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ආර්.පී. ජයසීලන් එ. වයඹ ජනකලා පදනම 

 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1112 /2019 (2019.07.23 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  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ආර්.පී. යයසීලන් 

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, වයඹ යනකලො පදනම 

 

ලපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.12.06 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.20 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.12.24 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

1. වයඹ යනකලො පදනතේ කළමනොකොර  නතුර සඳහො බඳවොගැනීතේ පටිපොටිය 

2. වයඹ යනකලො පදනතේ තසවවය කරන අතලවි සහකොර තසවවකතයකු කළමනොකොර  නතුරට 

උසසව කරන පටිපොටිය 

ලබොගැනීම.                                                                                                                                            
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3. හලොව  විසවකේ නිවතසව තසවවය කරන යමුනො කීර්ති ල ො තසවවිකොව කළමනොකොර  නතුරට 

ඉල්ුේ කල ඉල්ුේ පත්රය ලබොගැනීම . 

4. එම තසවවිකොව කළමනොකොර  නතුරට උසසව කිරීම සඳහො පැවැත්ූ පැවැත්ූ සේමුඛ පරීක්ෂණ 

දිනය. 

5. වයඹ යනකලො පදනතේ අතලවි සහකොර  නතුර සඳහො බඳවො ගැනීතේ පටිපොටිය ලබොගැනීම . 

6. යනකලො පදනතේ තසවවය කරන කේකරුතවකු අතලවි සහකොර  නතුරට උසසව කරන පටිපොටිය 

ලබොගැනීම .                                                             

7. කුරුණෑගල විසවකේ නිවතසව කේකරුතවකු තලස තසවවය කල දැනට කටුනොයක විසවකේ නිවතසව 

අතලවි සහොයක තලස තසවවය කරන ලක්ිකො තසවවිකොව අතලවි සහකොර  නතුරට ඉල්ුේ කල 

ඉල්ුේ පත්රය ලබො ගැනීම . 

8. ඒ සඳහො සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්ූ දිනය. 

 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.20 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් අයි මයන් කිිපයකට අදොළ ත ොරතුරු 
ලබොතදන ලදි. නමුත් ඉන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.24 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.12.31 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වො සිටින ලද්තද් 
අදොළ අභියොචනය ලද බවත් ඒ සේබන්ධව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගන්නො බවය. නමුත් නියමි  කොල සීමොවට 
අනුව නේකළ නිලධොරියො කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2019.01.17 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි  කරුණු කියොපොමින් සඳහන් කර ඇත්තත් ලබො දී තනොමැති තසසු ත ොරතුරු 
ත වන පොර්ශවයකට අයත් බැවින් එම ත ොරතුරු අදොළ ත වන පොර්ශවවය විසින් තනොදීමට ලිඛි ව කරුණු 
දක්වො ඇති බැවින් එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කළ බවත් ඒ පිළිබඳව 2019.01.17 
හො 2019.03.06 දිනැති ලිපි මඟින් අභියොචක තව  දන්වො ඇති බවත්ය. 

තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම ම  අදොළ ත වන පොර්ශවවය විසින් මීට අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීමට 
සිය අකමැත්  ප්රකොශ කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදි. 

නිලයෝගය: 

පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය දක්වන පරිදි,  
 

'පද්ගලික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වනවිට, ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම යේ තපොදු 
කටයුත් ක් තහෝ සේබන්ධ ොවක් සඳහො කිසිඳු සේබන්ධයක් තනොමැති අවසවථොවකදී තහෝ යේ  නි 
පද්ගලතයකුතේ පද්ගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමක් සිදුතව් නේ, එම ත ොරතුරු තහළිදරව් 
කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිද්ධිය විසින් සොධොරණීකරණය කරයි නේ, තහෝ අදොළ  ැනැත් ො 
විසින් එම තහළිදරව් කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැත්  ලබොදී ඇත්නේ  මිස තේ පන  යටතත් ඒ 
ත ොරතුරුවලට ප්රතව්ශීම ප්රතික්තෂවප කළ හැකිය'  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව අදොළ ත වන පොර්ශවවය විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීමට සිය අකමැත්  ලිඛි ව දන්වො ඇති 
බැවින් සහ පනතත් 5 (4) වගන්තිය ප්රකොරව තමම ත ොරතුරු ලබො දීම සිදුවන මහයන සුබසිද්ධිය  හවුරු 
ී තනොමැති බැවින් ත ොරතුරු අභියොචකට තනොදීමට නේකළ නිලධොරියො විසින් ගනු ලැබූ තීරණය සවිර 
කරනු ලැතේ. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් 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  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  

***** 

 


