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බී. ආර්. එම්. ඩී. ආර්. කේ. රත්නායක එ. ලයඹ වත්ල නිප්ාදන ශා කවෞඛ්ය 

කදපාර්තකම්න්තුල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම/ 206/2018 (2018.08.09 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය.  
  

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමින් වභා වමාජික: තයය්න නීතිඑ ්ව්. . . පුංහේතශ ලා  
 

අධයේ-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක    - බී. ආර්. ්ේ. ඩී. ආර්. තේ. රත්නායක මශ ා  

කනොතිසි ත් පාර්ලය       - නේකෂ නිධාරී, ලයඹ වත්ල නි්ඳාදන ශා තවෞඛ්ය තදඳාර් තේන්තුල  
 

කපනීසිටීම   

අභියාචක    - බී. ආර්. ්ේ. ඩී. ආර්. තේ. රත්නායක මශ ා  
 

තඳොදු අධිකාරිය   - තේ. ්ේ. පී. තේ. ්ව්. කුතව කර, වංලර්ධන නිධාරී 
      ්ේ. ඩබ්ලිව්. සී. පී. වික්රමරත්න, ඳරිඳාන නිධාරී  
      ්න්. අයි. පී. කරුණාරත්න, වංලර්ධන නිධාරී  

  

 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 2017.12.20 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.12.20 (ත ොරතුරු ඉල්ලීම 
ැබුණු බල දැන්වීම) 
2017.12.28 

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය  2018.01.10 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2018.01.11 (අභියාචනය ැබුණු බල 
දැන්වීම) 
2018.01.25 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල 
තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2018.02.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.12.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින්, “ලයඹ කිරි තගොවිතයෝ” වමාය තලබ් අඩවිය 
මගින් නිධාරීන් අඳකීර්තියට ඳත් කිරීම වේබන්ධල සිදු කෂ මූලික විමර්ණතේ වවිව් රාත්මක 
ත ොරතුරු වශ ඒ ශා වේබන්ධ  ලත් ත ොරතුරු අයි ම 10ේ ඉල්ා සිිපන දී. ත ොරතුරු නිධාරියා 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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2017.12.28 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිිපතේ 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 5(ඌ)(i) වශ 5(්) ලගන්ති ප්රකාරල ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු බා දීම 
ප්රතිේත ඳ කරන බලයි. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ප්තතියට ඳත් අභියාචක 2018.01.10 දිනැතිල නේකෂ 
නිධරයා තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයා 2018.01.25 දිනැතිල, ත ොරතුරු 
නිධරයාතේ තීරණය  ශවුරු කරමින් ප්රතිචාර දේලන දී. තමම තීරණතයන්ද අභියාචක වැීමමකට ඳත් 
තනොව තශයින් 2018.02.01 දිනැතිල අභියාචක තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. 
 
අභියාචනය වෂකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක විසින් ඉල්ලීේ කරන ද ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය විසින් උේ  වමාය යාා තලබ් පිටුල 
වේබන්ධතයන් සිදු තකතරමින් ඳලතින විමර්නයකට අදාෂ ලන බැවින්, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් “්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීම මගින් යේ අඳරාධයේ 
ලැෂැේවීම තශෝ ඒ පිළිබල තවොයාගැනීම තශෝ ලරදකරුලන් අල්ා ගැනීම තශෝ ඔවුනට ්තරහිල නඩු 
ඳැලරීම වේබන්ධතයන් බලත් අගතියේ සිදුලන අලව්ථාලක” තව වශන් ලන 5(ඌ)(i) ලගන්තිය වශ 
“29(2)(ඇ) ලගන්තිතේ විධිවිධාන ලට යටත්ල, ්ම ත ොරතුරු ත ලන ඳාර්ලයේ විසින් අදාෂ තඳොදු 
අධිකාරිය තල  රශසිග ල වඳයා ඇති අලව්ථාලක දී, ්ම ත ොරතුරු බා දීම වශා ්ම ඳාර්ලය විසින් 
අනුමැතිය බා දී තනොමැති අලව්ථාලක” තව වශන් ලන 5(්) ලගන්තිය ප්රකාරල, බා දිය තනොශැකි 
බල ඉදිරිඳත් කරන දී. තමයට ප්රතිචාර තව අභියචක විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද්තද් ඔහුට අලය ්ම 
විමර්නතේ ත ොරතුරු තනොල  මා ව්ථාන මාරු තකොට යැවීම නිර්තද් කරන ද විමර්නතේ ලාර් ාල 
ලන බලයි.  

ඳෂමු අයි මය (a) යටතත් අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති, “ලයඹ කිරි තගොවිතයෝ” වමාය තලබ් 
අඩවිය මගින් නිධාරීන් අඳකීර්තියට ඳත් කිරීම වේබන්ධල සිදු කෂ මූලික විමර්ණතේ වවිව් රාත්මක 
ත ොරතුරු” වේබන්ධතයන් තකොමින් වභාල විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  කරන ද විමසීමට ප්රතිචාර 
දේලමින් තඳොදු අධිකාරිය ඉදිරිඳත් කරන ද්තද්, “ලයඹ කිරි තගොවිතයෝ” නේ වමාය යාා තලබ් අඩවි 
පිටුල වේබන්ධතයන් මූලික විමර්නයේ සිදුකර, ්හි නිර්තද් ක්රියාත්මක තකොට ඇති බලත්, ඒ අනුල 
අභියාචකතේ වථ්ාන මාරුල සිදු තකොට ඇති බලත්ය. නමුත්, ්ම විමර්ණතේ නිර්තද් ම  අදාෂ වමාය 
යාා ගිණුම පිළිබ ඳරීේා කිරීමට වයිබර් ආරේක මධයව්ථානය තල  තයොමු තකොට ඇති බලත්, ්ම 
ආය නතේ ත ොරතුරු ම  තමම කරුණ වේබන්ධ විමර්නය වශා ශ්රී ංකා තඳොලිව් විමර්න ඒකකය 
තල  දැනුේ දීමට නියමි  බලත්, ඒ අනුල උේ  විමර්න ලාර් ාල ඳනතත් 5(ඌ)(i) ලයතිතර්ඛ්යට යටත් 
ලන තශයින් ්ය අභියාචක තල  බා දිය තනොශැකි බලත් තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන දී.  

 ලද, (d) වශ (e) අයි මයන් යටතත් අභියාචක විසින් ඉල්ා සිිපන මුලික විමර්නය වශා 
තදඳාර් තේන්තුල යටතත් ලන නිධාරීන්තගන් බාගත් මුලික කරුණු වශ වටශන් කරගන්නා ද 
වාේෂි ආදිය, ත ලන ඳාර්ලයන් ලන ්කී නිධාරීන් විසින් රශසිග ල ්ම විමර්න කාර්යතේදී බා දී 
ඇති ත ොරතුරු වීම තශ තුතලන්, ඳනතත් 5(්) ලගන්තිය අනුල තමම ත ොරතුරු බා දිය තනොශැකි බල 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන දී. නමුත්, තකොමින් වභාල විසින් තමහිදී අලධාරණය කරනු 
ැබුතව් ත ලන ඳාර්ලයේ විසින් රශසිග ල තඳොදු අධිකාරිය තල  ත ොරතුරු බා දී ඇති අලව්ථාලක, 
්ම ත ොරතුරු යේ පුරලැසිතයකු විසින් ඉල්න්තන් නේ, ඳනතත් 29(1) ලගන්තිය ප්රකාරල, ්ම ත ොරතුරු 
බා දීමට ්ම ත ලැනි ඳාර්ලතයන් විමසීම ප්රථමතයන් සිදු කෂ ුතතු බලයි.  

ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි (f), (g), (h) ශා (i) අයි මයන්තගන් අභියාචක විසින් ඉල්ා සිිපන්තන්  මා ට 
විරුද්ධල තදඳාර් තේන්තුල තල  ඉදිරිඳත් කරනු ැබ තඳත්වම පිළිබ ත ොරතුරු බල ඔහු විසින් 
තකොමින් වභාල ට ඉදිරිඳත් කරන දී. තමයට ප්රතිචාර තව තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරනු 
ැබුතව්, අභියාචකට විරුද්ධල ්ලන් තඳත්වමේ තනොමැති බලත්, ඇ ැේ නිධාරීන් “ලයඹ 
කිරිතගොවිතයෝ” නමැති වමාය තලබ් අඩවි පිටුල මගින් අඳකීර්තියට ඳත් තකොට ඇති බලට තඳොදු 
අධිකාරියට ඳැමිණිල්ේ ැබී ඇති බලත්, ්ම ලිපිය  ැඳැල් මාර්ගතයන් තඳොදු අධිකාරිය තල  ැබුණු 
බලත් ය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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නිකයෝගය: 
තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක තේ ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ ඇතුත් කරුණු පිළිබ නිසි අලධානය තයොමු 
තනොතකොට පිළිතුරු බා දී ඇති බල ඳැශැදිලි තව්. ්තශයින්, අභියචක තේ ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ ්ේ ්ේ 
අයි මය තල  නැල  අලධානය තයොමු තකොට, ඒ අනුල බා දිය ශැකි ත ොරතුරු වති තදකේ (02) 
ඇතුෂ  බා තදන තව තඳොදු අධිකාරියට නිතයෝග කර සිිපමු.  
 

අභියාචනය කල්  බන දී.  
 

***** 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම/ 206/2018 (2018.09.19 දින ඳැලති විධිමත් 
තකොමින් වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි 

(ගාව්තු ශා අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය 
ඳිපඳාිපය.  
  
වභාඳති:                                මහින්ද ගේමේපි  
තකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  
තකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  
තකොමින් වභා වමාජික: තයය්න නීතිඑ ්ව්. . . පුංහේතශ ලා  
 
 
අධයේ-යනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 
අභියාචක    -   බී. ආර්. ්ේ. ඩී. ආර්. තේ. රත්නායක මශ ා  

තනොතිසි ත් ඳාර්ලය       -   නේකෂ නිධාරී, ලයඹ වත්ල ශා තවෞඛ්ය තදඳාර් තේන්තුල  
 
තඳනීසිටීම   

අභියාචක    - බී. ආර්. ්ේ. ඩී. ආර්. තේ. රත්නායක මශ ා  
 
තඳොදු අධිකාරිය   - තේ. ්ේ. පී. තේ. ්ව්. කුතව කර, වංලර්ධන නිධාරී 

      ්ේ. ඩබ්ලිව්. සී. පී. වික්රමරත්න, ඳරිඳාන නිධාරී  

      ්න්. අයි. පී. කරුණාරත්න, වංලර්ධන නිධාරී  
 
 

අභියාචනය වෂකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2018.09.12 දිනැති ලිපිය මගින්, අභියාචක විසින් තකොමින් වභාල තල  දන්ලන ද්තද් 2018.08.09 දින 
ඳැලති අභියාචන විභාගතයන් අනතුරුල ඔහු විසින් ඉල්ා සිිප ත ොරතුරු කිහිඳයේ 2018.08.11 දින 

ැබුණු බලත්, ්ම ත ොරතුරු ලලින්  මා  ප්තතියට ඳත් තනොලන බලත් ය.  
 

ඒ අනුල, අභියාචනා විභාගතේදී ්ේ ්ේ අයි මය යටතත් අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ැබී 

ඇත්දැයි තකොමින් වභාල විසින් වෂකා බන දී. ඒ අනුල අයි ම (a), (d) ශා (e) ට අදාෂ ත ොරතුරු 
ශැර තවසු ත ොරතුරු අභියාචක තල  බා දී ඇති බල ඳැශැදිලි විය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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අයි ම (d) ශා (e) ට අදාෂල, විමර්නතේදී වාේෂි බා දුන් ත ලන ඳාර්ලයන්තගන් ්ම ත ොරතුරු 
අභියාචක තල  බා දීමට ඳනතත් 29 (1) ලගන්තිය ප්රකාරල තඳොදු අධිකාරිය විසින් කැමැත්  විමවන ද 
අලව්ථාතව්දී ඇ ැේ නිධාරීන් ඒ වශා කැමැත්  ඳ තකොට තනොමැති බල තඳොදු අධිකාරිය විසින් 
ඉදිරිඳත් කරන දී.  ලද, විමර්න ලාර් ාල අභියාචක තල  බා දීමට තකොමින් වභාල තීරණය 
කරන්තන් නේ, ්ම ත ලන ඳාර්ලතේ ප්රකා ්ම ලාර් ාතව් ඇතුෂත් වීම වැකිල්ට ගන්නා තව ද 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් තකොමින් වභාතලන් ඉල්ා සිිපන දී.  
 

නිකයෝගය: 
තදඳාර්ලය විසින්ම කරන ද ඉදිරිඳත් කිරීේ වශ උේ  ඳරීේණ ලාර් ාතව් අන් ර්ග ය වැකිල්ට 
ගැනීතමන් අනතුරුල, ඳනතත් 29 ලගන්තිය ප්රකාරල (d) ශා (e) අයි මයන්ට „අදාෂ ත ොරතුරු මුදා ශැරීම, 
්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් තනොකිරීතේ පුද්ගලික බැඳියාලට, ලඩා ලැදගත්කමින් ලැඩිලන අලව්ථාලේ‟ 
තනොලන බල තීරණය කර සිිපමු.  ලද ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීතමන් සිදුලන මශයන සුභසිද්ධිය ්ම 
ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීතමන් ලන ශානිය අභිබලා තනොයන බැවින් ඳනතත් 5(්) ලගන්තිතේ දැේතලන 
ලයතිතර්ඛ්ය බඳලත්ලන බල අලධාරණය කරමු.  
 

ඳෂමු අයි මය (a) ට අදාෂ, මූලික විමර්න ලාර් ාල බා දීම ඳනතත් 5(ඌ)(i) ලගන්තිය අනුල 

ප්රතිේත ඳ කෂ ශැේතේ “්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීම මගින් යේ අඳරාධයේ ලැෂැේවීම තශෝ ඒ 
පිළිබල තවොයාගැනීම තශෝ ලරදකරුලන් අල්ා ගැනීම තශෝ ඔවුනට ්තරහිල නඩු ඳැලරීම 
වේබන්ධතයන් බලත් අගතියේ සිදුලන අලව්ථාලක” ඳමණේ ලන බලත්, ්ම ලාර් ාතව් නිර්තද් ම  
නඩු ඳැලරීමට අත්තේා කරමින් සිිපන ්නමුත් මූලික විමර්න ලාර් ාල බා දීතමන් ඒ වශා කිසිදු 
අගතියේ සිදු තනොලන අව්ථාලන්හිදී තඳොදු අධිකාරිය ්ම ත ොරතුරු බා දීමට බැඳී සිිපන බල අලධාරණය 
කර සිිපමු.  ලද, විමර්ණය වශා බා දී ඇති වේපුර්ණ ලාර් ාල වකා බැලීතමන් අනතුරුල, ්ලන් 
අගතියේ සිදු ලන බලේ තකොමින් වභාලට තනොශැතේ.  
 

්තශයින්, ඳනතත් 6 ලැනි ලගන්තිය  ප්රකාරල උේ  මුලික විමර්න ලාර් ාතව් ත ලන ඳාර්ලයන්ට 
අදාෂ තකොටව් ඳමණේ ඉලත් තකොට මුලික විමර්න ලාර් ාලඅභියාචක තල  බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය 
තල  නිතයෝග කර සිිපමු.  
 
තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිපඳාිපය, ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිිපමු. 
 
අභියාචනය අලවන් කරනු ැතබ්. 
***** 


