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ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ එ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහ ග්රෝහල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1415/2019 - 2019.10.29 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  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ-යනරොල්:  ඩි. ජි. එේ. ී. හපුආරච්චචි    

 

අභියොචක  - ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             නම් කල නිලධාරි, ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහ ග්රෝහල 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - දැනුම් දීමකින් ග් ාරව ග්නාපැමිණි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.02.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.28 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.04 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.02.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

ශ්රී යයවර්ධනපුර ශීක්ෂණ තරෝහතල් තේ වන විට (2019 වර්ෂතේ) තසවවතේ නියුතු විතශවෂඥ 

වවදෙවරුන්තේ නොම තල්ඛනය. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.02.18 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 

“… ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවල අවශෙ ොවය හො අරමුණ කුමක්ද යන්න ඔබ විසින් පැහැදිලිව සඳහන් 

කර තනොමැ .  

අප ආය නතේ නිලධොරීන්තේ තපෞද්ගලික ත ොරතුරු ඔවුන්තේ කැමැත්  තනොමැතිව තවනත් 

පිටසව ර පුද්ගලයන් හට අනොවරණය කිරීමට තනොහැකි අ ර ඒ සඳහො අපට බැඳීමක් ද නැ .  

එබැවින් ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීමට තනොහැකි බව කොරුණිකව දන්වො 

සිටිමි.” 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.02.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.04.04 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

අභියාචක විසන් ග්කාමිෂන් සභාවට පවසා සටිග්ේ  මා විසන් කරනු ලැබූ ග් ාරතුරු ඉල්ලීග්මහි අරමුණ 

හා අවශ්ය ාවය දක්වා ග්නාමැති බැවින්, ග්පාදු අිකාරිය විසන්  ම ග් ාරතුරු ඉල්ලීම ප්රතික්ග්ෂේප කර ඇති 

බව ය. එග්මන්ම ඔහු  වදුරටත් පවසා සටිග්ේ ග්මවැනි වෙොතිතර්ඛයක් ග් ාරතුරු දැනගැනීග්ම් පන  ට 

අනුව ග්නාමැති බව ය.  ව ද ග්පාදු අිකාරිය විසන්  මා ඉල්ලුම් කල ග් ාරතුරු ග්පෞද්ධගලික ග් ාරතුරු 

බවත් එබැවින් ඔවුන්ග්ේ කැමැත්  ග්නාමැතිව ග්හළි කල ග්නාහැකි බවත් දැනුම් දුන් බව දන්වන ලදී. 

අභියාචක ග්කාමිෂන් සභාව හමුග්ේ පවසා සටිග්ේ  මා ඉල්ලුම් කරනු ලැබූ ග් ාරතුරු ග්පෞද්ධගලික 

ග් ාරතුරු ග්නාව ශ්රී ජයවර්ධනපුර ශීක්ෂණ ග්රෝහග්ල්ල ග්ම් වන විට ග්සේවග්ේ නියුතු විග්ශ්ේෂඥ 

වවදයවරුන්ග්ේ නාම ග්ල්ලඛනය ක් පමණක් බව ය. ඒ අනුව අභියාචක පවසා සටිග්ේ වවදයවරුන්ග්ේ 

නම් ග්පෞද්ධගලික වුවද, රජග්ේ  ග්රෝහලක නියුතු කවුරුන් ද යන්න දැනගැනීම මහජන ාවග්ේ අයිතියක් බව 

 මා විශවවොස කරන බවය. එග්සේම අභියාචක  වදුරටත් කරුණු දක්වමින් පවසා සටිග්ේ ග් ාරතුරු පනග් හි 

සඳහන් ග්පෞද්ධගලික ග් ාරතුරු ග්හළි කිරීම ග්හෝ ග්නාකිරීම සම්බන්ධ විි විධාන, ග්පාදු අිකාරිය විසන් 

අනුගමනය කර ග්නාමැති බව ය. 

නිතයෝගය: 
 
ග් ාරතුරු දැනගැනීග්ම් පනග් හි 24 (5) (ඈ) උප වගන්තිය ප්රකාරව, පුරවැසග්යකු විසන් ග් ාරතුරු පන  
ප්රකාරව ග්පාදු අිකාරියකින් ග් ාරතුරු ඉල්ලීමක් සදු කිරීග්ම්දී, ඔහු විසන් එම ග් ාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 
අරමුණු ග්හෝ අවශ්ය ා ග්පන්ීග්ම් අවශ්ය ාවයක් ග්නාමැ . එබැවින් එය ග් ාරතුරු ඉල්ලීමක් ප්රතික්ග්ෂේප 
කල හැකි වනතික පදනමක් ග්නාග්ේ.   
 
ග්පාදු අිකාරිය ග් ාරතුරු දැනගැනීග්ම් පනග්ත් 5(1) (අ) හා 29 වගන්ති ප්රකාරව ඉල්ලලා සටින ලද 
ග් ාරතුරු ලබා දීම ප්රතික්ග්ෂේප කරන්ග්න් නම්, එම ග් ාරතුරු ප්රතික්ග්ෂේප කිරීමට අදාල ඔප්පපු කිරීග්ම් භාරය 
ග්පාදු අිකාරිය සතු ග්ේ.  
 
 ව ද අභියාචක විසන් දැක්ූ කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීග්මන් අනතුරුව පැහැදිලි වන්ග්න් අභියාචක ඉල්ලලා 
සටින ලද ග් ාරතුරු ග්පෞද්ධගලික ග් ාරතුරු ග්නාවන බව ත් එම ග් ාරතුරු සාමානග්යන් ග්පාදු භාවි ග්ේ 
/Public domain පවතින බවත්ය. එබැවින් ග් ාරතුරු දැනගැනීග්ම් අයිතිවාසකම් පනග්ත් 5 (1) (අ) 
වගන්තිය යටග්ත් එවැනි ග් ාරතුරු නිදහසේ කළ හැක්ග්ක් එම ග් ාරතුරු සම්බන්ධග්යන් මහජන 
උනන්දුවක් ඇත්නම් පමණක් බවත්   වදුරටත් අවධාරණය කරන ලදී  
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ඉහ  සඳහන්  ත්වයන් තුල අභියාචක විසන් ඉල්ලුම් කල ඇති ග් ාරතුරු ග්මම නිග්යෝගය ලැබී සති 2 ක් 
තුළ අභියාචකයාට ලබා ග්දන ග්ලස ග්පාදු අිකාරියට නිග්යෝග කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
අභියාචනග්ේ කටයුතු මින් අවසන් ග්ේ. 

**** 

 


