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ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ එ රකොළඹ විංචො විමර්ේන කොරේොිංර්ර ,ශ්රී ලංකාකො ලංත ොසිසිය 

RTIC Appeal (පුද්ගසික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1475/2019 (2020.01.14 දින  ැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන කද නිතයෝගය). 

 

2016 අාක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

කද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොයයය  ටි ොටිය), රීති අාක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු කබන කොයයය  ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපික  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොසි පින්තටෝ යයවර්යන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුාචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-යනරොල්:  ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි    

 

අභියොචක   ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ 

තනොතිසි කත්  ොශයවය             නම් කල නිලධොරී, ර ොලිස ්මුලස්ථොනර, ලංතකොළඹ ලං01 

  ර ොලිස් තිතුමොරග් මොණ්ඩලික නිරරෝේර ර ොලිස් ති,ර ොලිස ්  

මුලස්ථොනර තකොළඹ ලං01 

 ලං ලංඅධ්රක්ෂ, රකොළඹ විංචො විමර්ේන කොරේොිංර්ර, තකොළඹ ලං08 

 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ 

ත ොදු අධිකොරිය ලං ලං ලං ලං - ඩබ්ලලිවු. ඒ. ස. එම්. ( ැහැදිලි රනොමැත) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන කද දිනය 
 

2019.02.08 

ත ොරතුරු නිකර්රයො තීරණය කබො දුන් දිනය 
 

 ලංත ොරතුරු ඉල්ීම කැබුණු 
බව දැන්ීම ලං- ලං 
තීරණය කබො දුන් දිනය ලං
2019.03.05 

නේ කළ නිකර්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.03.08 

නේ කළ නිකර්රයො තීරණය කබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම කැබුණු 
බව දැන්ීම ලං- ලං 
තීරණය කබො දුන් දිනය ලං
2019.03.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.27 

 

අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 
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අභියොචක විසින් 2019.02.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින්  හ  ත ොරතුරු ඉල්කො සිටින කදී. 
“තකොළඹ ලං වාචො ලං විමශයන ලං කොයයොාශතේ ලං ඒකක ලං 01 ලං ි ලං ඇති ලං IR 351/01/15 ලං දරන ලං  ැමිණිල්ක ලං

,සොක්ිකරුවන්තේ ලංහො ලංචුදි යන්තේ ලංප්රකොශ ලං,ත ොසිසිය ලංතයදු ලංසටහන්, අධිකරණ ලංනිතයෝග, කැබුණු ලං

හො ලංයැවුණු ලංසිපි, සැක ලංකටයුතු ලංතල්ඛන ලං රීක්ෂකතේ ලංසිපි ලංඇතුළු ලංසේපුණය ලංතගොනුතේ ලංපිට  ක්” 

ත ොරතුරු නිකර්ොරියො 2019.03.05 දිනැතිව පිළිතුරු ස යමින්  වසො සිටිතේ, 

“රතොරතුරු දැනගැනීරම් අරදුම් ත සම්බන්ධවයි.  

ඉහත කරුණට අදොලව ඔබ විසන් ලිරො දිිංි තැ ැල් මගින් මො රවත ඉදිරි ත් කර ඇති ලිපිර හො 

බැන්රද්ධ.  

ඒ අනුව අ රොධ නඩු විධොන සිංග්රහරේ 444 හො සවිල් නඩු විධොන සිංග්රහරේ 44 වගන්ති අනුව 

 ැමිණිලිකරු වන ඔබ විසන් ඉල්ලො ඇති පිට ත් ලබො දීමට හැකිරොවක් රනොමැති බව කොරුණිකව 

දැනුම් රදමි.” 

 තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට  ත් අභියොචක විසින් 2019.03.08 දිනැතිව නේකළ නිකර්රයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන කදී. නේකළ නිකර්රයො 2019.03.27 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්  වසො සිටිතේ, 

"අභිරොචනො අරදුම් ත සම්බන්ධවයි.  

ඔබ විසන් මො රවත රරොමු කරන ලද ලිපිරට පිළිතුරු වර්රරනි.  

එම ලිපිර සඳහන් කරුණු රටරත් 2016 අිංක 12 දරන රතොරතුරු  නරත් 5 වන වගන්තිරේ උ (1) 

හො ඒ වගන්තිර අනුව ඉල්ලො ඇති රල්ඛන වල පිට ත් නිකුත් කිරීමට රනොහැකි බව දන්වො සටිමි." 

 තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට  ත් තනොවූ තහයින් 2019.04.27 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන කදී. 

අභියොචනය සකකො බකන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

අභිරොචක ඉල්ලනු ලැබූ රතොරතුරු වලට ප්රරේර්ර ප්රතික්රෂ්  කරන ලද  දනම ර ොදු අිකොරිරරන් 

විමසන ලද අතර, එහිදී ර ොදු අිකොරිර  වසො සටිරේ අිකරණරේ 261536/2015 රන අිංකරරන් නඩුවක් 

රගොනු කර ඇති බවත් තවමත්, එහි සොක්ි ගැනීම් සදු කරන බවර. එබැවින් 2016 අිංක 12 දරන රතොරතුරු 

දැනගැනීරම්   නරත් 5 (1) ඌ (i) හො 5 (1) (ඒ) වගන්ති අනුව ඉල්ලො ඇති රල්ඛන වල පිට ත් නිකුත් කිරීම 

ප්රතික්රෂ්  කරන බව ර. තවද ර ොදු අිකොරිර දක්වො සටිරේ ඉහත නඩුව අභිරොචක විසන් ඉල්ලනු ලැබූ 

රතොරතුරු ඉල්ුම් කල ඇති විෂර හො සම්බන්ධ බව ර.  

රකරස ්රවතත්, 2016 අිංක 12 දරන රතොරතුරු දැනගැනීරම්  නරත් 5 ඌ (i) වගන්තිර රටරත් ඉල්ලනු 

ලැබූ රතොරතුරු රහළිදරවු කිරීම මගින් අ රොධරක් වැලක්වීමට රහෝ ඒ පිළිබඳව රසොරොගැනීම රහෝ 

වරදකරුවන් අල්ලො ගැනීම රහෝ ඔවුනට එරරහිව නඩු  ැවරීම සම්බන්ධරරන් බලවත් අගතිරක් සදු 

රනොවන බව අභිරොචකරොරග් තකේර විර. මන් ද රත් රම් වන විටත් විමර්ේන සදු රකොට  ැමිණිලි රගොනු 

රකොට අවසන් බැවින් රතොරතුරු රහළිදරවු කිරීම මගින් 5 ඌ (i) වගන්තිරේ දක්වො ඇති කිසදු කොරණරකට 

බලරනො ොන බව අභිරොචකරොරග් තකේර විර. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එරහත් ර ොදු අිකොරිර, අභිරොචක විසන් ඉල්ලනු ලැබූ රතොරතුරු  ඉහත සදහන් නඩුරවහි විෂර  ථර හො 

සම්බන්ධ බව තවදුරටත් ප්රකොර් කරළ්ර. 

නිතයෝගය: 
 
රකොළඹ විංචො විමර්ේන කොරේොිංර්ර ශ්රී ලංකාකො ලංත ොසිසිය ලංරනු 2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  න  යටතත් ඇති ත ොදු අධිකොරියකි. එම නිසො එි විධිවිර්ොන අනුව කටයුතු කිරීමට 

එයට වෙවසවථොපි  වගකීමක් ඇ .එබැවින් ලංත ොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ  ොකනතේ  වතින 

ඉල්කො සිටින ත ොරතුරුවකට, පුරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවකට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂව  කළ 

හැකි ලං වන්තන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් 

තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සඳහන් කිරීම මගින්  මණක් බව රකොමිෂන් සභොව අවධොරණර කරන 

ලදී. 

5 (1) (ඌ) (i) වගන්තිය ලංප්රකොරව ලංත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම මගින්, ‘යේ අ රොර්යක් වැකැක්ීම තහෝ ඒ 

පිසිබදව තසොයොගැනීම තහෝ වරදකරුවන් අල්ලො ගැනීම තහෝ ඔවුනට එතරිව නඩු  ැවරීම සේබන්ර්තයන් 

බකවත් අගතියක් සිදුවන අවසවථොවක’ ත ොරතුරු ලංකබො ලංදීම ලංප්රතික්තෂව  ලංකළ ලංහැකිය. 

උසොවිරේ විභොග රවමින්  වතින නඩු විභොගරක්  ැවතීම  මණක් රහ්තුරකොටරගන 5 (1) ඌ (1)  වගන්තිර  

රටත්ව රතොරතුරු මුක්ත වීමක් සදු රනොවන බව, ර ොදු අිකොරිරේ අවධොනරට රරොමු කර සටින අතර තවද 

ර ොදු අිකොරිර විසන්, අභිරොචක විසන් ඉල්ලනු ලැබූ රතොරතුරු උසොවිරේ විභොග රවමින්  වතින නඩු 

විභොගරරේ  විෂර  ථර හො ඍජු සම්බන්ධරක් ඇති බවත් එම නඩු විභොගරේ හො සම්බන්ධව තවමත් සොක්ි 

විමසීම සදු වන බව රන කරණො ඉදිරි ත් කිරීරමන් රමම ේරතිරේකරට ඉල්ලනු ලැබූ රතොරතුරු ඇතුලත් 

වන්රන් රන්න රකරසද් රන්න ර න්වො දී  ඇති බව අවධොරණර කරනු ලැරබ්ල. 

ඉහත සදහන් තත්වරන් රටරත්, රකොමිෂන් සභොව නම්කළ නිලධරරොතේ 2019.03.27 දිනැති පිළිතුරු 

අනුමත කිරීරම් රහ්තුරවන් රමම අභිරොචනර අවසන් කරනු ලැරබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අාක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොයයය  ටි ොටිය, ගැසට් අාක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තද ොශයවය තව  සන්නිතේදනය කරනු කැතේ. 
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