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ඒ. ජී. ආර්. එම්. අබේසිංහ එ. උද්භිද උදයානය, හක්ගල 
 

RTC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) / 53/ 2018 (2018.03.21 දින ඳැලති ලකොමින් වභා රැව්වීලේ 
විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනලේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ලකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලේ ඳලේලාලගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 
සභාපති     : මහින්ද ගේමන්පි  
බකොමිෂන් සභා සාමාජිකයින්: ලයේන නීතිඥ එව්. ජී. පංචිලශේලා  
              ආචාර්ය ලවේවි තිරුචන්ද්රන් 
 
අධයක්ෂ නනාා්      : පියතිව්ව රණසිංශ 
 
අභියාචක    : ඒ.ජී. ආර්. එේ. අලේසිංශ මශතා  
බනොතිස ලත් පාර්ශව  : කාර්යයභාර නිධාරී, ශක්ග උද්භිද උදොනය  
 

ලතොරතුරු ඉේලීම කෂ දිනය  2017.10.19 

ලතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය  2017.10.27  

නේ කෂ නිධාරියා ලලත අභියාචනය ලයොමුකෂ දිනය  2017.11.07 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය 2017.11.15  

ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචනය 
ලයොමුකෂ දිනය 

2017.11.15 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු:  
2017.10.19 ලැනි දින අභියාචක විසින් ලඳොදු අධිකාරිලයන් ඳශත ලතොරතුරු ඉේා සිටින දී: 

1. ඒ. ජී. ආර්. එේ. අලේසිංශ මශතාලේ ලවේලය අේහිටුවීලේ ලිපිය; 
2. ඒ. ජී. ආර්. එේ. අලේසිංශ මශතා වේබන්ධලයන් ලේරාලදණිය ප්රධාන කාර්යාය ලලත යලා ඇති 

ලිපි; 
3. ලකොන්ත්රාේ/ තේකාර්ය ඳදනම මත 2015 මැයි මව සිට 2017 අලගෝව්තු මාවය දක්ලා ලැටුේ 

ලේඛණ;  
4. ලකොන්ත්රාේ/ තේකාර්ය ඳදනම මත 2015 මැයි මව සිට 2017 අලගෝව්තු මාවය දක්ලා අේවන් 

ලේඛණ; 
5. ලකොන්ත්රාේ/ තේකාර්ය ඳදනම මත 2015 මැයි මව සිට 2017 අලගෝවත්ු මාවය දක්ලා ලවේලා 

ඛණ්ඩන ලේඛණ 
 
ඉශත ඉේලීමට ප්රතිචාර ලව ලතොරතුරු නිධාරියා විසින් ඒ. ජී. ආර්. එේ. අලේසිංශ මශතා ද පිටඳේ 

කරමින්, 2017.10.25 ලැනි දින යාතික උද්භිද උදොන ලදඳාර්තලේන්තුලලහි අධෙක් ලයනරාේ ලලත 

ලිපියක් යලා ඇත. එම ලිපිලේ වශන් ලන්ලන්, ඒ. ජී. ආර්. එේ. අලේසිංශ යන අය කුමන කාරණයක් 

වශා ලතොරතුරු ඉේා සිටින්ලන් ද යන්න ගැටලුලක් ල ඳලතින් අතර, නඩු ඳැලරීමට වාක්ෂි ලලයන් 
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ලමම ලතොරතුරු ඉදිරිඳේ කිරීම ප්ර්නයක් ලන බැවින්, 2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලේ 5 ලැනි ලගන්තිය අනුල ලතොරතුරු බා දිය ලනොශැකි බලයි. තල ද අභියාචක 

විසින් ඒ ලනවිට ආර්. ඩී. ඩී. කුරේන ලන ඔහුට ද, ප්රධාන රායෙ කෂමණාකාර වශකාර ඩේලි්.. ජී. 

ටිකිරිබණ්ඩා මශතාට ද එන්තරලාසි ලදකක් ඒලා ඇති බල එහි දක්ලා ඇති අතර, ඒ වේබන්ධලයන් ලිඛිත 

උඳලදව් වඳයන ලමන් ඉේා ඇත. ලතොරතුරු නිධාරියාලගන් ප්රමාණලේ ප්රතිචාරයක් ලනොද බැවින්, 
අභියාචක විසින් 2017.11.07 ලැනි දින නේ කෂ  නිධාරියා ලලත අභියාචනයක් ලයොමු කරන ද අතර, 
නේ කෂ නිධාරියා විසින් 2017.11.15 ලැනි දින ලමයට ප්රතිචාර දක්ලන දී. ලමයින් ද අභියාචක 

ප්රමාණලේ  ප්රතිචාරයක් ලනොද ලශයින්, අභියාචක විසින් 2017.11.15 ලැනි දින ලතොරතුරු දැනගැනීලේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබද ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචනයක් ලයොමුකරන දී.  
 
අභියාචනය විභාග කාන අවස්ථාබේ උද්ගත වූ කරුණු:  
ලකොමින් වභාල විසින් 2018.03.05 දින ලඳොදු අධිකාරිය (ශක්ග උද්භිද උදොනය) ලලත නිකුේ කෂ 

ලනොතිසියට ප්රතිචාර දක්ලමින්, එහි කාර්යයභාර නිධාරීලරයා විසින් 2018.03.10 දිනැති ලිපිය මගින්, 
ශක්ග උද්භිද උදොනලේ ලතොරතුරු නිධාරිලයකු ලනොමැති අතර, ඒ වශා ඳේ කෂ  ලතොරතුරු 

නිධාරීලරයා ඇේලේ යාතික උද්භිද උදොන ලදඳාර්තලේන්තුල්. අධෙක් ලයනරාේ කාර්යාලේ බලේ, 
අභියාචක  විසින් ඉේලුේ කරන ලතොරතුරු එම ලතොරතුරු නිධාරීලරයා ලලත කරන ද ඉේලීමකින් 

අනතුරුල, ලතොරතුරු, අධෙක් ලයනරාේ තුමියලේ ලිඛිත නිලයෝගය මත බා දිය ශැකි බල දන්ලා  සිටින 
දී. 
 
නිබයෝගය:  
2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලතහි 24 (5) (ඈ) ලගන්තිය 
ප්රකාරල යේ කිසි පරලැසිලයක් ලතොරතුරු ඉේා සිටින අලව්ථාලක ඔහු ලශෝ ඇය වේබන්ධ කරගත ශැකි 

අලෙ විව්තර ශැර, ලතොරතුරු ඉේා සිටීමට ලශේතු කිසිලක් ලශෝ ලලනේ පද්ගලික විව්තර බා දීම 

අලෙ' ලනොලන බල අලධාරණය කර සිටිමු.  
තලද ලදඳාර්ලය  විසින්ම සිදු කරන ද ලිඛිත කරුණු කියාඳෑේ වැකිේට ගැනීලමන් අනතුරුල, අදාෂ 
ලතොරතුරු බා දීමට ලකොමින් වභාල විසින් නිලයෝග කරනු ැලේ.  
ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිලේ ලකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල ලමම නිලයෝගය අභියාචනලේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට කටයුතු 
කරන ලමන් නිලයෝග කර සිටිමු. 
අභියාචනය ලමලවේ අලවන් කරන දී.  
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