
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ජී. ජී. ඉතේෂො මතනෝජො කුමොරි  එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොේයයොලය, මො ර 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම/62/2018) (2018.07.30 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 
අභියොචන කොේයය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය පටිපොටිය.  
  

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික: විනිසුරු තරෝිණී වේගම  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොේය තසේවි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජයෂවඨ නීතිඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරොේ:            පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියොචක    -  ජී. ජී. ඉතේෂො මතනෝජො කුමොරි මිය  
තනොතිසි ලත් පොේශවය       -  ප්රොතේශීය තේකේ, ප්රොතේශීය තේකේ කොේයයොලය, මො ර  
 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - ජී. ජී. ඉතේෂො මතනෝජො කුමොරි මිය  
තපොදු අධිකොරිය  - එච්. එේ. එසව. ආේ. කරුණොරත්න, සහකොර ප්රොතේශීය තේකේ 

   
ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.07.26 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2017.08.30, 

2017.10.09 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.10.02, 

2017.10.25 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.11.23 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.07.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින්, අසවථොනග  ී ඇති MTR/LND/NOTRY/L3/24 

ලිපි තගොනුව තවනුවට  ොවකොලිකව පවත්වොතගන යනු ලබන ලිපි තගොනුතේ අඩංගු සියලු තේඛණ  වල 
සහතික පිටපත් ඉේලො සිටින ලදී. 
 

ත ොරතුරු නිලධ්රයො  පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොරයක් තනොදැක්ූ බැවින් අභියොචක 

2017.08.30  දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයො 
2017.10.09 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් අභියොචක ඉේලන ලද ත ොරතුරු වලට අදොළ ලිපි තේඛණ වලින් 

තකොටසක් පමණක් ලබො දී ඇ .   ෘප්තතියට පත් තනොූ අභියොචක විසින් 2017.10.09 දිනැති ලිපිය මගින් 

තසසු තේඛණ ඉේලුේ කරන ලදී. තමයට  ප්රතිචොර තලස, 2017.10.25  දිනැති ලිපිය මගින් “2017.10.09 

දිනැති ලිපිය මගින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු වලින් අංක 1 ි දක්වො ඇති කරුණ සේබන්ධ්තයන් [පනතත්] 5 

වන වගන්තිතේ (1)(2) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධ්ොන වලට යටත් ව ලබො දිය තනොහැකි බවත්” අංක 2, 3, 

4 සහ 5 ට අදොළ ලිපි ලබො දිය හැකි බවත් දන්වමින්, ලබො දිය හැකි ලිපි ද ඒ සමඟ ඒවො ඇ . නමුත්, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

2 
 

තමයින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2017.11.23 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී.  

අභියොචනය සළකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2017.10.25  දිනැති ලිපිය මගින්, අභියොචක විසින් 2017.10.09 දිනැති ලිපිය මගින් 

“ඉේලො ඇති ත ොරතුරු වලින් අයි ම අංක 1 ි දක්වො ඇති කරුණ සේබන්ධ්තයන් “[පනතත්] 5 වන 

වගන්තිතේ (1)(2) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධ්ොන වලට යටත් ව ලබො දිය තනොහැකි බව” අභියොචක තව  

දන්වො ඇති අ ර, ත ොරතුරු අයි ම අංක 2, 3, 4 සහ 5 ට අදොළ ලිපි අභියොචක තව  ලබො දී ඇ . ඒ 

අනුව, උක්  ලිපිය මගින් අයි ම 1 ට අදොළ ත ොරතුරු, පුරවැසිතයකුට තපොදු අධිකොරියක් සතුව පවතින 

ත ොරතුරු සඳහො ප්රතේශ ීමට ඇති අයිතිය සඳහො ඇති වයතිතේඛයන් දක්වො ඇති පනතත් 5 වැනි 

වගන්තිතේ “(1)(2) උප වගන්ති[ය]” අනුව ලබො දිය තනොහැකි බව තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  

දන්වො ඇ ත්, එම උපවගන්තිතේ දැක්තවන කුමන වයතිතේඛයක් ම  පදනේව ත ොරතුරු ලබො දීම තපොදු 
අධිකොරිය විසින් ප්රතික්තෂවප කරන්තන්ද යන්න දක්වො තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය 
කරන ලදී. අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී තපොදු අධිකොරිය විසින් තමය පැහැදිලි කරමින් ඉදිරිපත් 

කතළව ජී. ජී. ජිනදොස යන අය විසින් අංක 342 දරන බිේ කට්ටටිය සේබන්ධ්තයන් ලබො දී ප්රකොශය, ත වැනි 

පොේශවයක් විසින් රහසිග ව ලබො දුන්  ත ොරතුරක් වන තහයින් එය පනතත් 5(1)(එ) වයතිතේඛයට යටත් 

වන බවයි. තේ අනුව පනතත් 29 වගන්තිය යටතත්  තපොදු අධිකොරිය විසින් ක්රියොත්මක විය යුතු වුවද, ජී. 

ජී. ජිනදොස යන ත වැනි පොේශවය තේ වන විට මිය තගොසව ඇති බැවින් පනතත් වගන්ති ප්රකොරව ඔහුතගන් 
කැමැත්  විමසීමට අතපොතහොසත් බව ද තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

නිතයෝගය: 

ත වැනි පොේශවයක් විසින් රහසිග ව තපොදු අධිකොරිය තව  සපයන ලද ත ොරතුරු අභියොචක විසින් 

ඉේලුේ තකොට ඇති නමුත් උක්  ත වැනි පොේශවය තේ වන විට මිය තගොසව ඇති බැවින්, 29(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව එකී පොේශවතයන් කැමැත්  විමසීමට අතපොතහොසත් බැවින් ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවට 

කරන ලද තපොදු අධිකොරිතේ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිග   තනොහැකිය. පනතත් 29(2) වගන්තිය ප්රකොරව එම 

ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො තදන තලස තපොදු අධිකොරිය තව  නිතයෝග කර සිටිමු. 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොේයපටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොේශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
**** 

 


