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ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. වනිගස ේකර එ. ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගික වශසයන් විභාග කිරීම) 258 /2018 (2018.07.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 

 භාපති:                             මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික:    ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන්  භා  මාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:        පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                       -     ආර්ය්.ඩබ්ලලිව්.එේ.එන්. වනිගතසවකර 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය   -    අධයක්ෂ (ත ොරතුරු පද්ධති), අභියොචනො විභොග නිළධොරී, ශ්රී ලංකො වරොය 
අධිකොරිය 

 

සපනීසිටීම      
අභියොචක              -    ආර්ය්.ඩබ්ලලිව්.එේ.එන්. වනිගතසවකර 

තපොදු අධිකොරිය     -    ආචොර්ය්ය පී. තලොකුතේ 
බී.එල්ව.එේ. ඉරොජ්     

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.11.08 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2017.12.08 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.12.15 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.01.18 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.11.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
2005.03.10 දින දැන්ීම මඟින් අයදුම්පත් කැඳවා නිසයෝජය ප්රධ්ාන ආරක්ෂක කළමණාකරු තනතුරට 
අදාළ  ම්ුඛ පරීක්ෂණය  ම්බන්ධ්ව,  ම්ුඛ පරීක්ෂණය ස ේතු රහිතව කල් දැමීම,  ම්ුඛ පරීක්ෂණ 
පවත්වා ස ේතු රහිතව පත්ීම් ලබා සනාදීම, සචෝදනාවක් එල්ල කර නිසි බලධ්ාරියා සනාවන අසයකු විසින් 
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පරීක්ෂණ පැවැත්ීමට නිසයෝග නිකුත් කිරීම, නිසි බලධ්ාරී සනාවන නිළධ්ාරිසයකු විසින් දඬුවම් පැමිණීම 
යනාදිසයහි පරීක්ෂණ වාර්තා,  ට න්, නිසයෝග  ා අනුමැතිය දුන් සල්ඛන යනාදිසයහි පිටපත්. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.12.08 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අංක PA/PRA/02/01 හො 
2014/07/23 දින තල්වකේ කොර්ය්යොීය චක්රතල්වඛ අංක 18/2004 මඟින් සිදුකරන ලද පත්ීේ අ රින් 
අභියොචකට අදොළ වන්තන් කළමණොකරු (ආරක්ෂක)  නතුතර්ය් වැඩ බැීම ලබොදීම සේබන්ධතයන් පමණි. 
අභියොචකට වඩො තයයෂවඨත්වතයන් වැඩි එසව.එච්. ආනන්ද මහ ො කළමණොකරු (ආරක්ෂක) විධොයක 1 
 නතුතර්ය් වැඩ බැීම සඳහො පත්කර ඇති අ ර ඒ සඳහො දීමනො තගීමක් සිදුකර තනොමැ . එතසවම, පරිපොලන 
කටයුතු පිළිබඳ පොර්ය්ලිතේන්තු තකොමිසොරිසවතේ 2005.10.26 දිනැති ලිපියට අනුව 2005.03.10 දිනැති දැන්ීම 
මඟින් කළමණොකරු (ආරක්ෂක) විධොයක 1 තරවණිතේ  නතුර සඳහො අයදුේපත් කැඳවුවද සේමුඛ 
පරීක්ෂණය පවත්වො තනොමැති බවයි.  වද, අභියොචක විසින් 2005.08.24 දින සිදුකරන ලද බරප ල 
විෂමොචොරයක් සේබන්ධතයන් පැවති විධිමත් විනය පරීක්ෂණතයන් වරදකරු ීම ම  2006.05.11 දිනැති 
ලිපිය මඟින් දින 03ක වැටුප් දඩ පමුණුවො ඇ . ඒ අවසවථොතව්දී අභියොචක පමණක් කළමොණොකරු (ආරක්ෂක 
)  නතුරට ඉල්වුේකර තිබූ අ ර ඔහුට වැටුප් දඩ පමුණුවො තිබූ තහයින් සේමුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ීමට 
කටයුතු කර තනොමැ . වරොය අධිකොරිතේ විනය නීති මොලොව ප්රකොරව නිසි බලධරයො විසින් අභියොචකට 
දඬුවේ ලබො දී ඇති බවත්ය.  

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2017.12.15 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.01.18 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් 
ඉල්වලො ඉදිරිපත් කර තිබූ තල්වඛනය ඔහු විසින් පරීක්ෂො කරන ලද බවත් එි දීර්ය්ඝ වශතයන් සිද්ධිමය කරුණු 
පිළිබඳව කරුණු වොර්ය් ො කර තිබුණද නිශවචි  වශතයන් ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු පිළිබඳව අපැහැදිලි ොවයන් 
ඇති බව තපනී යන බවත් තකතසව තව ත් ත ොරතුරු නිළධොරියො විසින් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති 
ත ොරතුරුවල සඳහන් කරුණු පරීක්ෂො කර බැීතේදී අභියොච තව  අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව ඔහුට 
හැඟී යන අ ර එවැනි  ත්ත්වයක් ම  තමම අභියොචනය පිළිබඳව වැඩිදුර කටයුතු කිරීමට හැකියොවක් 
තනොමැති බවත් දක්වන ලදි.  

තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.03.02 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

2018.07.10 දිනැතිව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය විසින් තගොනුකරන ලද ලිඛි  කරුණු දැක්ීම තකතරි 

තකොමිෂන් සභොතව් අවධොනය තයොමුවිය. ඊට අනුව, අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට තව  ඉදිරිපත් කර 

ඇති 2018.03.02 දිනැති අභියොචනතේ අයි ම 8,10,12 හො 14 ි  සඳහන් කරුණු නිවැරදි බව ප්රකොශ කර සිටී. 
අභියොචනතේ අයි ම අංක 15 ි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ප්රකොශ කළ හැක්තක් අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් 

කරනු ලැබූ ඉල්වුේපත්රය වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවතේ ත ොරතුරු නිළධොරියො විසින් 2017.11.10 දින මොනව 

සේපත් කළමණොකරු තව  තයොමු තකොට ඇති අ ර ඔහු විසින් 2017.12.05 දින ලිඛි ව කරුණු වොර්ය් ො 
තකොට ඇති බවත් එකී ත ොරතුරු පදනේ කරතගන ත ොරතුරු නිළධොරී විසින් අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක 
තව  ලබො දී ඇති බවයි.  
 

අභියොචක විසින් අභියොචනතේ සඳහන් පරිදි අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අ ර ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂො 
කර බැීතමන් අනතුරුව අභියොචක විසින් ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු පිළිබඳව අපැහැදිලි ොවයක් ඇති බව 
තපනී යන බවත් තකතසව තව ත් ත ොරතුරු නිළධොරියො විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇතිබව සඳහන් 
කරමින් අභියොචක තව  පිළිතුරක් ලබො දී ඇති බවත්ය. 
  
අභියොචකතේ ඉල්වුේපත්රතේ සඳහන් කරුණු පරීක්ෂො කර බැීතේදී අභියොචක විසින් දීර්ය්ඝ වශතයන් 
සිද්ධිමය කරුණු ඉදිරිපත් තකොට ඇත්  ඔහු විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ඉ ො අපැහැදිලි බව තපනී යන 
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බවත්ය. එතසවම 2017.12.15 දින අභියොචනො නිළධොරී තව  ඉදිරිපත් කරන ලද අභියොචනතේ සඳහන් කරුණු 
වලද අපැහැදිලි ොවයක් ඇතිබවද දක්වයි.  
 

එතසවම අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරුවලට අදොළ ලිපිතගොනු සහ තල්වඛන අංක CA (Writ) 497/09 
හො CA/(writ) 1803/06 දරන අභියොචනොධිකරණතේ නඩු වොර්ය් ො අභියොචන කමිටුතව් නිළධොරීන්තේ 
නිරීක්ෂණය සඳහො ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවන අ ර අභියොකතේ අවශය ොවන්ට අනුව එි සඳහන් ත ොරතුරු 
හො තල්වඛන ලබොදීමට කිසිඳු බොධොවක් තනොමැති බවද ප්රකොශ කර සිටී. 
 

නිසයෝගය: 
අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු නිසියොකොරව පැහැදිලි තනොතව්. අභියොචක තව  නැව  පැහැදිලිව 
 ම ත ොරතුරු ඉල්වීම තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමු කරන තලසට දනවමින් අභියොචනය මින් අවසන් කරනු 
ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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