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තේ.බී. ගුරුසිිංහ එ. ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ පී.එල්.සී. 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1430/2019 (2019.11.05 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 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 අිංක 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. පුිංචිතහවවො  

 

අධෙක්ෂ යනරොල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි 

 

අභියොචක   -     තේ.බී. ගුරුසිිංහ  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ පී.එල්.සී. 

    

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේ.බී. ගුරුසිිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - නීතිඥ රජීව් අමරසූරිය 
නීතිඥ ඈන් තද්වොනන්ද 
නීතිඥ පූයනි ගලප්පත්ති 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.01.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.02.20 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.02.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.03.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.04.10 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2019.01.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.  
 

ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ පි.එල්.සි. ි සභොපතිතුමන් හො අධෙක්ෂක මණ්ඩලය විසින් 2017 වසතර්දී 
පත් කරන ලද ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ පි.එල්.සි. හො එි අනුබද්ධ ආය නවල 2008 සිට ආය නතේ 

සිදු වූ විංචො හො අක්රමික ො තසීම සඳහො පත් කළ විනිසුරු සුනිල් රොයපක්ෂ කමිටු වොර් ොතව් 

පිටප ක් අදොළ විංචො, අක්රමික ො පිලිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ අභියොචකතේ සමිතියට ලබො 
තදන්න 
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ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.02.20 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි. 
 

තමම කමිටු වොර් ොව අප සමොගතමි සොමොනෙොධිකොරී /මොනව සේපත් තවතින්  මන් විසින් නගන ලද 

ප්රශවනවලට අදොළ වොර් ොවන් පමණක් අධෙනය කිරීමට අවසවථොව සලසො ඇ . ඒ අනුව ඔබතේ 

අවශෙ ොවය එමගින් ඉටු කර ග  හැකි තව්. 

 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 

තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො 2019.03.27 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ තීරණයම  හවුරු 

කරන ලදි. මින් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.04.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 

තයොමුකරන ලදි.  

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතව් දී උද්ග  වූ කොරණො:  

 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

 

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් අදොළ ත ොරතුරු තබතහවින් සිංතව්දී ත ොරතුරු(Sensitive 

information) වන තහයින් එම ත ොරතුරු ලබොදීතමන් ආය නයට ඉදිරි පියවර ගැනීමට බොධොවක් විය 

හැකි බවයි. මන්දයත් එම ත ොරතුරු ලබොදීතමන් එම ත ොරතුරු අවභොවි  ීතේ හැකියොවක් ඇති බවයි. ඒ 

අනුව ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) ප්රකොරව අදොළ වොර් ොතව් සඳහන් වන පුද්ගලයින්තේ ත ොරතුරු 
තපෞද්ගකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය ීමකට ලක්විය හැකි බවත් තමය  වමත් පැවැත්තවමින් 

පවතින ක්රියොදොමයක් වන බවත් සඳහන් කරන ලදි. එතසවම අභියොචක විසින් එම ත ොරතුරු තහළිදරව් 

කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිද්ධිය විසින් සොධොරණීකරණය කිරීමක් සිදුකර තනොමැති තහයින් එම 

ත ොරතුරු ලබොදීමට හැකියොවක් තනොමැති බවට කරුණු දක්වන ලදි.  
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(ඊ) වගන්තිතේ අදොළත්වය සේබන්ධවද කරුණු ඉදිරිපත් 

කරමින් සඳහන් කතළව මීට අදොළව මහොධිකරණ විනිශවචයකොරවරතයකුද සමන්ධව ඇති බැවින් තමිදී 
ඉල්ලො ඇති බැවින් එම වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි බවයි. 

 

එතසවම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(උ) වගන්තිය ප්රකොරවද එනේ, භොරකොර සේබන්ධ ොවක් පැවතීම 

තහවතුතවන් එම ත ොරතුරු රහසිග ව  බොගැනීම අවශෙ වන අවසවථොව යන තහවතුතවන් ලබොදිය තනොහැකි 

බවට සඳහන් කරන ලදි. 
 

එතසවම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(එ) වගන්තිය ප්රකොරව අදොළ ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයක් විසින් අදොළ 

තපොදු අධිකොරිය තව  රහසිග ව සපයො ඇති අවසවථොවක් ීම තහවතුතවන්ද ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප 

කළ හැකි බවට තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වන ලදි. මීට අදොළව තකොමිෂන් සභොව විසින් 

අවධොරණය කර සිටිතේ තමම වගන්තිතේ ආරක්ෂණය අයැද සිටීමට නේ පන  ප්රකොරව අදොළ ත වන 

පොර්ශවතයන් ඒ සේබන්ධව ලිඛි ව ප්රකොශයක් ත ොරතුරු තහළි කිරීමට අකමැත්  ප්රකොශ කරමින් 

ලබොග  යුතු බවයි. 

 
අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ තමම වොර් ොව සඳහො කල්ග  වුවද එය සභොපතිවරයොට ලබො දී ඇති 
අ ර අභියොචක පොර්ශවයට ලබො තනොදී ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ ඉිංජිතන්රු සිංගමයට පිටප ක් ලබො දී ඇති 

බවයි. ඒ බව අභියොචක විසින් 2019.11.01 දිනැතිව අදොළ ලිපි තල්ඛන සි ව තකොමිෂන් සභොව දැනුේවත් 

කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය 
කර සිටිනුතේ අදොළ වොර් ොව ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ ඉිංජිතන්රු සිංගමයට දැනටමත් ලබො දී බව තපනී යන 

බවත් එම වොර් ොව තපොදු අධිකොරිතේ භොරතේ, සන් කතේ තහෝ පොලනතේ ඇත්නේ එය ලබොදීමට සුදුසු 

නිතයෝගයක් නිකුත් කළ හැකි බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිතයෝගය: 

 
ඒ අනුව තේ හො සේබන්ධ වත්මන්  ත්වය ශ්රී ලිංකො තටලිතකොේ ඉිංජිතන්රු සිංගමය හො සොකච්චඡො කර 

තකොමිෂන් සභොවට දන්වන තමන් අභියොචකට නිතයෝග කර සිටී. 

 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020 යනවොරී 21 දින ප.ව. 4.00ට කල් බන ලදි. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  

***** 

 


