
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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පුජ්ය යල්වෙල  යඤ්ඤ්සෙස ර  යිමි  එදිරිල.  අධ්යසඤඅ යඅමසයංශල 
 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය)/174/2021 (2021.07.19 වන දින ඳැලති විධිමත් 
ලකොමින් වභා රැව්වීලේ දී විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය). 

 
2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 
කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ලකොමින් වභා රීතීන්හි 

(ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලත්ලාලගන යනු බන 
කාර්යඳටිඳාටිය. 
 

සභසඤති: ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය ය මහින්ද ගේමේපි  

ෙරොිෂන් යසභස යසසමසජිර: ලජේන නීතී   ්ව්ජ . ජ ංංහේලශ ලා ය 

ෙරොිෂන් යසභස යසසමසජිර: විනිසුරු ලරෝහිණි ලේගම 

 

අධ්යක්ෂෂ යජ්අ ස්ව ය: ය                  ඩීජ. ජ්ේජවීජ ශංආරච්හේ 

 

අභිලසචර:   ංජෙ යේලල ඳ්්්ාලව කර හිමි  

ෙඅොතිසි  ත් ඤසර්ශලල: නේකෂ නිධාරී, අධොඳන අමාතෙංය  

   

ෙඤනීසිටීම   
ලමය ඳාර්ලයන්ලේ ලිඛිත කරුණු දැක්වීේ මත ඳදනේල විභාග වියජ 
 
 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය 
 

2019.12.23 
 

ලතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ලතොරතුරු ඉේලීම ැබුණු බල 
දැන්වීම - 2019.12.27 
 

නේ කෂ නිධාරියා ලලත අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය 

  

2020.01.07 
 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

අභියාචනය ැබුණු බල දැන්වීම 
- 2020.01.14 
 

ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ලකොමින් වභාල 
ලලත අභියාචනය ලයොමුකෂ දිනය 
 

2020.02.24 

 

අභිලසචඅලට ඤසුබිම් වූ රරුණු: 
 
අභියාචක විසින් 2019.12.23 වන දිනැති ලතොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳශත වශන් ලතොරතුරු ඉේා 
සිටින දිජ  
 
1ජ අධොඳන ලේකේලේ ED/05/91/01/01/16 ශා 2019ජ03ජජජජජ දිනැති ලිපිලයන් මා කැලා කරනු 
ැබ මලික විමර්නලේ ලාර්තාල ශා නිර්ලේජ 

2ජ ්ම විමර්නලේ ඳැමිණිලිකරු ශා ඊට අදාෂ ලිපි ලේඛන  
3ජ ලමම විමර්නයට ප්රකා බාදුන් සියලුම ලදනාලේ ප්රකාල ඡායා පිටඳත්ජ 
 
ලතොරතුරු නිධාරියා ඳනත ප්රකාරල, නියමිත කාය තුෂ පිළිතුරු වැඳයීමට අලඳොලශොවත් ව බැවින් 
අභියාචක විසින් 2020.01.07  න  ව න             ව       න         රන   . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

න        ර  ද පන  ප්ර  රව,              ප්ර   ර          ප              
           2020.02.24  න  ව           ව  ව       න         රන   .    

 

අභිලසචඅල ස රස බ අ අලසඤථසෙේ දී උද්ග වූ රස ණස:  
 
ලකොමින් වභා කාර්යාය විසින් අභියාචනා විභාගය පිලිබ විධිමත් දැන්වීේ යැවීලමන් ඳසු, ලඳොදු 
අධිකාරිය විසින් අභියාචකටද පිටඳත් වහිතල 2021.06.09 ලන දිනැති ලිපිය මගින් ලලනත් කරුණු 
අතර ඳශත වශන් ලිඛිත කරුණු ලකොමින් වභාල ලලත දන්ලා සිටි. 
 
“4.ඉේලුේකරුලේ ලතොරතුරු ඉේලීම, ලතොරතුරු නිධාරියාලේ අංක ED/05/RTI01/04/01 ශා 
2020.02.25 දිනැතිල, 2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකේ පිලිබ ඳනලත් 5(උ) 
ලගන්තිය ප්රකාරල ප්රතික්ල ඳ කර ඇතජ 
 
6.අභියාචනාකරු විසින් ලඳොදු අධිකාරිය ලතොරතුරු බාදීම ප්රතික්ල ඳ කර ඇති බල ඳලවමින්, 
ලතොරතුරු දැනගැනීලේ ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර ඇතජඒ අනුල අදා 
ලතොරතුරු ඳශත ඳරිදි ඉදිරිඳත් කරමිජ 
 

I. ංජෙ යේලල ඳ්්්ාලව කර හිමි ුරරු මාරු ම්ඩලලේ ලතත්තිය වමිති නිලයෝිතතලයු  ලව 
කටයුතු කරන හිමිනමකිජ ලමම හිමිනම 2018 ලවලර්දී ුරරු මාරුලක් වේබන්ධලයන් අේව ්
මුදක් බා ගත්තායැයි වශන් ඳැමිණිේකට අනුල අධොඳන අමාතෙංය මගින් 
විමර්නයක් සිදු කර ්ම ලාර්තාල 2019.10.29 දින බා දී ඇතජ 

II. ලමම විමර්නලේ දී අදා සිේධියට වේබන්ධ ුරරුලරුන් කිහිඳ ලදලනු ලගන් ප්රකා 
බාලගන ඇති අතර, ලමම ුරරුලරුන් ජාතික ඳාවේ ල ලව ලය කරන ුරරුලරුන්ලේජ ංජෙ 
යේලල ඳ්්්ාලව කර හිමි ජාතික ඳාවේ ල ුරරු ව්ථාන මාරුවීේ ලට අදා ුරරු මාරු 
ම්ඩලලේ ලතත්තිය වමිති නිලයෝිතතලයු  ලව ලර්තමානලේ දී ද කටයුතු කරන බැවින්, 
විමර්නය වශා ප්රකා බාදුන් වාක්ිකකරුලන්ලේ නේ ශා ලතොරතුරු අනාලරණය වුලලශොත් 
අදා ප්රකාකරුලන්ට ඉදිරිලේ දී යේ අගතියක් සිදු විය ශැකි බල නිරීක්ණය කරමිජ 
ප්රකාකරුලේ අනනෙතාලය ශා රශසිගත බල ලමමගින් ගිලිහු යනු ඇතජ 
 

්බැවින් ලමම අදා විමර්න ලාර්තාල බා දීම තුලින් වාක්ිකකරුලන්ට යේ බඳෑමක් සිදු විය ශැකි 
බැවින් විමර්න ලාර්තාලේ නිර්ලේ ඳමණක් ඉදිරිඳත් කරමිජ 
 
7.අභියාචනාකරු විසින් ඉේා ඇති විධිමත් විනය ඳරීක්ණ ලාර්තාලේ නිගමන නිර්ලේ වහිත 
ලාර්තාල බා දීම, 2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකේ පිලිබ ඳනලත් 5(උ) 
ලගන්තිය ප්රකාරල ප්රතික්ල ඳ කරන බල දන්ලා සිටිමිජ” 
 
ලඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද ලිඛිත ප්රකාය වේබන්ධලයන් ප්රතිචාර ලලයන් 
2020.07.09 ලන දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක විසින් ලකොමින් වභාල ලලත දන්ලා සිටිලේ “අදා 
විමර්නය පිළිබද වවිව්තර ලාර්තාලක් තමා ලලත බා ලදන” ලවයිජ 
 
ඒ අනුල අභියාචක විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ලතොරතුරු ඉේලීලේ අයිතම 1 වශා නිර්ලේ ඳමණක් 
2021.06.09 ලන දිනැති ලිපිය මගින් ඉදිරිඳත් කර ඇති බල ලකොමින් වභාල නිරීක්ණය කර සිටීජ 
 

නිෙලෝගල: 
 
ලමහිදී අභියාචක විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ලතොරතුරු ඉේලීලේ ු මන අයිතමයන්ට  අදා ලතොරතුරු 
බා දීම ශරශා, 2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකේ පිලිබ ඳනලත් 5(උ) 
ලගන්තිලයහි දැක්ලලන ලෙතිලර්කයට අයත් ලන්ලන් ලකලව ද යන්න පිළිබල වාධාරණ 
ප්රතිවිරුේධතාලක් මතු ලන බැවින් ඳනලත් 5(උ) ලගන්තිලයහි දැක්ලලන ලෙතිලර්කයට අයත් ලන්ලන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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ලකලව ද යන්න පිළිබල ලඳොදු අධිකාරිලේ ව්ථාලරය ශා වාධාරණීකරණය ලකොමින් වභාලට 
දැන්වීමට ලඳොදු අධිකාරියට මින් නිලයෝග කර සිටීජ 
 
ඒ අනුල, ලමම අභියාචනය ංේගලික ලලයන් කැලා විභාගකිරීමට ලකොමින් වභාල තීරණය කරන 
අතර ලමය 2021.08.30 ලන දින ලඳ.ල. 10.15 ට කේතබනු ැලේ. ලේ වශා ලදඳාර්ලලේම 
ඳැමිණීම අනිලාර්ය ලන බල ලකොමින් වභාල විසින් අලධාරණය කර සිටී. 
 
ඒ අනුල අභියාචනය කේ තබනු ැලේජ  

මීෂඟ දිනය - 2021.08.30 ලඅ යදිඅ යෙඤ.ල. ය10.15 
 
COVID-19 ලශ තුලලන් රට තුෂ ඳලතින තත්ලය ලශ තු ලකොට ලගන, ංේග ආශ්රය අලම කිරීම වශා, 

දැනට ලකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 20 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 

2004/66, 2017.02.03) යටලත් ංේගලික විභාග කිරීේ වශා දින නියම ලකොට ඇති අභියාචනා ඉදිරි 
දිනයකට කේ දමන දීජ 
 

RTIC Appeal (ංේගලික ලලයන් විභාග කිරීම) /174/2021 (2022.01.19 වන දින ඳැලති විධිමත් 

ලකොමින් වභා රැව්වීලේ දී විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ලකොමින් වභා රීතීන්හි 

(ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලත්ලාලගන යනු බන 

කාර්යඳටිඳාටිය. 

 

සභසඤති:               ප      ර න  

                :                         ව  න 

ෙරොිෂන් සභස       :       විනිසුරු ලරෝහිණි ලේගම 

ෙරොිෂන් සභස       : ලජේන නීතී         න  ර   

 

අභිලසචර   - ංජෙ යේලල ඳ්්්ාලව කර හිමි  

ෙඅොතිසි  ත් ඤසර්ශලල  - නේකෂ නිධාරි - අධොඳන අමාතෙංය  

 

ෙඤනීසිටීම ය  

අභියාචක   -   ංජෙ යේලල ඳ්්්ාලව කර හිමි  

ලඳොදු අධිකාරිය              -   ඳැමිණ නැතජ 

 

අභිලසචඅල ස රස බ අ අලසඤථසෙේ දී උද්ග වූ රස ණස:  

 

අභියාචනා විභාගය වශා අභියාචක ඳැමිණ ඇති බලත් ලඳොදු අධිකාරි ලලනුලලන් කිසිදු නිලයෝජනයක් 

ලනොමැති බලත්, ලඳොදු අධිකාරිය විසින් 2022.01.13 දිනැති ලිපිය (email ) මගින් "ලතොරතුරු 

නිධාරිලරිය නිලලව් නිලරෝධායනයට ලයොමු කර ඇති බැවින් ලලනත් දිනයක් බා ලදන ලව” 

ලකොමින් වභාල ලලත දන්ලා සිටින ද බල ලකොමින් වභාල විසින් නිරීක්ණය කර සිටී. 

 

අද දින ඳැලති අභියාචන විභාගලේදී අභියාචක විසින් ප්රකා කර සිටින ේලේ, 2019.12.23 ලන 

දිනැති ලතොරතුරු ඉේලීම වශා ලඳොදු අධිකාරිය විසින් ප්රතිචාර දැක්වීමට අලඳොලශොවත්වී ඇති බලයිජ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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ලමහිදී ලකොමින් වභාල විසින් නිරීක්ණය කර සිටිනුලේ ලතොරතුරු ඉේලීම වේබන්ධල ප්රතිචාර 

දැක්වීමට ලතොරතුරු නිධාරියා ශා නේ    නිධාරියා කටයුතු කර ලනොමැති බලයිජ ඒ අනුල 

ලතොරතුරු දැනගැනීලේ ඳනලත් 24(3) ලගන්තිලේ වශන් ඳරිදි "ඉේලීමක් ැබීලේදී ්ම ඉේලීම 

ඉදිරිඳත් කෂ ංරලැසියා ලලත ලතොරතුරු නිධරලයු  විසින් ලශාම ්ම ඉේලීම ැබීම පිළිබ ලිඛිත 

දැනුේදීමක් ලයොමුකරනු ැබිය යුතුය" යන්න ශ 25(1) ලගන්තිලේ වශන් ඳරිදි "ලතොරතුරු 

නිධරලයු  විසින්, ශැකි ඉක්මණින් වශ ලකලව  වලද 24 ලන ලගන්තිය යටලත් ඉේලීමක්     දින 

14ක් ඇතුෂතජජජජජජ ඉේා සිටින ද ලතොරතුරු වැඳයීමට ලශෝ ලේ ඳනලත් 5 ලන ලගන්තිලේ දක්ලා 

ඇති ලශ තුලලින් යේ ්ක් ලශ තුලක් ලශෝ ඊට ව   ගණනක් මත ්ම ඉේලීම ප්රතික්ල ඳ කිරීමට ලශෝ 

තීරණය කෂ යුතු අතර ්ම තීරණය ඉේලීම    ංරලැසියා ශට ලශාම වන්නිලේදනය කෂ යුතුය" යන 

සිය ලෙලව්ථාපිත ලගීමම සිදුකර ලනොමැති බලයිජ  

 

්ලව ම නේකෂ නිධාරියාද ඳනලත් 31(2) ලගන්තිය අනුල ්නේ "නේකෂ නිධරයා විසින් ඕනෑම 

අලව්ථාලකදී ්ලව  වලත් ලැලකරන දින තුනක කායක් ඇතුෂත අභියාචනය කරනු බන ංරලැසියා 

ලලත ්ම අභියාචනය භාර ගැනීලේ දී ු විතාන්සියක් නිු ත් කෂ යුතුය" ශා 31(3) ලගන්තිලේ වශන් 

ඳරිදි "නේකෂ නිධාරියා විසින් (1) ලන උඳ ලගන්තිය යටලත් වශන් කර ඇති යේ අභියාචනයක් 

පිළිබ තීරණය ්ම අභියාචනය ැබී වති තුනක කායක් ඇතුෂත බාදිය යුතු අතර ඒ වශා 

නි්හේත ඳදනම ඇතුළුල ්ම තීරණය වශා ව ලශ තු දැක්විය යුතුය" යන සිය ලෙලව්ථාපිත ලගීමම 

ඉටුකර ලනොමැති බල නිරීක්ණය කර සිටීජ 

 

නිෙලෝගල: 

 

ලඳර සිදු කරන ද නියමයන්ට අනුල 2021ජ07ජ19 දිනැති          වන       ප           

 ර          රන  ව           ව  ව  ර   කර සිටීජ  

 

ලඳොදු අධිකාරියක වන්තකලේ , භාරලේ ලශෝ ඳානලේ ඳලතින ඉේා සිටින ලතොරතුරුලට, 

ංරලැසිලයු ලේ ලතොරතුරුලට ප්රලේ වීලේ අයිතිලාසිකම ප්රතික්ල ඳ කෂ ශැකි ලන්ලන්, ලතොරතුරු 

දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 5 (1) ලගන්තිලේ වශන් ්ක් ලශ තුලක් ලශෝ ඊට ලැඩි 

ගණනක් වශන් කිරීම මගින් ඳමණක්  බල අලධාරණය කරනු ැලේ.ලමම අලවථ්ාලේදී        න 

           න ව     5 ලගන්තිලේ කලර ලශෝ ලෙතිලර්ඛයකට අයත් ලනොලන ලනොලන බල 

අලධාරණය කරනු ැලේ ජ 

 

තලද, අභියාචක ඉේා ඇති    ර                1, 2 වශ 3 වශා, ඳනලත් 3 ලගන්තිය 

ප්රකාරල ලඳොදු අධිකාරිලයහි භාරලේ, වන්තකලේ ලශෝ ඳානලේ පව න ්ීම ලතොරතුරු අභියාචක 

ලලත 07.02.2022 දිනට ලඳර,  ලකොමින් වභාලටද පිටඳත් වහිතල ලශාම බා දිය යුතු බලට ලඳොදු 

අධිකාරිය ලලත ලමයින් නිලයෝග කරනු ැලේජ  

 

ලකොමින් වභාලේ නිලයෝගයකට අලනත ලනොවීම ඳනලතහි 39 (1) (ඉ) ලගන්තිය ප්රකාරල දඩුලේ 

ැබිය ශැකි ලරදක් බල ලඳොදු අධිකාරිලයහි අලධානයට ක් කරනු ැලේ. ලතොරතුරු දැනගැනීලේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 39 (1) (ඉ) ලගන්තිය මගින් වශන් ලන්ලන්;  

 

“ලකොමින් වභාලේ තීරණයකට අනුකූ වීම ඳැශැර ශරින ලශෝ ප්රතික්ල ඳ කරන.... වෑම 

තැනැත්ලතු ම ලේ ඳනත යටලත් ලරදක් සිදුකරනු බන අතර, මලශ ව්ත්රාත්ලරලයු  විසින් 

ඳලත්ලනු බන ඝු නඩු විභාගයකින් ඳසු ලරදකරු කිරීලේදී රුපියේ ඳනව්දශවක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

5 
 

ලනොඉක්මලන දල මුදකට ලශෝ අවුරුදු ලදකක කායක් ලනොඉක්මලන බන්ධනාගාර ගත 

කිරීමකට ලශෝ ්ම දලය ශා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන ලදකටම ්ම තැනැත්තා ලරදකරු විය 

යුතුය.” 

 

ඒ අනුල, ලකොමින් වභාල බා දුන් තීරණය වමඟ අනුකූවීමට ප්රමාද වීමකින් ලතොරල ශැකි 

ඉක්මණින් අලෙ පියලර ගන්නා ලවත් ්ලව  ලනොලන්ලන් නේ ඳනලත් 39(4) ලගන්තිලේ විධිවිධාන 

අනුල පියලර ගැනීමට ලකොමින් වභාල කටයුතු කරනු ැලේ.  

 

තලද, අභියාචක ශට අදාෂ ලතොරතුරු ැබීලමන් අනතුරුල වැහීමකට ඳත් ලනොලන්ලන් නේ 

07.02.2022 දින සිට මාවයක් ඇතුත ලකොමින් වභාලට දැන්වීමට නිලයෝග කරනු ැලේජ 

ඉශත නිලයෝගයන්ට යටත්ල අභියාචනය මින් අලවන් කරනු ැලේ. 

ලකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල ලමම නිලයෝගය ලදඳාර්ලය ලලත වන්නිලේදනය කරනු ැලේජ  

 

 

 

 


