
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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කේ.ඩී.සී.පී. සිරිලර්ධන එ. අධිකරණ කවේලා කකොමින් වභාල  

RTIC Appeal (කඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 31/2018 (2018.02.23 දින ඳැලති කකොමින් වභා රැව්වීකේදී 

විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ කකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටකේ ඳලතලාකගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
කකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . පුචිහේතශාලා  
කකොමින් වභා වාමාජික - ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
කකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයේ-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   -  තේ.ඩී.සී.පී. සිරිලර්ධන 

කනොතීසිේ ඳාර්ලය  - ්ච්.වචි. ල තවෝමරත්න, නිතයෝයෙ තල්කේ, අධිකරණ තවාලා 

තකොමින් වභාල 

කඳනීසිටීම 

අභියාචක   - තේ.ඩී.සී.පී. සිරිලර්ධන මශ ා 

තඳොදු අධිකාරිය   -  ඩී.්ේ.ඩී.සී. බණ්ඩාර මශ ා, තයො න නිතයෝයෙ තල්කේ 

   ඩබ්ලිව්.්ේ. නින්ති ාමනී, තරජිව ට්රාර්   

  
කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ද දිනය: 2017.10.03 

කතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.10.06 (ැබුණු බල දැන්වීම) වශ 

2017.10.19 (ඥ රණය) 

නේකෂ නිධාරියා කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය: 2017.10.24 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2017.11.01 (ැබුණු බල දැන්වීම) වශ 

2017.11.07 (ඥ රණය) 

RTIC කකොමින් වභාල කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය:  2017.11.11 

 
අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 

 

අභියාචක 2017.10.03දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 

තේ.්ව .සී/්ව .ඊ.සී/සී.අයි.ආර්./ 2016-391 අචික දරන චක්රතල්ඛය 

ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.10.19 දිනැතිල අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම තඳොදු අධිකාරිතේ අධිකාරී 

බය වශ අඳේඳාඥ  බල ඳලත්ලාතගන යාමට අගතියේ සිදු විය ශැකි බල තශාතු දේලමින් 2016 අචික 12 

දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 5 (1)(ඒ) උඳලගන්තිතේ විධිවිධාන අනුල 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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ප්රතිතෂාඳ කර ඇ . ත ොරතුරු නිධාරියාතේ ඥ රණතයන් වැහීමකට ඳත් තනොවීම තශාතුතලන් අභියාචක 

2017.10.24 දින නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනයේ තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියා 

2017.11.07 දිනැතිල ත ොරතුරු නිධාරියාතේ 2017.10.19 දිනැති ඥ රණය ව ථීර කර ඇ . නේකෂ 

නිධාරියාතේ ඥ රණතයන් වැහීමකට ඳත් තනොවීම තශාතුතලන් අභියාචක 2017.11.11 දිනැතිල තකොමින් 

වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 
අභියාචනය විභාග කිරීකේ අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

 
තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ කරුණු දේලමින් ප්රකා කර සිියතේ අභියාචක විසින් විමවා 

සිියන ද ත ොරතුර විනිසුරුලන් කටයුතු කෂයුතු ආකාරය, විනිසුරුලන්තේ කාර්යේම ාල ඇගයීම, 

විනිසුරුලරුන්ට ලැටුප් ලර්ධක බා දීම ආදී වචිතව්දී කාරණා ඇතුත් ලන තඳොදු අධිකාරිය විසින් නිකුත් 

කරන ද චක්ර තල්ඛයේ බලත් ්ය බාහිර ඳාර්ලයකට බාදුන්තශොත් ්ය තඳොදු අධිකාරිතේ අධිකාරී 

බය වශ අඳේඳාඥ  බල ඳලත්ලාතගන යාමට අගතියේ සිදු විය ශැකි බලත් ය. ඒ වමඟම, තඳොදු 

අධිකාරිය නිතයෝයනය කරමින් ඳැමිණි නිධාරීලරු නේ කෂ නිධාරියා විසින් නි ලතයන් තකොමින් 

වභාලට තයොමු  කරන ද 2018.02.22 දිනැති ලිපිය භාර දුන් දී.  

තකොමින් වභාල අභියාචකතගන් ඔහු විමවා ඇති චක්රතල්ඛතයහි ඳැලැත්ම පිළිබල දැනගත්තත් තකතවාද 

යන්න විමවා සිිය විට අභියාචක පිළිතුරු ලතයන් ප්රකා කර සිියතේ ්ය උවාවිය ඉදිරිඳව ඇති දැන්වීේ 

පුලරුතව් ප්රදර්නය කර තිබු බලයි. ්තවා නේ, අදාෂ චක්ර තල්ඛතයහි රශවෙභාලය පිළිබල ගැටුවලේ 

ඳැන නැතගන බල තකොමින් වභාල තඳොදු අධිකාරියට අලධාරණය කර සිියතේය.  

්යට පිළිතුරු ලතයන් තඳොදු අධිකාරිතයහි නිතයෝජි යන් ඳලවා සිියතේ, ඔවුන්තේ දැනුම ඳරිදි, අදාෂ 

චක්රතල්ඛ මශයන ාල වශා ප්රදර්නය තනොකෂ බලයි. අභියාචක විසින් විමවා ඇති චක්රතල්ඛය 

තකොමින් වභාතව් නිරීේණය වශා  මන් වමඟ රැතගනවිත් ඇති බලද ඔවුන් ලැඩි දුරටත් ප්රකා කර 

සිියතේය.  

ඒඅනුල, ්ම තල්ඛනය තකොමින් වභාතව් ඳරීේාලට තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචනා විභාගය 

අ රතුතර්දී භාර දුන් දී. 

 

නිකයෝගය  

RTI තකොමින් වභාල ඳනතත් ඇති නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමට ලෙලව ාාපි  ලගකීමකින් බැඳී ඇ . ඒඅනුල 

ඳනතත් මූලික මූධර්මය ලන ‘උඳරිම ත ොරතුරු අනාලරණය කිරීම’ යන්නට අනුකල ත ොරතුරු 

ප්රදානය මුේ  කෂ ශැේතේ ඳනතත් 5 (1) උඳලගන්තිතේ නි හේ ල වශන් තකොට ඇති ලෙතිතර්කයන් 

ඳදනේ කරතගනම ඳමණි.  

තඳොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ප්රතිතෂාඳ කර ඇති 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 5(1)(ඒ) ලගන්තිය ඳශ  ඳරිදි දැේතව්. 

5 (1). (2) ලන උඳලගන්තිතේ විධිවිධානලට යටත්ල 

(ඒ) ්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීම අධිකරණයට අඳශාව කිරීමේ තශෝ අධිකරණතේ 

අධිකාරි බය ශා අඳේඳාඥ බල ඳලත්ලාතගන යාමට අගතියේ සිදු ලන අලව ාාලක දී; 

තේ ඳන  යටතත් ඒ ත ොරතුරුලට ප්රතව් වීම ප්රතිේතාඳ කෂ ශැකි ය. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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තඳොදු අධිකාරිය විසින් තකොමින් වභාතව් ඳරීේාලට භාරදුන් චක්රතල්ඛය ඳරීේා කෂ විට ්ය තඳොදු 

අධිකාරිය විසින් විනිසුරුලන්තේ කාර්යේම ාල ඇගයීම යන අරමුණ මුදුන්ඳත් කරතගන නිකුත් තකොට 

ඇති අභෙන් ර තල්ඛනයේ බල විදෙමාන තව්. ්ය විනිසුරුලරුන්ට ලැටුප් ලර්ධක බා දීම ඇතුුවල 

අධිකරණ ක්රියාලලිතේ වචිතව්දී කරුණු රැවේ වෘජුලම ආමන්ත්රණය තකොට ඇති බැවින් අධිකරණතේ 

අධිකාරී බය ශා අඳේඳාඥ  භාලයට අගතියේ සිදු කිරීමට තුඩු විය ශැකි තල්ඛනයේ බල තකොමින් 

වභාලට ශැතේ.  

ඒඅනුල, 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 5 (4) ලගන්තිය ඳරිදි 

(1) ලන උඳලගන්තිතේ කුමේ වශන් වුල ද, මශයන සුභසිද්ධිය ්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීතමන් ලන 

ශානියට ලඩා ලැඩි නේ ්ලැනි ත ොරතුරු වශා ලන ඉල්ලීමේ ප්රතිේතාඳ තනොකෂ යුතු  බැවින් තමම 

අභියාචනය ඳාදක තකොටගත් මශයන සුභසිද්ධිය තල්ඛනග  කාර්යඳියඳාියය ඔව තවා විමවා බැලීමට 

අභියාචනය කල්  බනු ැතබ්.  

අභියාචක වශ තඳොදු අධිකාරිය යන තදඳාර්ලයටම මශයන සුභසිද්ධිය උතදවා අදාෂ ත ොරතුරු තශළිදරව් 

කර යුත්තත්ද නැද්ද යන කරුණු ඳාදක කරගත් ලිඛි  තද්නා ඊෂඟ අභියාචනා විභාගලාරයට ප්රාමල 

තයොමු කිරීමට තමයින් අලව ාාල බා තදයි. 

ඊෂඟ විභාගලාරය: 2018.03.23 

 

**** 

RTIC Appeal (කල්ඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) 31/2018 (2018.03.23 දින ඳැලති කකොමින් වභා රැව්වීකේදී 

විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ කකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටකේ ඳලතලාකගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
කකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ කිාලී පින්තටෝ යයලර්ධන  

කකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . පුචිහේතශාලා  
කකොමින් වභා වාමාජික - ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
කකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයේ-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   -  තේ.ඩී.සී.පී. සිරිලර්ධන 

කනොතීසිේ ඳාර්ලය  - ්ච්.වචි. ල තවෝමරත්න, නිතයෝයෙ තල්කේ, අධිකරණ තවාලා 

තකොමින් වභාල 

අභියාචනය විභාග කිරීකේ අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක තකොමින් වභාතව් 2018.02.23 දිනැති නිතයෝගය ඳරිදි 2018.02.28 දිනැති ලිපිතයන් 

වවිව  රාත්මක ලිඛි  තද්නයේ තකොමින් වභාලට තයොමු කර ඇ .  ්හිදී අභියාචක විසින් වශන් කර 

ඇත්තත් ත ොරතුරු ඉල්ලීමට අදාෂ චක්රතල්ඛය අභියාචක ශට බා දීමට ප්රතිතෂාඳ තකොට සිියයද, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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මතශාව ත්රාත්ලරුන්ට, දිවා විනිසුරුලරුන්ට, ප්රාාමික අධිකරණ විනිසුරුලරුන්ට වශ මශාධිකරණ 

විනිසුරුලරුන්ශට 2004 ලර්තේදී නිකුත් කරන ද චක්රතල්ඛ කිහිඳයේ තඳොදු අධිකාරිතේ තලබ් පිටුතලන් 

බාග  ශැකි බලය. ්ලැනි චක්රතල්ඛ නිදර්ණ තව සිය ලිඛි  තද්නා වමඟ අභියාචක අමුණා තිබුණි.  

නිකයෝගය  

අභියාචක විසින්, ඉශ  වශන් කර ඇති ,අමුණා තිබු ්ම චක්රතල්ඛ, අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම 

මාර්ගතයන් විමවා තිබු චක්රතල්ඛය වමඟ අන් ර්ග  කරුණු ලට අදාෂල ශරයාත්මක  වමානකමේ 

තනොමැති බල තකොමින් වභාලට විදෙමාන විය. ඒ, අභියාචනය විභාගය කරන ද ප්රාම දිනතේදී තඳොදු 

අධිකාරිය විසින් තඳන්ලා දුන් ඳරිදි, අභියාචක විසින් විමවා සිියන ද ත ොරතුර විනිසුරුලන් කටයුතු 

කෂයුතු ආකාරය, විනිසුරුලන්තේ කාර්යේම ාල ඇගයීම, විනිසුරුලරුන්ට ලැටුප් ලර්ධක බා දීම ආදී 

වචිතව්දී කාරණා ඇතුත් ලන තඳොදු අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ද චක්ර තල්ඛයේ ලන බැවිනි. 

්මනිවාතලන්, තඳර අලව ාාලදී විනිසුරුලන්ට අදාෂලන චක්රතල්ඛ නිකුත් තකොට ඇත්තත්ය යන  ර්කය 

ම , අධිකරණතේ අධිකාරී බය ශා අඳේඳාඥ භාලයට අගතියේ සිදු කිරීමට තුඩු විය ශැකි 

විනිසුරුලන්තේ කාර්යේම ාල ඇගයීම, විනිසුරුලරුන්ට ලැටුප් ලර්ධක බා දීම ලැනි වචිතව්දී තල්ඛන 

තශළිදරව් කිරීම අධිකරණ ක්රියාලලියට බාධාලේ වීමට තඳතෂඹවිය ශැකි කාරණාලේ විය ශැකි බැවින්, 

්ම ත ොරතුරු තශළිදරව් කිරීම මශයන සුභසිද්ධිය උතදවා තශාතුකාරක  තනොලන බල තකොමින් වභාල 

ඥ රණය කරයි. 

්මනිවාතලන්, නේකෂ නිධාරීතේ ඥ රණය ව ථීර කරමින් අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතබ්. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න්ට (ගාව තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳියඳාියය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනතේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 

කටයුතු කරන තමන් නිතයෝග කරයි. 

**** 

 


