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මනිමමල් වඩු තිලකරත්න එ. විමේශ කටයුතු අමාත්යංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) 1418/2019 2019.10.29 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.  

 

සභොපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ-යනරොල්:  ඩි. ජි. එේ. ී. හපුආරච්චචි    

 

අභියොචක   - මනිමමල් වඩු තිලකරත්න 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  -         නම් කල නිලධාරි, විමේශ කටයුතු අමාත්යංශය 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - මනිමමල් වඩු තිලකරත්න 

තපොදු අධිකොරිය  - එන්.එම්.මේ.පි. අමේමකෝන් මත්ාරතුරු නිලධාරී  

ටි.එම්.පි. පිරිස් සහකාර නිලධාරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.08.20, 2019.01.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.20 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.25 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

නැත්. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.27 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින්  2019.01.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

01. 1996 වසතර්දී විතද්ශ තසවවතේ III පන්තියට කුසල ො ම  බඳවො ගන්නො ලද ආකොරය පිලිබඳ පහ  
ත ොරතුරු ලබො තදන්න. 

1. සොේමුඛ පරීක්ෂණය සහභොගී වූ නිලධොරීන්තේ නේ  
2. ඔවුන් සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී ලබො ගත් ලකුණු  
3. ත ෝරො ගත්  නිලධොරීන් ගණන  
4. එම නිලධොරීන් පත් කර හරිනු ලැබූ  ොනොපති කොර්යොල  
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02. විතද්ශ කටයුතු අමො ෙංශතේ තද්ශපොලන පළිගැනීේවලට ලක්වූ අයට සහන සැලසීමට නිර්තද්ශ 
කරන ලද, එතහත් 2017.11.07 වන දින පැවති සමොතලෝචන කමිටුතේදී විතද්ශ කටයුතු 
අමො ෙොංශය නිතයෝයනය කරමින් පැමිණි නිලධොරියො විසින් ඒ සඳහො ඔහුතේ නිර්තද්ශය ඉදිරිපත් 
තනොකිරීම නිසො මා තවනුතවන් ලබො දී තිබූ අදොළ තයෙෂවඨ නිලධොරීන්තේ නිර්තද්ශය නිතශවධ කර 
ඇ . 
ඒ අනුව මාමේ තමම නිර්තද්ශය තයෙෂවඨ නිලධොරීන්තේ කමිටුව විසින් නිර්තද්ශ කර තිබියදීත් එයට 

විරුද්ධත්වය පළකර කරුණු දක්වො ඇති එම නිලධොරියොතේ නම,  නතුර හො එම සමොතලෝචන 

කමිටුතේදී ඔහු විරුද්ධත්වය පළ කරන ලද්තද් කුමන කරුණු පදනේ කරතගනද යන්න සම්බන්ධ 

මත්ාරතුරු ලබාමෙන මමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.20 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ  

“ප්රශවන අංක 1 සේබන්ධතයන් එම කටයුතු භොර අංශය විසින් දන්වො ඇත්තත් කිසිදු ත ොරතුරක් 

තසොයො ගැනීමට තනොහැකි බවයි. ප්රශවන අංක 2 සේබන්ධතයන් 2017.11.07 දින පැවති සමොතලෝචන 

කමිටුතේදී විතද්ශ කටයුතු අමො ෙොංශය තවනුතවන් සහභොගී ී  ඇත්තත් එල්.තක්.එසව.යු. ධර්මකීර්ති, 

වැඩ බලන අධෙක්ෂ යනරොල් (පොලන) මහ ොය. 

එම කමිටුතේදී අභියොචක කුසල ො ම  විතද්ශ තසවවො  නතුරක් සඳහො තත්රී තනොසිටි අතයකු බැවින් 

සහන සැලසීමට එකඟ තනොීම ම  නිර්තද්ශ ඉදිරිපත් තනොතකතර්. යන්න ප්රකොශ කර ඇ . එම 

ප්රකොශය ඔහු විසින් කර ඇත්තත් අභියොචනො සලකො බැීම සඳහො විතද්ශ කටයුතු අමො ෙොංශය 

මගින් පත් කරනු ලැබූ අභියොචනො අනු කමිටුව තිලකරත්න මහ ො විසින් අභියොචනතයි ඇතුළත් 

කරුණු හො ඊට අදොළ සොක්ි පරික්ෂො කර බැීතමන් අනතුරුව තද්ශපොලන පළිගැනීමක් සිදු ී ඇති 

බව  හවුරු කළ හැකි සොක්ි ඉදිරිපත් ී තනොමැති බවට තීරණය කර ඇති බැවිනි.” 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.02.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.03.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

අභියාචක විසින් මකාමිෂන් සභාව ඉදිරිමේ කරුණු ෙේවමිනි පැවසුමේ, ත්මන් ට මත්ාරතුරු ඉල්ීමමහි 

පළමු අයිත්මට අොළ මත්ාරතුරු මපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා මනාදුන් බවත්, ඒ සම්බන්ධ කිසිධු මත්ාරතුරේ 

මපාදු අධිකාරියට මසායා ගත් මනාහැකි බව පවසන බවත් ය. මකාමිෂන් සභාව විසින් අභියාචකමේ 

ඉල්ීමමහි පළමු මත්ාරතුරු අයිත්මය ට අොළ මත්ාරතුරු ලබා දී ඇත් ෙ යන්න මපාදු අධිකාරිමයන් විමසන 

ලෙ අත්ර එහිදී මපාදු අධිකාරිය එමස් මත්ාරතුරු ලබා දී මනාමැති බව හා එම මත්ාරතුරු මම් වන විට මසායා 

ගැනීමට මනාහැකි බවත් පවසන ලදී. මමහිදී මකාමිෂන් සභාව මපාදු අධිකාරිමයන් එම මත්ාරතුරු විනාශ 

කර ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධ වාර්ත්ාවේ ඇත්ෙැයි විමසන ලදී. නමුදු මපාදු අධිකාරිය සතුව එවැනි වාර්ත්ාවේ 

මනාමැති බව මපාදු අධිකාරිය විසින් මකාමිෂන් සභාව මවත් ෙැනුම් මෙන ලදී.  

මපාදු අධිකාරිය විසින් ත්වදුරටත් කරුණු ෙේවමින්  පැවසුමේ මමම අොළ මත්ාරතුරු 1996 වර්ෂයට අොළ 
මත්ාරතුරු බවත් මම් වන විට අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි කාලයේ ගත්වී ඇති බව සහ මත්ාරතුරු පනත් 
ක්රියාත්මක කිරීමට මපර මපාදු අධිකාරීන් එහි වාර්ත්ා පවත්වාමගන හා ආරේෂා කල යුතු කාලය අවුරුදු 5ේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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බව ය. එහිදී මමම මත්ාරතුරු මසායා ගැනීමට කිසියම් උත්සහයේ මපාදු අධිකාරිය විසින් මගන ඇත්ෙ යන්න 
මකාමිෂන් සභාව විසින් මපාදු අධිකාරිමයන් විමසන ලෙ අත්ර මපාදු අධිකාරිය ත්මන් එමස් උත්සහයේ ගත් 
බවට සහතික වන ලදී. 
 
අභියාචක විසින් ත්වදුරත් ප්රකාශ කල සිටිමේ මත්ාරතුරු ඉල්ීමමහි 2වන අයිත්මට අොළ ව, ‘මමම 
නිර්මේශයට විරුේධත්වය පළකර කරුණු ෙේවා ඇති එම නිලධාරියාමේ නම හා ත්නතුර’  පමණේ මපාදු 
අධිකාරිය විසින් ලබා දුන් බව සහ එම සමාමලෝචන කමිටුමේදී එම පුේගලයින් විරුේධත්වය පළ කරන 
ලේමේ කුමන කරුණු පෙනම් කරමගනෙ යන්න සම්බන්ධ මත්ාරතුරු ලබා මනාදුන් බව ය. 
 
නිතයෝගය: 
 
විමේශ කටයුතු අමාත්යංශය 2016 අංක 12 ෙරණ මත්ාරතුරු ෙැනගැනීමම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් 
ප්රකාරව මපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරීමට වයවස්ථාපිත් වගකීමේ ඇත්. 
 
2016 අංක 12 ෙරණ මත්ාරතුරු ෙැනගැනීමම් අයිතිය පිළිබඳ පනමත් 3 (1) වගන්තිය මමමසය්, 

මම් පනමත් 5 වන වගන්තිමේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, මපාදු අධිකාරියක සන්ත්කමේ , භාරමේ 
මහෝ පාලනමේ ඇති මත්ාරතුරුවලට ප්රමේශ වීමම් අයිතිවාසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 
ඒ අනුව,මපාදු අධිකාරිය මවතින් මත්ාරතුරු ලබා ගැනීම සෙහා පුරවැසියාමේ අයිතිය පැන නගිනුමේ  ඉල්ලා 
සිටින  ලෙ මත්ාරතුරු මපාදු අධිකාරිය  සන්ත්කමේ , භාරමේ මහෝ පාලනමේ ඇති විටදී ය. ත්වෙ , මත්ාරතුරු 
ඉල්ීමම අයිත්ම අංක 1 ට අොළ මත්ාරතුරු මපාදු අධිකාරිමේ ‘සන්ත්කමේ මනාමැති බව මපාදු අධිකාරිය 
අවධාරණය කර ඇ . 
 
ඉහ  සඳහන්  ත්වයන් තුල, අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු අදොළ තපොදු අධිකොරිය සතුව තහෝ 
භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බැවින් තමම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීමට ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පන  යටතත් තපොදු අධිකොරිය බැදී  තනොමැති බව නිරීේෂණ කරනු ලැතේ. 
එබැවින් අභියාචකමේ මත්ාරතුරු ඉල්ීමමහි පළමු අයිත්මට අොළ මත්ාරතුරු මපාදු අධිකාරිය සතු මනාවන 
බවට දිවුරුම් ප්රකාශයේ සති මෙකක කාලය තුල ලබා දීමට මපාදු අධිකාරියට නිමයෝග කරනු ලැතේ. 
අභියාචනමේ කටයුතු මින් අවසන් මේ. 
 
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. 
***** 

 


