින් ඉලත් කිරීම ශා බහු මාධෙ මධෙව්ාානතේ 
සිට රායකාරි කිරීමට උඳතදව් දීම” මැතයන් ව ලිපිය.  

4. 2014.12.08 දිනැති අභියාචක විසින් “40 ලන උඳාධි ප්රධාතනෝත්වලතේ යයාරඳ කටයුතු අලවන් 
කිරීම” යන මැතයන් ව ලිපිය. 

5. 2015.01.08 දිනැති උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද “ඳරිගණක මධෙව්ාානතේ ශර් 
මුණසිුංශ මශ ා විසින් උඳකුඳතිතුමා තල  ඒලා ඇති 2015.01. 06 ලිපියා ශා බැතේ” යන ලිපිය  

6. 2015.02.02 දිනැති අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද “මැතිලරණ 
තකොමවාරිව්තුමාතේ 2015.01.17 දිනැති ලිපිය ශා බැතේ” යන ලිපිය  

7. 2015.02.05 දිනැති අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද “මැතිලරණ 
තකොමවාරිව්තුමාතේ 2015.01.17 දිනැති ලිපිය ශා බැතේ” යන ලිපිය 

8. 2015.09.01 දිනැති අභියාචක විසින් බාහිර විභාග ඒකකතේ කටයුතු වේබන්ධල “බාහිර විභාග 
අුංතේ ාව්ත්ර පීනයට අදාෂ ඳරිගණක ලැඩ වටශන වකව් කිරීම” යන මැතයන් ව ලිපිය  
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ආ). තල්ඛ්නාධිකාරීතුමා විසින් ශා ඉන් අනතුරුල තලනත් නිෂධාරීන් විසින් තයොදා ඇති වටශන්ද ඇතුත් 
ලන, අභියාචක විසින් උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කෂ තල්ඛ්න: 

1. 2014.11.26 දිනැති අභියාචක විසින් තල්ඛ්නාධිකාරී තල  යැව තල්ඛ්නාධිකාරීතේ 2014.11.24 
දිනැති ලිපියට ව පිළිතුරු ලිපිය  

2. 2014.11.26 දිනැති අභියාචක විසින් තල්ඛ්නාධිකාරී තල  “බහු මාධෙ මධෙව්ාානයට අයත් 
ඳරිගණක මධෙව්ාානතේ ඇති භා්ඩඩ ශා ලිපි තල්ඛ්න ්රමලත් ආකාරයට බා ගැනීම” මැතයන් 
යලන ද ලිපිය  

3. 2014.11.26 දිනැති අභියාචක විසින් තල්ඛ්නාධිකාරී තල  යැව “කේකරු තවේලක මශත කුතේ 
තවේලය බා ගැනීම” යන මැතයන් ව ලිපිය  

4. 2014.12.03 දිනැති අභියාචක විසින් තල්ඛ්නාධිකාරී තල  යැව “ඳරිගණක මධෙවා්ානතේ 
බහුමාධෙ මධෙවා්ානයට අයත් භා්ඩඩ වේබන්ධලයි” යන ලිපිය  

 

ඇ).  තලනත් තල්ඛ්න: 

1. 2008.11.22 දිනැතිල අභියාචක විසින් “නි නිලාවය මාරු කිරීම” යන මැතයන්  
උඳකුඳතිතුමන් තල  තයොමු කරන ද ලිපිය  

2. 2015.01.05 දා මින් තල්ඛ්නාධිකාරී විසින් මශාචාර්ය ඩබ්ලිව්.එේ.යයසුන්දර මශ ා තල  
“රායකාරී අලෙ ාලය ම  බා දී ඇති නිලාව භාර දීම” යන මැතයන්  12D නිලාව වේබන්ධ 
ලිපිය ශා ඔහු එම නිලතවේ රැදී සිටි කාය ශා ඒ තලනුතලන් අය කරන ද මුදල් පිළිබල 
විව් රයක්  

3. 2014 ලර්තේදී අභියාචක තලනුතලන් ලැඩ වටශන් වේඳාදක/ඳද්ධති වි්තල්ක 1 තරේණිය ය වශා 
උවව් කිරීමට අදාෂ ඳශ  වශන් තල්ඛ්න  

a) වේමුඛ් ඳරීක්ණ ම්ඩඩය ගත් ඥරණතේ ඔවුන්තේ අත්වන් වහි  පිටඳ ක් 

b) ඉදිරිඳත් කෂ BCS වශතියකය ව ෙ බලට තවොයා බැලීමට ඳාක වභාල ඥරණය ග  
දිනතේ, ඒ වශා ඳාක වභාලට තයොමුකෂ ඳත්රිකාල 

c) එම ඉශ  BCS වශතියකය ව ෙ බල  ශවුරු වීතමන් ඳසු නැල  වි්ල විදො ප්රතිඳාදන 
තකොමින් වභාතලන් විමසීමට ඳාක වභාල තල  ඉදිරිඳත් කෂ ඳත්රිකාල, එහිදී ප්රතිඳාදන 
තකොමිවම තල  පිළිතුරු අතේක්ාතලන් ඉදිරිඳත් කෂ ලිපිය ශා තකොමින් වභාතලන් 
ැබුණු පිළිතුරු ලිපිය (තල්ඛ්න 3ක්) 

4. අභියාචක ශට නි නිලවක් බා දීම ඥරණය කෂ 15 ලන නිලව කමිටුතව් ලාර් ාල  

5. අභියාචක තල  බා දී තිබු 12D වි්ල විදො නි නිලව නි නිලවක් තව විනයාධිකාරී තව 
කටයුතු කෂ මාශාචාර්ය යයසුන්දර මශ ා තල  බා දීම, බා ගැනීම ශා මුදල් අය කර ගැනීම 
පිළිබල විව් ර, දින ලකලානු වහි ල  

6. මාතේ ලැඩ  ශනේ කිරීමට අදාල ඳාක වභාල තල  ඉදිරිඳත් කරන ද මලික විමර්ණ 
නිධාරිතේ ලාර් ාල  

7. ඔහුට ඳරිගණක  ාක්ණය පිළිබල නිපුණත්ලය පිළිබල තල්ඛ්නයක්, තචෝදනා ඳත්රතේ තකටුේ 
ඳ  ශා තයොමු කෂ වභා ලියවිල්  

 

ත ොරතුරු නිධාරීලරයාතගන් ත ොරතුරු ඉල්ලීමට කිසිඳු ප්රතිචාරයක් තනොැීමම වශ 2017.04.24 ලන 
දින ඉදිරිඳත් කෂ අභියාචනය වේබන්ධල  නේකෂ නිධාරීලරයාතගන් පිළිතුරක් තනොැීමම තශේතු 

තකොටතගන, අභියාචක 2017.06.01 ලන දින, තකොමින් වභාතලහි අභියාචනය තගොනු කර ඇ .  
 

අභිරාචනර අවසවථාරේදී උද්ගතවූ කරුණු: 
 

අභියාචක විභාගයට ඳැමිණ සිටින දී.  තඳොදු අධිකාරිය එන්.එේ. කුරත්න තමතනවිය, නීති නිධාරී, ශ්රී 
යයලර්ධනපුර වි්ලවිදොය වශ එව්. පී. ටී.එව්. ද සිල්ලා මයා , වශකාර වුංඛ්ො තල්ඛ්ක, ශ්රී යයලර්ධනපුර 
වි්ලවිදොය විසින් නිතයෝයනය කරන දී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 
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විමවන ද ත ොරතුරු වඳයා තනොදීමට තශේතු තකොමින් වභාල විමවා සිටි අලව්ාාතව්දී, තඳොදු අධිකාරිය 

ඳලවනු ැබුතව් එයට 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් තනොැීම ඇති අ ර, ඒ තලනුලට 
2017.03.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් ැීම ඇති බලයි. 2017.03.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීමට අදාෂ 
ලන ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල තල  රැතගන ඇවිත් ඇ . තඳොදු අධිකාරිය විසින් 
රැතගනවිත් තිබු ත ොරතුරු ඳරීක්ා කෂ විට, තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ විභාග කරමින් සිටි ත ොරතුරු 

ඉල්ලීතේ, එනේ 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ, „ඈ (5)‟ තකොටව යටතත් විමවා ඇති එනේ  
අභියාචක තල  බා දී තිබු 12D වි්ල විදො නි නිලව නි නිලවක් තව විනයාධිකාරී තව කටයුතු 
කෂ මාශාචාර්ය යයසුන්දර මශ ා තල  බා දීම, බා ගැනීම ශා මුදල් අය කර ගැනීම පිළිබල විව් ර 

(දින ලකලානු වහි ල) යන ත ොරතුර වශා ඳමණක් අදාෂ ලන බල ඳැශැදිලි විය. ඒ අනුල „ඈ (5)‟ 
තකොටවට අදාෂල නිකුත් කරන ද ත ොරතුරු ලලින් අභියාචක වැහීමකට ඳත් විය. 
 

තඳර අලව්ාාලක 2017.03.15 ලන දින ත ොරතුරු  ඉල්ලීමක් කෂ අ ර තලනත් ත ොරතුරු ඉල්ලීේ 
කිහිඳයක් ද කෂ බල අභියාචක විසින් ඳලවන දී. එනමුත් ඒ කිසිම ත ොරතුරු ඉල්ලීමකට ප්රතිචාර 
තනොැබුණු නිවාතලන් එතවේ තලන තලනම විමසු ත ොරතුරු එකතු තකොට 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු 
ඉල්ලීම, එනේ එම අලවා්ාතව්දී තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ විභාගයට ගන්නා බන අභියාචනය, තඳොදු 
අධිකාරියට භාර දුන් බල අභියාචක ඳලවන දී.  
 

තඳොදු අධිකාරිය නැල  නැල ත් අදාෂ ත ොරතුරු ඉල්ලීම තශෝ එයට අදාෂ නේ කෂ නිධාරීශට තගොනු 
කරන ද අභියාචනය තනොැබුණු බල ඳැලසු තශයින් තකොමින් වභාල 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු 
ඉල්ලීම වශ 2017.04.24 දිනැති නේ කෂ නිධාරීශට ඉදිරිඳත් කරන ද අභියාචනය තඳොදු අධිකාරිය 
තල  තයොමු කෂ බල  ශවුරු කිරීමට අදාෂ තරජිව්ට්රාර්  ැඳෑල් කුවි ාන්සිය ඉදිරිඳත් කරන තව 
අභියාචකට කියා සිටින දී. අභියාචකට 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම  ශවුරු කිරීමට 
කුවි ාන්සිය ඉදිරිඳත් කෂ තනොශැකි වුලත් ඔහු ලැඩිදුරටත් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ ප්රකා කර සිටිතේ 
එම ත ොරතුරු ඉල්ලීම නුතේතගොඩ  ැඳැල් කාර්යාතේ අුංක 5385 දරන කුවි ාන්සිය යටතත් තඳොදු 
අධිකාරියට තයොමු කෂ බලයි. 2017.04.24 දිනැති නේ කෂ නිධාරීශට ඉදිරිඳත් කරන ද අභියාචනය 
තඳොදු අධිකාරිය තල  තයොමු කෂ බල  ශවුරු කරමින් නුතේතගොඩ  ැඳැල් කාර්යාතේ අුංක 5823 දරන 
කුවි ාන්සිය තකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කරන දී. එනමුත් නේ කෂ නිධාරී තල  RTI 10 ඳත්රය 
ආකාරතයන් තගොනු කරන ද අභියාචනතේ 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ පිටඳ ක් අභියාචක 
විසින් අමුණා තනොමැති බල තකොමින් වභාල නිරීක්ණය කරන දී. අභියාචක විසින් නේ කරන ද 
කුවි ාන්සි අුංක අනුල අදාෂ තල්ඛ්න ගැන තවොයා බැලීමට තඳොදු අධිකාරිය කැමැත්  ඳෂ කරන දී.  
 

නිරරෝගර  

 
තමම අභියාචනතේ, තේ අලව්ාාල ලන විට තදඳාර්ලයම තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටීම වෂකා 
බා, අභියාචකතේ 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම වෂකා බන තව තඳොදු අධිකාරියට නිතයෝග 
කරයි. තඳොදු අධිකාරියශට අදාෂ ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ තනොඥසි වමඟ අමුණා 2017.11.17 ලන දින තයොමු 
කරන ද පිටඳ ට අම රල, විභාග කරන අලව්ාාතව්දීද පිටඳ ක් බා තදන දී.   
 

ඒ අනුල 2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීේ ඳත්රය, „ඈ(5)‟ යටතත් විමවන ද ත ොරතුරු ශැතරන්නට, 
ඳනතත් 25 ලන ලගන්තියට අනුල ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු වැඳයීමට තශෝ තේ ඳනතත් 5 ලන 
ලගන්තිතේ දක්ලා ඇති තශේතුලලින් එක් තශේතුලක් තශෝ ඊට ලැඩි ගණනක් ම  එම ඉල්ලීම ඳ රතික්තේඳ 
කිරීමට තශෝ ඥරණය කර අභියාචකට දන්ලන තව නිතයෝග කර සිටිමු.  ලද, 2017.12.16 ලන දින තඳොදු 
අධිකාරිය විසින් අභියාචකට එතරහිල ඳලත්ලනු බන අභෙන් ර විභාගයකට ත ොරතුරු ඉල්ලීතමන් 
විමවන ද ත ොරතුරු ල අලෙ ාලයක් අභියාචකශට ඇතිවී තිතබන නිවාතලන්, නිකුත් කිරීමට ඥරණය 
කරනු බන ත ොරතුරු 2017.12.16 ලන දිනට ප්රාම නිකුත් කරන තමන් තඳොදු අධිකාරියට තේ 

ආකාරතයන් නිතයෝග කරමු.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 
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2017.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීේ ඳත්රතේ විමවා ඇති කිසියේ ත ොරතුරක් තශෝ ත ොරතුරු ඳනතත් 5 
ලන ලගන්තිතේ දක්ලා ඇති තශේතුලලින් එක් තශේතුලක් තශෝ ඊට ලැඩි ගණනක් ම  ඳ රතික්තේඳ කිරීමට 
තඳොදු අධිකාරිය ඥරණය තකොට ඇත්නේ ඒ වේබන්ධල ලැඩිදුර විභාගය 2018.01.30 ලන දින ඳලත්ලනු 
බනලා ඇ .  

 

අභියාචනය තමතව කල්  බන දී.  
 

***** 
RTIC Appeal/ 124/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 2018.01.30 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වී තේ 
තකොටවක් තව ඳලත්ලන දී) 
 
සභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
රකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ  කිාලී පින්තටෝ යයලර්ධන තමතනවිය 
රකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 
 

අධයක්ෂ-වනොල්  - පියතිව්ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභිරාචක   - පී.ඩී.එේ උඳාන්  මශ ා 
රනොතීසිලත් ඳාධනශවර  - උඳ කුඳති ශ්රී යයලර්ධනපුර වි්ල විදොය 
 
රඳනීසිටීම       

අභියාචක   - පී.ඩී.එේ උඳාන්  මශ ා 
තඳොදු අධිකාරිය    -  එන් එේ කුරත්න නීති නිධාරිනි ශ්රී යයලර්ධනපුර වි්ල 
විදොය 
 
නිරරෝගර: 

තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ ඳලත්ලනු ැබූ තමම විභාග කිරීතේදී තඳනී යන්තන් තඳොදු අධිකාරිය 2016 අුංක 
12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  විවිධ අයුරින් උල්ුංඝනය කර ඇති 
ආකාරයයි. ඳෂමුල තඳොදු අධිකාරිය තලනුතලන් කරුණු දැක්වීමට, ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ නේකෂ 
නිධාරියා තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටීමට අතඳොතශොවත් වී ඇ .  ලද එම නිධාරීන් තදතදනා 

ශැර තලනත් නිධාරිතයකුට තඳොදු අධිකාරිය තලනුතලන් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටීමට, 2017 
තකොමින් වභා රීතින්හි (2017.02.03 දිනැති අුංක 2004/66 ගැවට් ඳත්රතේ ඳෂ කර ඇති) අුංක 23 රීතියට 
අනුල, තකොමින් වභාතව් අලවරයද බා තගන තනොමැ .   
 
තමම අලවා්ාතව්දී තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ උද්ග ල ඇති කරුණ ලන්තන්, (තඳොදු අධිකාරිය විසින් 
නීතියට ඳටශැනිල) කරුණු කියාඳෑේ දැක්වීමට එලන ද නිධාරිනිය ඳලවන ඳරිදී, ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු 
ල තකොටවක් පිළිබ වි්ල විදොතේ තර්ස්ව්ට්රාර් තුමාතේ කාර්යාතයන් විමවන ද අලව්ාාතව්දී 
(මන්ද එම ත ොරතුරු අභියාචක විසින් තර්ස්ව්ට්රාර් තුමා ශට වශ තර්ස්ව්ට්රාර් තුමා විසින් අභියාචක තල  
ලියන ද ලිපි බැවින්)ඔවුන් ඳලවා සිටිතේ එම ලිපි  ම කාර්යාතේ තනොමැති බලය. එනමුත් තකොමින් 
වභාල ඉදිරිතේ දැක්ව කරුණු ලට අනුල තමම ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඳලත්ලාතගන යා යුතු 

තල්ඛ්න බල ඳැශැදිල තඳනී යයි. උදාශරණයක් ලතයන් 2017.11.27 දින ඳලත්ලනු ැබූ  බහුමාධෙ 
රැව්වීතේ ලාර් ාල, තඳොදු අධිකාරිය  ම වන් කතේ තනොතිතබන බලට කිසිදු තශේතු දැක්වීමකින් ත ොරල 
ඳැලසීම පිළිග  තනොශැකිය.  
 
ඳනතත් 32 (1) (ආ) ලගන්තියට අනුල  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 
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31 (3) ලගන්තිය යටතත් නි්චි ල දක්ලා ඇති කාය ඇතුෂ  ඥරණයක් බා දිය යුතු යේ 
අභියාචනයකට ඥරණය බා ගැනීමට තනොශැකි වීතමන් අගතියට ඳත් යේ  ැනැත් කු විසින්, 
එතවේ නි්චි ල දක්ලා ඇති කාය ඉකුත් වීතමන් මාව තදකක් ඇතුෂ  දී,  එම ඥරණයට තශෝ 
ඥරණය බා ගැනීමට තනොශැකි වීමට එතරහිල තකොමින් වභාලට අභියාචනා කෂ ශැකි අ ර, 
තකොමින් වභාල විසින්, එම අභියාචනය ැීමතමන් දින තිශක් ඇතුෂ  අභියාචනා තකොට 
ඇත්තත් කලර ඥන්දුලකට එතරහිල ද එම ඥරණය ව්ථිර කිරීම, තලනව් කිරීම, තශෝ ඳ රතිලර් නය 
කිරීම කෂ ශැකි අ ර, එම ඉල්ලීම අවශය කටුතතු සහා අදාළ රතොෙතුරු නිලධාරිරාට නැවතත් 
රැශ්ර හැකි ර.  

 
තමම අලව්ාාතව්දී තකොමින්  වභාල විසින් එතවේ ත ොරතුරු නිධාරියා තල  තමම අභියාචනයට අදාෂ ව 
ඉල්ලීම අලෙ කටයුතු වශා තයොමු කර සිටියද එ වේබන්ධල කිසිතවේත් වැහීමකට ඳත්විය ශැකි අයුරින් 

කටයුතු තනොකිරීම, ඳනතත් විධිවිධානලට අනුකූල ඉල්ලීමක් වේබන්ධතයන් කටයුතු කිරීමට 
අතඳොතශොවත් ලන අලව්ාාලක් බල තඳනී යයි.  ලද ඳනතත් 38 (1) (අ) (ii) ලගන්තියට අනුල ත ොරතුරු 
නිධාරියා සි ාම ාම,  

 
තමම ඳනතත් විධිවිධානලට අනුකූල ඉල්ලීමක් වේබන්ධතයන් කටයුතු කිරීමට අතඳොතශොවත් 
ලන අලව්ාාලක දී... තකොමින් වභාල විසින් එම කරුණ පිළිබල නිසි විනය බධරයාතේ දැන 
ගැනීම වශා ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ය.  

 
ඒ අනුල නිසි විනය බධාරයා තේ පිළිබල දැනුලත් කර සිටින අ ර, දැනට බා තනොදුන් ත ොරතුරු 
වේබන්ධතයන් විමර්නයක ඳැලැත්වීමට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. ඉන් ඳසුලද ත ොරතුරු ප්රතික්තේඳ 

කර සිටින්තන් නේ ඳනතත් 5 ලගන්තිය ප්රකාරල තශේතු දක්ලන තවටත් නිතයෝග කර සිටිමු. තඳොදු 
අධිකාරිය විසින්, ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු  ම වන් කතේ තනොමැති බල තඳොදුතව් අවිනි්චි  තව ඳලවා 
සිටීම, විතේතයන්ම එම ත ොරතුර 2017.11.27 දින ඳලත්ලනු ැබූ  බහුමාධෙ රැව්වීතේ ලාර් ාල / 
වටශන් /රැව්වීම ඳැලැත්ව බලට ඇති යේකිසි වටශනක් ලැනි තඳොදු අධිකාරිය විසින් ලාර් ාග  කෂ යුතු 

ත ොරතුරක් ලන අලව්ාාලකදී, ප්රමාණලත් තනොලන, පිළිග  තනොශැකි ප්රතිචාරයකි.  
තඳොදු අධිකාරිය තමම ත ොරතුරු තකොමින් වභාල තල  බා දීමට අතඳොතශොවත් වුලතශොත් තශෝ  ඳන ට 

අනුකුල ත ොරතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ කෂතශොත් ඳනතත් 15 (ඇ) ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු 
ඳරීක්ා කිරීමටද  තමම තකොමින් වභාලට බ  ඇ .  
 
 ලද තමම අභියාචනතේ මීෂඟ විභාග කිරීම වශා ත ොරතුරු නිධාරියා තශෝ නේකෂ නිධාරියා 

වශභාගී කරලන තමන් නිතයෝග කර සිටිමු. ඒතවේ කිරීමට අතඳොතශොවත් වීම මස්න් ඳනතත් 39 (1) (ඇ) 
ලගන්තිය අනුල මතශව්  රාත්ලරයකු විසින් ඳලත්ලනු බන  න නඩු විභාගයකින් ඳසු ලරදකරු තකොට  
රුපියල් ඳනව්දශවක් තනොඉක්මලන දඩ මුදකට තශෝ අවුරුදු තදකක කායක් තනොඉක්මලන 
බන්ධනාගාරග  කිරීමකට තශෝ එම දඩය ශා බන්ධනාගාරග  කිරීම යන තදකටම ක් විය ශැකිය. ශ්රී 
ුංකාතව් පිළිගත් වි්ල විදොයක් ලන තඳොදු අධිකාරිය තේ අලව්ාාල ලන විටදී තශෝ නේකෂ 
නිධරිතයකු ඳත් කර තිතබ්ද යන්න, තමම අලවා්ාතව් කරුණු කියාඳෑේ ලට අනුල, ඳැශැදිලි නැ .   ලද 
තඳර අලව්ාාතව් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තමම අභියාචනා විභාගයට ක්ව විට තඳොදු අධිකාරිතේ 
වශකාර වුංඛ්යාතල්ඛ්නාධිකරී ත ොරතුරු නිධාරියා බල ඳලවා සිටියද ඔහු එම  නතුර අත්වන් කිරීතේදී 
දක්ලා සිටිතේ නැ .   
 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් දැනට බා දී ඇති ත ොරතුරු වශතික කර බා තදන තවටද නිතයෝග කර සිටිමු. 
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ශ්රී ුංකාතව් වි්ල විදොයක් ලතයන්, තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉශ  දැක්තලන ඳරිදි තමම ඳන ට දක්ලා 
ඇති ප්රතිචාරය, අතියින්ම අවතුටුදායක ලන අ ර උවව් අධොඳන ආය නයකින් අතේක්ා කෂ ශැකි 
උවව් චර්යා රටාලටද ඳටශැනිය. 
 
අභියාචනය 2018.02.28 දින තඳ.ල. 11.00 ට නැල  විභාගයට ගනු ැතබ්. 
*****  
  
RTIC Appeal/ 124/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 28.02.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වී තේ 
තකොටවක් තව ඳලත්ලන දී) 

 

සභාඳති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 

සාමාජික   - තයේන නීඥ  එව්.ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 

සාමාජික   -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

 

අධයක්ෂ-රවනොල්  - පියතිව්ව රණසිුංශ 
 

අභිරාචක     - පී. ඩී. එේ. උඳාන්  මයා  

රනොතීසි ලත් ඳාධනශවර              - උඳකුඳති, ශ්රී යයලර්ධනපුර වි්ලවිදො  

 

රඳනී සිටීම -  

අභිරාචක:  පී. ඩී. එේ. උඳාන්  මයා 
   ඩබ්ලිව්.ඩී.ඩබ්ලිව් යයතික මයා, විරාමික වි්ලවිදො 
මශාචාර්ය 

             නතලෝදනී රත්නතික නීති නිධාරිනී RTI TISL  

රඳොදු අධිකාරිර:                       ඩබ් තක් ීම පී ක්ාන්ති ත ොරතුරු නිධාරිනී  
                                                                ීම පී ටී එව් ද සීල්ලා ත ොරතුරු නිධාරි/ වශකාර වුංඛ්ො 
තල්ඛ්ක 
 

අභිරාචනර අවසවථාරේදී උද්ගතවූ කරුණු: 
 

අභියාචනය අලව්ාාතව්දී තඳොදු අධිකාරිය 2018.01.19 දිනැති ලිපිය ඳරිදිම ඳලවා සිටිතේ අයි ම අුංක අ) 1 
වශ 5 තල්ඛ්නද ආ) 1,2,3,4 තල්ඛ්නද  ම කාර්යායන්හි තනොමැති බලයි.  
අයි ම අුංක 1 එනේ '2014.11.27 දින ඳැලති බහුමාධෙ  මධෙවා්ානතේ නිෂධාරීන් වශා ව රැව්වීේ 
ලාර් ාල' වේබන්ධතයන් අභියාචක ඳලවා සිටිතේ  මා වන් කතේ එම රැව්වීතේ ලාර් ාලක් ඇති බලත් 
එහි වශතික කරන ද පිටඳ ක් අලෙ බලත්ය. අභියාචක  ලදුරටත් ඳලවා සිටිතේ තමම ලාර් ාල 
උඳතද්කලරතයක් තයොදලා ලාර් ා කරගත් බලයි. අභියාචක  මා වන් කතේ තිබු '2014.11.27 දින 
ඳැලති බහුමාධෙ  මධෙවා්ානතේ නිෂධාරීන් වශා ව රැව්වීේ ලාර් ාල' යයි ඳලවන එම තල්ඛ්නය 
තකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කරන දී.  තඳොදු අධිකාරිය නැල ත් ඳලවා සිටිතේ එම තල්ඛ්නය  ම 
වන් කතේ තනොමැති බලයි.  
අභියාචක තලනුතලන් කරුණු දක්ලමින්  ල දුරටත් ඳලවා සිටිතේ තඳර බා දුන් තල්ඛ්න කිහිඳයක්ද 
වශතික කර බා දී තනොමැති බලය.   
අයි ම අුංක ඇ) 3 b) වේබන්ධතයන් අභියාචක ඳලවා සිටිතේ බා දී ඇති ඳත්රිකාල එම ඳත්රිකාල තනොල 
අුංක 433 දරන ඳත්රිකාලක් බලය. නමුත් එලැනි වශනක් ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ දක්ලා තනොතිණිණිය . 
අභියාචක ත ොරතුරු ඉල්තල්ම මස්න් ඉල්ා සිටින ද්තද් 'ඉදිරිඳත් කෂ BCS වශතිකය ව ෙ බලට 
තවොයා බැලීමට ඳාක වභාල ඥරණය ගත් දිනතේ, ඒ වශා ඳාක වභාලට තයොමුකෂ ඳත්රිකාල.' තඳොදු 
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අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ  ම වන් කතේ ඳලතින ඒ \කරුණ වේබන්ධ ඳත්රිකාල බා දී ඇති බලත් එලැනි 
අුංකයකට තයොමු කිරීමක් ත ොරතුරු ඉල්ලීම මස්න් සිදු තනොව බලත්ය.  
 

නිරරෝගර: 
 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් අයි ම අුංක අ) 1 වශ 5 තල්ඛ්නද ආ) 1,2,3,4 තල්ඛ්නද  ම වන් කතේ භාරතේ 
තශෝ ඳානතේ තනොමැති බල ඳලවා සිටියි.  
වශතික තනොකර ඇති තල්ඛ්න තඳොදු අධිකාරිය විසින් වශතික කර බා දීමටද නිතයෝග කර සිටිමු.  
අුංක 433 දරන ඳත්රිකාල වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් තඳොදු අධිකාරිය තල  තයොමු කරන තවට 
දන්ලා සිටිමු.   
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතබ්.    
 
***** 


