
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඩබ්. වරත් පඳපේරා එ. ඛනිජ පෙල් වම්ඳත් වංලේධන අමාොංය 

 

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 323/2018 (2018.08.28 දින ඳැලති පකොමින් වභා 

රැව්වීපම්දී විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමෙ කරන ද නිපයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ පෙොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිපයෝගය වශ 2017 පෙොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාේයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලෙලාපගන යනු බන කාේය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති                 -  මහින්ද ගේමේපි  

පකොමින් වභා වාමාජික        - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධනධන  

පකොමින් වභා වාමාජික   - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

පකොමින් වභා වාමාජක                - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

පකොමින් වභා වාමාජික   - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 

 

 

අධක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 

 

අභියාචක   -        ඩබ්. වරත් තඳතධනරා 

පනොතීසිත්ඳාේලය                -        උඳාලි මාරසිචිශ, තල්කේ , නේකෂ නිධාරියා, , ඛනිය ත ල් 

වේඳත් වචිලධනධන අමා ොචිය 

 

පඳනීසිටීම 

අභියාචක   - ඩබ්. වරත් තඳතධනරා, හිටං ලැඩ බන නි.වා (මුදල්) , ඛනිය 

ත ල් වේඳත් වචිලධනධන අමා ොචිය  

තඳොදු අධිකාරිය   -          ඳැමිණ නැ   

 

පෙොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු කරන ද දිනය: 2018.01.10 

පෙොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2018.01.30 

නම්කෂ නිධාරියා පලෙ අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය: 2018.02.07 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2018.02.28 

RTIC පකොමින් වභාල පලෙ අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය:  2018.02.22 

 

  

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 

 

2017.01.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් අභියාචක 2017 යනලාරි 25 දින චිකා ඛනිය ත ල් වචිව ථාල 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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පිළිබදල ඳැලති තඳොදු ලොඳාර කාරක වභාතේදී ්ලකට ලැඩ බන නි.වා. (මුදල්) තව සිටි අභියාචකයාට 

්තරහිල ඳැලති විනය ඳරීක්ණයට අදාෂල ඳරීක්ණයක් රායෙ ඳරිඳාන අමා ොචිය මගින් සිදුකරන 

තවට නිරිතේ තකොට ඉන් අනතුරුල වකවන ද ලාධන ාල ඛනිය ත ල් වේඳත් වචිලධනධන අමා ොචිය 

ලන තඳොදු අධිකාරිය තල  ැබුණු ඳසු ්හි පිටඳ ක්, ඉල්ා  ඇ .  

ත ොරතුරු නිධාරියා 2018.01.30 දිනැති ලිපිය මගින් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ ඳනතත් 5 ලන ලගන්තිතේ 

විධිවිධාන අනුල ඳරීක්ණ කටයුතු අලවන් තනොවීම යන තශාතුල ම  වශ ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු තඳොදු 

අධිකාරිතයහි ඳානතේ තශ  භාරතයහි තනොමැති වීතේ තශාතුල ම  ත ොරතුරුඉල් පම ප්රතික්තාඳ කරන 

ද බල අභියාචකයාට දන්ලන දී. 

අභියාචක තමයින් වැහීමකට ඳත් තනොව බැවින් 2018.02.07 දිනැතිල නේකෂ නිධාරියා තල  

අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන් නියමි  කාය තුෂ පිළිතුරක් තනොැබීම 

තශාතුතලන් අභියාචකයා 2018.02.22 දින තකොමින් වභාලට අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

 ලද, නේකෂ නිධාරියා 2018.02.28 දිනැති ලිපිය මගින් 2018.02.07 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු ලතයන් 

අදාෂ ලාධන ාල තේ ලන විට තඳොදු ලොඳාර කාරක වභාලට ඉදිරිඳත් තකොට ඇති බලත් ්ම ලාධන ාල අනුල 

සුදුසු උඳතදව  තඳොදු ලොඳාර කාරක වභාල විසින් බා තදනු බන ත ක් තමයට අදාෂ ඳරීක්ණ 

තමත ක් අලවන් තනොවීම තශාතුතලන් අභියාචකයාතේ ඉල් පම ඳරිදි අදාෂ ලාධන ාතේ පිටඳ ක් නිකුත් 

ෂාරීමට අඳශසු බල අභියාචකයාට දන්ලන දී. 

 

අභියාචනය විභාග කිරීපම් අලව්ථාපේදී උද්ගෙවූ කාරණා: 

 

අභියාචක, අභියාචනය විභාග කරන අලව ථාතේදී ඳලවා සිටිතේ ඔහු ්ලකට ලැඩ බන නි.වා. (මුදල්) 

තව තඳොදු අධිකාරිතේ තවාලය ක බලත්, ඔහුට ්තරහිල අවාධාරණ තව, තඳොදු අධිකාරිතේ අධෙක් 

මණ්ඩතේද අනුමැතියෂාන් ත ොරල, ඳරීක්ණයක් ඳැලැත්ව බලත් කරුණු දක්ලන දී.  ලද අභියාචක 

ඳලවා සිටිතේ තේ වේබන්ධතයන් ්ලකට සිටි විගණකාධිඳති තුමා තඳොදු ලොඳාර කාරක වභාලට දැන්ව 

බලත්, තඳොදු ලොඳාර  කාරක වභාතේ වභාඳති තුමා  අදාෂ ඳරීක්ණය අධෙක් මණ්ඩතේ 

අනුමැතියෂාන් ත ොරල සිදු වුතේ ද යන්න විමසු බලත්, ්යට පිළිතුරු ලතයන් තඳොදු අධිකාරිතේ අධෙක් 

මණ්ඩය ්ලැනි අනුමැතියක් ත ොරල අදාෂ ඳරීක්ණය සිදු කෂ බලත්ය  

 

ඉක්බිතිල, චිකා ඛනිය ත ල් වචිව ථාල පිළිබදල ඳැලති තඳොදු ලොඳාර කාරක වභාතේදී ්ලකට ලැඩ බන 

නි.වා. (මුදල්) තව අභියාචකයාට ්තරහිල ඳැලති විනය ඳරීක්ණයට අදාෂල ඳරීක්ණයක් රායෙ 

ඳරිඳාන අමා ොචිය මගින් සිදුකරන තවට නිරිතේ කරන දී. අභියාචක වේබන්ධතයන් රායෙ 

ඳරිඳාන ශා කමනාකරණ විමධනන , ඳධනතේණ ශා තමතශයුේ අචිතේ 1 ලන ඳන්තිතේ ඳරිඳාන 

නිධාරිනියක් වශ  ලත් නිධාරිතයක් අවුරුදු 1 1/2 කායක් ව ලාධීන ඳරීක්ණයක් සිදු කරන ද බල 

අභියාචක  ලදුරටත් ඳලවන දී. 

 

ඳරීක්ණය අලවන් වී ඇත්දැයි විමසූ විට, අභියාචක පිළිතුරු ලතයන් ලතයන් තඳොදු ලොඳාර පිළිබද 

කාරක වභාතේ තල්කේ විසින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඇතුත්ල ඛනිය ත ල් වේඳත් වචිලධනධන 

අමා ොචිතේ තල්කේ තල  තයොමු කරන ද 2018.03.21 දිනැති ලිපිය ඉදිරිඳත් කරන දී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

3 
 

 ‘ඩබ්. වරත් තඳතධනරා මශ ා වේබන්ධතයන් ව රායෙ ඳරිඳාන ශා කමනාකරණ විමධනන, 

ඳධනතේණ ශා තමතශයුේ අචිය විසින් සිදු කරන ද ව ලාධින ඳරීක්ණතේ ලාධන ාතේ පිටඳ ක් තඳොදු 

ලොඳාරකාරක වභාතේ වභාඳති තල  තයොමු කරමින්, ඒ වේබන්ධතයන් ග  යුතු ක්රියාමාධනග පිලිබදල 

උඳතදව  විමවා ඇ . ඒ අනුල , උක්  ලාධන ාතේ නිධනතේ අචික 01 අනුල AGL/DIV/15/2584 ශා 

205.10.29 දිනැති තච දනා ඳත්රයට අදාෂල සිදු කර ඇති විධිමත් විනය ඳරීක්ණය වේංධනණතයන්ම 

නි ප්රභා තකොට ්ම ලාධන ාතේ අචික 02 සිට 05 දක්ලා ඇති අතනකුත් ක්රියාමාධනග ගැනීම වදශා කටයුතු 

තයොදන තව ඔබට දන්ලන තමන් කාරක වභාතේ වභාඳති ගරු සුනිල් ශදුන්තනත්ති මශ ා විසින් මට 

නිතය ග කරන දී.තේ පිලිබදල ඔබතේ ඉක්මන් වශ විතා අලධානය තයොමු තකොට සුදුසු පිරිදි කටයුතු 

ෂාරීතමන් අනතුරුල ඒ වේබන්ධල  කාරක වභාල තල  ලාධන ා ෂාරීමටද කටයුතු කරන තව ඉල්ා 

සිටිමි.’ 

 

ඳරීක්ණය අලවන් ව බල  ලදුරටත් වනාථ ෂාරීම වදශා අභියාචක, ්ව . තශට්ටිආරච්හේ , අතිතධනක 

තල්කේ (ඳාන), ඛනිය ත ල් වේඳත් වචිලධනධන අමා ොචිය විසින් වභාඳති ,චිකා ඛනිය ත ල් නීතිග  

වචිව ථාල තල  තයොමු කරන ද 2018.03.27 දිනැති ලිපිය තකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කරන දී. ්ම 

ලිපිතේ ඳශ  ත ොරතුරු ඇතුත් වී ඇ . 

 ‘………ඒ අනුල , හිටං ලැඩ බන නිතය ජ්ය වාමාන්යඅධිකාරී (මුදල් ), ඩබ්. වරත් තඳතධනරා 

මශ ා වේබන්ධතයන් රායෙඳරිඳාන ශා කමනාකරණ විමධනන , ඳධනතේණ ශා තමතශයුේ අචිය 

විසින් සිදු කරන ද ව ලාධින ඳරීක්ණතේ ලාධන ාතේ පිටඳ ක් ඉදිරි කටයුතු වදශා තේ වමග ්ලමි.’ 

 

අභියාචක  ලදුරටත් ඳලවා සිටිතේ, චිකා ඛනිය ත ල් නීතිග  වචිව ථාල 2018.08.01 දිනැති ලිපිය මගින් 

‘වභාඳති තුමා අම න ද ඔබතේ 2018.07.21 දිනැති ලිපිය ශා බැතේ. ්ම ලිපිතේ අචික 02 ශා 03 යටතත් 

ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ලට අදාෂ තල්ඛන ල ඳානය ශා බය වචිව ථාලට තනොමැති බැවින්, ්ම 

ත ොරතුරු ලට අදාෂ තල්ඛන බා දීමට කටයුතු කෂ තනොශැෂා බල,’ දන්ලා සිටි බලය.  

 

අභියාචක අභියාචනය විභාග කරන අලව ථාතේදී ඳලවා සිටිතේ අලරුදු 2 ක කායක් ලැටුප් රහි ල වශ 

තලනත් රැෂායාලක් ෂාරීතේ ශැෂායාලක් තනොමැති  ත්ලයක් යටතත් මුලික අයිතිලාසිකේ නඩුලක් ඳැලරීම 

වදශා ඊට අදාෂල ඉශ  ලාධන ාල අලෙ බලය. 

 

නිපයෝගය  

 

තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට තනොඳැමිතණන ද අ ර, තමම අභියාචනා විභාගය 2018.08.28 

දින ඳ.ල. 12.00 ට ඳැලැත්තලන බල 2018.07.20 දිනැති ලිපිය මගින් තඳොදු අධිකාරිය දැනුලත් කර ඇති 

බල තකොමින් වභාතේ අලධානයට තයොමු විය. 

 

තඳොදු අධිකාරිය 2018.07.25 දිනැති ලිපිය මගින් ඳශ  වදශන් ඳරිදි තකොමින් වභාල දැනුලත් කර ඇ . 

 ‘……..ඒ අනුල නමැති ඩබ්. වරත් තඳතධනරා අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති ලාධන ාල තඳොදු 

ලොඳාරකාරක වභාලට ඉදිරිඳත් කරන ද ලාධන ාලක් බැවින් අදාෂ ඳරීක්ණ කටයුතු අලවන් ලන ත ක් 

ලාධන ාතේ පිටඳ ක් නිකුත් ෂාරීමට අඳශසු බල දන්ලමින් නේක නිධාරී විසින් 2018.02.28 දිනැතිල 

ලිපියක් යලා ඇති බලත් ්හි පිටඳ ක් තේ වමග අමුණා ඇති බලත් දන්ලමි. උක්  විභාගය වේබන්ධතයන් 

ඔබ විසින් ්ලන ද ඉශ  කී 2018.07.20 දිනැති ලිපිය 2018.07.24 දින තමම ලිපිය අමා ොචිය තල  

ැබී ඇති බලත් , ්තවා තශයින් ්හි වදශන් ඳරිදි විභාගයට දින ශ කට (7) තඳර ලිඛි  කරුණු ඉදිරිඳත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

4 
 

ෂාරීම අඳශසු බලත් , කාරුණිකල දන්ලා සිටන අ ර අභියාචක විසින් වදශන් කර ඇති ඳරීක්ණයට අදාෂ 

කටයුතු තම ක් අලවන් තනොමැති බල ද දන්ලමි. ්තවා තශයින් උක්  අභියාචනතේ වදශන් ලාධන ාලන්හි 

පිටඳත් නිකුත් ෂාරීම වේබන්ධල ඔබ තකොමින් වභාතේ නිතය ග අනුල කටයුතු කරන බලද ලැඩිදුරටත් 

කාරුණිකල දන්ලා සිටිමි.’ 

 

2016 අචික 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 15 (අ) ලගන්තිය යටතත් 

ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීමට ශා ්ම ඳරීක්ණ වශා තඳනීසිටින තව යේ  ැනැත් කු තල  නියම ෂාරීමට 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලට බ  ඇ . 

ඉශ  වශන් අභියාචනය වශා, තඳොදු අධිකාරිය, තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටීමට නිකුත් කරන 

ද තනොඥ සියට අනුල, කටයුතු ෂාරීමට අතඳොතශොවත් වීම තශාතුතලන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 39(1)(ඇ) ලගන්තියට අනුල මතශව   රාත්ලරයකු විසින් ඳලත්ලනු බන   

නඩු විභාගයෂාන් ඳසු ලරදකරු තකොට  රුපියල් ඳනව දශවක් තනොඉක්මලන දඩ මුදකට තශ  අවුරුදු 

තදකක කායක් තනොඉක්මලන බන්ධනාගාරග  ෂාරීමකට තශ  ්ම දඩය ශා බන්ධනාගාරග  ෂාරීම යන 

තදකටම ක් විය ශැෂාය.  

ඒ අනුල තඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණීම තශාතුතලන්   කල්  බන ද තමම අභියාචනය වශා 2018.10.23 

දින  ඳ.ල. 12.45 ට ඳැමිණන තවට තකොමින් වභාල විසින් නිතය ග කරනු ැතබ්.  

ඉශ  වශන්  ත්ත්ලයන් යටතත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳනත හි විධිවිධාන ප්රකාරල අභියාචකට 

්තරහිල ඳලත්ලන ද ඳරීක්ණය අලවන් වී ඇත්දැයි  ශවුරු කරගැනීම වශා අභියාචනය තමයින් කල් 

 බනු ැතබ්. 

 

මීෂඟ විභාග ලාරය: 2018.10.23 

 

**** 

 


