
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 
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ඩබ්ලිව්.ආර්.එේ.එච්.ඒ.විසුන්දර එ. දිසරි ක් තේකේ කොර්යොලය, ගේපහ  

RTIC Appeal (මූික ඇගයුම) 83/2017 (2018.01.05 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසරී තේදී විභොග 

කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොසරතු 

සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 

 

සභොපති     -  මින්ද ගේමේපිල 

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තයෙෂරඨ නීතීඥ එසර. ජී. පංචිතහරවො 

තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්ර 

 

අධ්ෙක්ෂ-යනරොේ  - පියතිසරස රණසිංහ  

 

අභියොචක   - ඩබ්ලිව්.ආර්.එේ.එච්.ඒ.විසුන්දර 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.07.03 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:   2017.07.06 

නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.07.13  

නේකළ නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:  2017.08.02 

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  2017.08.12 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.07.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු විමසො ඇ . 

දිසොපති නිල නිවතසර ආරක්ෂක රොයකොරී කරන නිලධ්ොරියොතේ පැමිණීතේ සහ පිටවයොතේ අේසන් 

තේඛනතේ පසුගිය මොසය තුනක (අතේේ, මැයි සහ ජුනි) පිටපේ  

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.07.06 දිනැතිව විමසො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 05 වන වගන්තියට අනුව ප්රතිතෂරප කිරීමට තහරතු වශතයන් 

පරිපොලන දිසරික්කය තුල දිසරික් තේකේවරයොතේ නිල නිවසට ලබො දී ඇති ආරක්ෂොව පිළිබඳව තහෝ ඊට 

අදොළ නිලධ්ොරීන් පිිබඳව ත ොරතුරු ලබො දීම දිසරික් තේකේතේ සහ දිසරික් තේකේ නිල නිවතසර 

ආරක්ෂොවට බොධ්ො වන බැවින් හො එය දිසරික් තේකේවරයොට තපෞද්ගික කරුණක් ීම දක්වො ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු නිලධ්ොරියොතේ තීරණතයන් සැහීමකට පේ තනොීම තහරතුතවන් අභියොචක 2017.07.13 දිනැති 

(තහෝ ආසන්න දිනයකදී) නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමුකර ඇ . නේකළ නිලධ්ොරියො 

2017.08.02 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධ්ොරියොතේ 2017.07.06 දිනැති තීරණය සරීර කර ඇ . නේකළ 

නිලධ්ොරියොතේ තීරණතයන් සැහීමකට පේ තනොීම තහරතුතවන් අභියොචක 2017.08.12දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකර ඇ .  

තකොමිෂන් සභොව 2017.11.23 දිනැති තනොතීසි ප්රකොරව අභියොචක තව  දන්වො සිටිතේ, අභියොචක විසින් 

විමසො ඇති ත ොරතුරු නිලධ්ොරිතයකුතේ ආරක්ෂොවට අදොළ වන තපෞද්ගික සරවභොවයක් ගන්නො බැවින් 

එය තකොමිෂන් සභොව විසින් නිෂරප්රභො තනොකළ යුේතේ මන්දැයි තකොමිෂන් සභොවට දන්වන තමනි.  

 

අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසරථොතව්දී උද්ග ූ කොරණො: 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොතව් තනොතීසි ප්රකොරව 2017.12.07 දිනැති ිපිතයන් තකොමිෂන් සභොවට කරුණු 

දක්වමින් සඳහන් කර ඇේතේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 5 (1) (අ) වගන්තියට 

විමසො ඇති ත ොරතුරු යටේ තනොවන බවයි.  

අභියොචක වැඩි දුරටේ ප්රකොශ කර ඇේතේ, දිසරික් තේකේවරයොතේ නිල නිවසට තපෞද්ගික ආරක්ෂක 

තසරවතයන් තයොදවො ඇති ආරක්ෂක නිළධ්ොරීන් තදතදනොතේ නේ පමණක් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන ට අනුව විමසන බවයි. 

එනමුේ, අභියොචකතේ මූික 2017.07.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් ඔහු විමසො ඇේතේ එම 

ත ොරතුරු තනොවන බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කතළරය.  

 

නිතයෝගය  

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ ත ොරතුරු වලට ප්රතව්ශ ීමට 

ඇති අයිතිය මුක්  කර ඇති අවසරථොවන්ට අදොළව 5 (1) (අ) වගන්තිතේ පහ  පරිදි දැක්තව්  

5 (1) 

(අ) පද්ගික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධ්තයන් වන විට, ත ොරතුරු තහළිදරව් 

කිරීම යේ තපොදු කටයුේ ක් තහෝ සේබන්ධ් ොවක් සඳහො කිසිදු සේබන්ධ්යක් තනොමැති 

අවසරථොවක දී තහෝ යේ  නි පද්ගලයකුතේ පද්ගිකේවය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමක් 

සිදුතව් නේ, එම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිද්ිය විසින් 

සොධ්ොරධ්ෑකරණය කරයි නේ, තහෝ අදොළ  ැනැේ ො විසින් එම තහළිදරව් කිරීම සඳහො ිඛි ව 

කැමැේ  ලබො දී ඇේනේ මිස 

තේ පන  යටතේ ඒ ත ොරතුරුවලට ප්රතව්ශ ීම ප්රතික්තෂරප කළ හැකි ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 
 

3/3 
 

 

අදොළ අභියොචනය පිළිබඳව කරුණු සළකො බැීතේදී විදෙමොන වන්තන් අභියොචක විසින් විමසො ඇති 

ත ොරතුරු 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ ඉහ  දැක්තවන 5 

(1) (අ) වගන්තියට යටතේ මුක්  කළ හැකි ත ොරතුරක් වන බවයි.  

ඒඅනුව නේ කළ නිලධ්ොරියොතේ තීරණය සරී ර කරමින්, මූික ඇගයීේ අවසරථොතව්දීම තමම අභියොචනය 

නිෂරප්රභො කරනු ලැතබ්ල.  

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල.  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 27(3) වගන්තිතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ට (ගොසරතු සහ අභියොචනො  

 කොර්යයපටිපොටිය) අනුව තමම නිතයෝගය අභියොචනතේ පොර්ශවකරුවන් හට ලබොදීමට කටයුතු කරන තමන් 

නිතයෝග කරයි . 

***** 


