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ඩබ්ලිව්.ජී. තසතනවිරත්න එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, උකුතවල 

RTIC Appeal (පුේගික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 794 /2018 (2019.03.12 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.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අභියොචක   -     ඩබ්ලිව්.ජී. තසතනවිරත්න 
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තේකේ, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, උකුතවල 
 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩබ්ලිව්.ජී. තසතනවිරත්න 
තපොදු අධිකොරිය  - එසව.එන්.තේ. තසවරසිංහ, අතිතර්ක දිසවිේ තේකේ 
 
ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.04.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.06.01 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.07.02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.07.16 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.21 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.04.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදි. 

 

ඉහ  නේ සඳහන් මො විසින් 2018.03.01. දින ඔබ තව  එවන ලද ිපියට අදොලව මොතේ අංකය 3/1/1 

ත ොරතුරු තලසත් මොතේ ියොපදිංචි අංකය RT1 /UK / 2018 තලසත් සටහන් කර ඇ . එකී ිපිතේ 

ගේවොසීන් කැඳවො අපේෂපොති පරීේෂණයේ ඔබ විසින් සිදුකරනු ලැබූ බව සඳහන් ී තිබුනද තේ වනවිටත් 

මට විරුේධව තචෝදනො ඉදිරිපත් කල ගේවොසීන්ට හො මො හට එකවර කැඳීමේ කර තදපොර්ශවයට එකවර 

අහුේකේදීමේ සිදුකර නැ .  වද ම හට තචෝදනො එේල කල පුේගලයන්තේ අනනෙ ොවය 
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සේබන්දතයන්ද මො දැනුවත් කර නැ . නමුත් එකී පුේගලයන්ට විරුේධවද පැමිණිි කිරීතේ 

අයිතිවොසිකමේ මො හට තිබිය යුතු බැවින්, 

 

1. එකී පුේගලයන් කවුරුන්ද යන්න සේබන්ද ත ොරතුරු මො හට ලබොතදන තලසද. 

2. ඔබ විසින් විමර්ශනතේදී අනොවරණය කර ග  ත ොරතුරු මො තව  ලබො තදන තලසද ඉේලො 

සිටිමි. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.06.01 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචකට එතරිව 

පැමිණිේලේ සිදුකළ පුේගලයින්තේ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීම සේබන්ධව අදොළ පුේගලයන්තේ 

එකඟ ොවය පිළිබඳව විමසීමේ සිදුකළ අ ර ඒ සඳහො ඔවුන්තේ එකඟ ොවය තනොලැබුණ බැවින් එම 

ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීමට තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

විසින් 2018.07.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිළධොරියො 

2018.07.16 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකේ පනතත් 29 වන වගන්තිතේ (1) හො (2) ි (ඇ) අනු වගන්තිය අනුව යේ පුරවැසිතයකු විසින් 

ත ොරතුරු නිලධරතයකුතගන් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු තුන්වන පොර්ශවවයකට අදොළ තහෝ තුන්වන 

පොර්ශවවයේ විසින් සපයො ඇති අවසවථොවකදී සහ එම ත ොරතුරු සපයනු ලබන අවසවථොතව්දී එය රහසිග  

ත ොරතුරේ වශතයන් සළකනු ලැබූ අවසවථොවක ඒ ඉේලො ඇති ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම සේබන්ධව 

තුන්වන පොර්ශවවය විසින් එකඟ ොවය තනොදේවන්තන් නේ අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීමට හැකියොවේ 

තනොමැති බවයි. තමයින්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.     

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතව් දී උේග  වූ කොරණො:  

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින්තන් අදොළ ත ොරතුරු තුන්වන පොර්ශවයේ හො සේබන්ධ බැවින් 

පන  අනුව එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදිය තනොහැකි බවයි.  

 

නමුත් අභියොචක ප්රකොශ කර සිටිනුතේ  මොට එතරිව තචෝදනො කළවුන් කවුරුන්ද යන්නත් ඔහුට එතරිව 

ඇති තචෝදනො කවරේද යන්නත් දැනගැනීමට අවශෙ බවයි. 

 

තමය අභියොචක සේබන්ධතයන් වන අපරොධ තචෝදනොවන් සේබන්ධතයන් වන තපත්සමේ බවත් ඊට 

ගේවැසියන් 20 තදතනකු පමණ අත්සන් කර ඇති බවත් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම මඟින් ඔවුන්තේ 

ජීවි වලට  ර්යනයේ වියහැකි බවට ඔවුන් විශවවොස කරන බැවින් තමම ත ොරතුරු ලබො තනොතදන තමන් 

අදොළ තපත්සේකරුවන් තපොදු අධිකොරිතයන් ඉේලො ඇති බවද තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කරන ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිතයෝගය: 

ඒ අනුව තමම සියලු කරුණු සළකො බැීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභොව විසින් තීරණය කරනුතේ 

අභියොචක විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු සෘජුවම තුන්වන පොර්ශවවයකට අදොළ වන බවත් එනේ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත් වන බවයි.  එතසවම, 

තමිදී පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට අනුව අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම විශොල 

වශතයන් මහයන සුබසිේධිය විසින් සොධොරණීකරණය කිරීමේ දැකග  තනොහැකි වන බව තකොමිෂන් 

සභොව නිරීේෂණය කර සිටින අ ර  එම තුන්වන පොර්ශවවය අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීමට අකමැත්  

පළ කර ඇති බැවින් අභියොචක විසින් අයදුේ කර ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කළ 

තනොහැකි බවයි. ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිතේ 

විධිවිධොන ප්රකොරව හො පනතත් 5(4) වගන්තිතේ දැේතවන ආකොරයට මහයන සුබසිේධිය එම ත ොරතුරු 

තහළිදරව් කිරීතමන් වන හොනියට වඩො වැඩිවන බවේ දැකග  තනොහැකි වන තහයින් අදොළ ත ොරතුරු 

ලබොදීම මින් ප්රතිේතෂවප කරනු ලැතබ්ල.  

 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

 

**** 

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 ලැතබ්ල.  
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