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ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ එ. පරිපාලන අභියාචන විනිශේචය අිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ධගලික වශග්යන් විභාගකිරීම)/1368/2019 (2019.10.08 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන්අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

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

කරනලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වො තගනයනු ලබන කොර්යයපටිපොටිය.  

 

සභාපති:                         මින්ද ගේමේපිල 

ග්කාමිෂන්සභාසමාජික:   තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

ග්කාමිෂන්සභාසමාජික:   තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිතහවවො 

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපආරච්චචි 

 

අභියාචක   -තරවෂන් බුද්ධධික විතේසිංහ 

ග්නාතිසලත්පාර්ශවය             -නේ කල නිලධොරී,  පරිපොලන අභියොචන විනිශවචය අධිකොරිය  

ග්පනීසටීම  

අභියොචක  - තරවෂන් බුද්ධධික විතේසිංහ 

තපොදුඅධිකොරිය  - එේ. රතීක් ඉසවමයිල් (සහකොර තල්කේ)  

                                                එසව. නිශොදි රනසිංහ (පරිගණක නිලධොරී- ඉන්ීසි) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.26 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබොදුන් දිනය 

 

2019.01.02 

නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2019.01.10 

නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබොදුන්දි නය 

 

පිළිතුරක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.14 

 

අභියාචනයටපසුබිම්වූකරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.11.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

AAT/119/2013 දරණ අභියොචනයට අදොළ සේපර්ණ තගොනුතේ සහතික පිටප ක් 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.01.02 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක තමම අභියොචනතේ 

පොර්ශවකරුතවකු තනොවන තහයින්, නඩු කටයුත් ක තල්ඛන රහසිග  බැවින්, තමම ඉල්ීම විනිශවචය 

අධිකොරිය විසින් ප්රතික්තෂවප කර ඇති බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට  පත් අභියොචක විසින් 

2019.01.10 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො පන  

ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.03.14 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාග්ේදී උද්ධගතූ කාරණා: 

ත ොරතුරු ඉල්ීමට සේබන්ධතයන් විමසීතේදී, තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ ඉල්ීේ කළ ත ොරතුරුවල 

ත වන පොර්ශවයක රහසෙ ත ොරතුරු ඇතුළත් වන බැවින් අදොළ ත වන පොර්ශවතයන් අදොළ ත ොරතුරු 

තහළිදරේ කිරීමට විරුද්ධධත්වයක් දක්වන්තන්ද යන්න විමසනු ලැබූ බවයි. එම ත වන පොර්ශවය (ලිඛි ව) 

ත ොර රු දැන ගැනීතේ පනතත් 29 (1) වගන්තියට අනුව එවැනි ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීමට කැමැත්  

ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කර තිතබන බව පවසො සිටිතේ ය.  

අභියොචක පිළි රු වශතයන් පහ  පරිදි පවසො සිටිතේ ය , 

1. තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම  ැපැල් තදපොර් තේන්තුතේ බදවො ගැනීතේ ප්රතිපතියක් තවනසව කර රොයෙ 

තසවවො තකොමිෂන් සභොව විසින් ලබො දුන් තීරණයකට අනුව  ැපැල් තදපොර් තේන්තුවට බදවො 

ගැනීේ සිදු කර ඇති අ ර එම බදවො ගැනීේ සිදු කිරීතේදී විෂමොචොරයක් සිදු ී ඇති ඉන්දික මහ ො 

රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කරන අ ර රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

එම අභියොචනය ප්රතික්තෂවප කල බව පවසන ලදී . 

2. ඉන්පසුව එම මහ ො තේ සේබන්ධව පරිපොලන අභියොචන විනිශවචය අධිකොරිය අභියොචනයක් 

ඉදිරපත් කරන අ ර එිදී පරිපොලන අභියොචන විනිශවචය අධිකොරිය එම බදවො ගැනීතේ පටිපොටිය 

මගින් අසොධොරණයක් සිදු ී ඇති තහයින් අදොළ උසසව ීේ නැව  ලබො තදන තලස නිර්තද්ධශ කළ 

බවටත් පවසන ලදී. 

3. තේ තහවතුතවන් තමම ලිපිතගොනුව අදොළ වන මහ ො ඇතුළුව 119ක්  ැපැල් තදපොර් තේන්තුතේ 

අදොළ උසසව ීේ වලට බදවො ගන්නො ලද බව පවසන ලදී . 

4. ඉහ  සදහන් තහවතුන් ම  තමම ත ොරතුරු පද්ධගලික කොරණොවක් හො බැදි ඉල්ලිමැක් තනොවන බව 

අවධොරණය කරන ලදී. 

 වදුරටත්, තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අභියොචක ‘සියලු ලියකියවිලි’ (මුලු ලිපි තගොනුවම) ඉල්ලො සිටින 

බැවින් එයට ත වන පොර්ශවයක් විසින් සපයනු ලබන රහසෙ ත ොරතුරු ඇතුළත් වන බවයි. 

අදොළ ත වන පොර්ශවය විසින් තපොදු අධිකොරියට විශවවොසතයන් ලබො දුන් පද්ධගලික ත ොරතුරු හැර, අතනකුත් 

ත ොරතුරු පමණක් ලබො ගැනීමට එකඟ වන්තන් දැයි අභියොචකයොතගන් විමසන ලද අ ර අභියොචක එම 

ත ොරතුරු පමණක් ලබො ගැනීමට එකඟ විය. 

 

 

නිග්යෝගය: 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (එ) වගන්තිය යටතත්, ලබො දී ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරියකට 

රහසිග ව ලබො දී ඇති පද්ධගලික ත ොරතුරු නේ, එම ත ොරතුරු අදොළ ත වන පොර්ශවතේ කැමැත්ත න් 

ත ොරව අනොවරණය කළ තනොහැකි බව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කරන ලදී . 
 

5 (1) (එ) වගන්තිය තමතසව සදහන් කරයි, 

 

29 (2) (ඇ) වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, එම ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයක් විසින් අදොළ 

තපොදු අධිකොරිය තව  රහසිග ව සපයො ඇති අවසවථොවකදී ,එම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම සදහො 
එම පොර්ශවය විසින් අනුමැතිය ලබො දී තනොමැති අවසවථොවක ත ොරතුරු වලට ප්රතේශ ී ම ප්රතික්තෂවප 

කල හැකිය. 

 

එතසව වුවද, අදොල ත වන වන පොර්ශවය විසින් රහසිග ව හො විශවවොසතයන් යුතුව තපොදු අධිකොරියකට ලබො 

දී ඇති ත ොරතුරු, තපොදු අධිකොරිතේ වොර් ො හො තල්ඛනවලින් තවන් තකොට, අතනකුත් ත ොරතුරු පමණක් 

තමම නිතයෝගය ලැබී මොසයක් ඇතුළ  අභියොචකයොට නිදහසව කරන තලස තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු 

ලැතේ.  

 

තමම අභියොචනො විභොගය තමයින් අවසන් තේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින් ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

**** 

 


