
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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එස්. එම්. සී. එම්. කුමාර එ. සී/ස ගුවන්තාටුපල සහ ගුවන ්ස්වා (ශ්රී ලංකාව) සමාගම 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1066/2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
්කාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
්කාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
්කාමිෂන සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -     එසව. එේ. සී. එේ. කුමොර 
් ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධරයො, සී/ස ගුවන්ත ොටුපල සහ ගුවන් තසවවො (ශ්රී 
ලංකොව) සමොගම 
 
්පනීසිටීම   
අභියොචක   - එසව. එේ. සී. එේ. කුමොර  
තපොදු අධිකොරිය  -ත ොරතුරු නිලධොරිනි, සී/ස ගුවන්ත ොටුපල සහ ගුවන් තසවවො (ශ්රී ලංකොව) 
සමොගම 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.11.19 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.25 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.18 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.03 
 

 
අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.09.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 2016.10.21 දින සිට ක රියොත්මක වන පරිදි මො සමඟ  වත් පිරිසක් කටුනොයක ගුවන් 
ත ොටුපළ සිට රත්මලොන සහ මත් ල ගුවන් ත ොටුපලවල් තව  තසවවො සවථොන මොරුීේ 
ලබොදුන් තල්ඛනය. 

2. 2017.11.13 දින සිට ක රියොත්මක වන පරිදි මො තව  රත්මලොන ගුවන් ත ොටුපතල් සිට 
කටුනොයක ගුවන් ත ොටුපල තව  ලබොදුන් තසවවො සවථොන මොරුීමට අදොළ තල්ඛනය. 

3. මො හට කටුනොයක ගුවන් ත ොටුපළ සිට රත්මලොන ගුවන් ත ොටුපළ තව  තසවවො සවථොන 
මොරුීේ ලබොදීමට සහ නැව  රත්මලොන ගුවන් ත ොටුපල සිට කටුනොයක ගුවන් ත ොටුපල 
තව  සවථොන මොරුීේ ලබොදීමට අනුගමනය කළ ආය නික ක රමතේදය තහෝ තහවතුව. 

4. අඛණ්ඩව වසරකට වඩො වැඩි කොලයක් මො නිශවචි  තහවතු දැන්ීමකින් ත ොරව රත්මලොන 
ගුවන් ත ොටුපළ තුළ රඳවො  ැබීමට අනුගමනය කළ ආය නික ක රේතේදය තහෝ තහවතුව. 

5. ආරක්ෂක අංශතේ තසවවො සවථොන මොරු කිරීේවලට අදොළව තයොමු අංක SEC/1650/1/3 
ADMIN යන තල්ඛනය 2015.09.10 වන දින සිට ඉදිරියට ක රියොත්මක කරන ක රමතේදයට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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අදොළව වූ තල්ඛනයක් වන අ ර මීට අම රව ”ආරක්ෂක අංශතේ නිශවචි  වූ තසවවො සවථොන 
මොරුීේ ක රියොපිළිතව ක්” හඳුන්වො දී තිතේද? එතසව නේ එි පිටපත්. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරිනි 2018.09.25 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් අයි ම අංක 01 ට අදොළ 2015.10.21 
දිනැති ලිපියක් ද, අයි ම 3, 4, 5, ට අදොළ ත ොරතුරුද තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ තනොමැති බව පවසො 
ඇ .  වද අයි ම අංක 2ට අදොළ ලිපිය ලබො දී ඇ .  

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     
තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව තව  පිටප ක් සි ව අභියොචක තව  යවන ලද 2018.11.26 දිනැති 
ලිපිය මගින්ද පවසො ඇත්තත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අතුරින්  ම සන් කතේ භොරතේ 
තහෝ පොලනතේ පවතින ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ සියලු ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවයි. 
අභියොචක 2018.11.28 වන දිනැති ලිපිය මගින් ලබො දී ඇති ත ොරතුරු වලින් සැහීමකට පත්ී තනොමැති 
බව පවසො සිටින ලදී. 
 
අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථා්ේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 
තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටින ලදී. 
 
තපොදු අධිකොරිතයි නිලධොරිනිය පවසො සිටිතේ  ම සන් කතේ ඇති සියලු ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවත් 
අයි ම 3 සිට 5 දක්වො ඉල්ීේ වලට නිශවචි  ආය නික ක්රමතේදයක් තනොමැති බවත් එම ක්රමතේදය 
ආරක්ෂක අංශය විසින් තීරණය කරන ලද්දක් බවයි. ඊට අදොළව ලබො දීමට කිසිදු තල්ඛනයක් තනොමැති 
බවද පවසො සිටින ලදී. 

 
නි්යෝගය: 
 
පනතත් 3 වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය විසින්  ම සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින 
ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ සියලු තල්ඛන ලබො දී ඇති බව අවධොරණය තේ.  
 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
***** 
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