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ඒ. ජී.  තේවිේ එ. ප්රජා පොදක විත ෝධන තදපොර්තතේන්තුව 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 506 /2018 (2019.09.03 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. 

 

සභාපති   : මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම 

 

අභියාචක - ඒ. ජී.  ඩෙවිඩ් 

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය - නේකළ නිලධොරී, ප්රජා පොදක විත ෝධන තදපොර් තේන්තුව 

 

කපනීසිටීම 

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018-01-22 
ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018-03-21 
නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 
දිනය 

2018-06-02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැත 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 
තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
 

2018-06-18 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018-01-22 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදි. 

 

ඔබ තදපොර් තේන්තුතේ තසවවය කරන එම. පී. ඩී. එේ. කුලතිලක ( ලයනේ කුලතිලක) මහ ො  
1. තරවෂවඨොධිකරණ නීතිඥවරතයකු තේද? 
2. එතසවනේ ඒ මහ ො දිවුරුේ දුන් වර්ෂය කුමක්ද? 
3. ඒ මහ ො නීතී විදෙොල තේ න සඳහො රොයකොරි නිවොඩු/ අනුම  තපෞේගලික නිවොඩු ලබොතගන 
ඒ සඳහො සහභොගී වුතේද? 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2018-03-21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලේතේපනතත් 5(1)(2) 

වන උප වගන්තිතේ (අ) යටතත් දක්වො ඇති විධිවිධොනවලට අනුව අදොළ ත ොරතුරු ඉේීම සඳහො පිළිතුරු ලබො දීමට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 

කටයුතු කළ තනොහැකි බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018-06-02 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 

අභියොචනයක් තයොමුකරන ලද අ ර නේකළ නිලධොරියො විසින් ප්රතිචොර තනොදැක්ීතමන් අ ෘප්තතියට පත්අභියොචක 

2018-06-18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019-01-07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව කරුණු තගොනු කරමින් සඳහන් ඇත්තත්, 

අභියාචක විසින්ත 2018-02-22 වන දිනැතිව ඉදිරිපත් කර ඇති ඩතාරුරු ඉල්ලිඩෙහි අංක 1 සහ 2 යටතත් සඳහන්ත 

ඉේීමට අදොළ ත ොරතුරු, ත ොරතුරු පනතත් 5(1) වගන්තිතේ (අ) විධිවිධොන අනුව තමම ත ොරතුරු ලබොදීමට 

තනොහැකි බව ය. තවද අභියාචකතේ ඩතාරුරු ඉේීඩෙහි අංක 3 යටඩත් සඳහන්ත ඉේීෙට අදාළ ඩතාරුරු 

අභියාචක ඩවත දැනටෙත් යවා ඇති බවත්ය. 

 

තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරනුතේ අභියාචකතේ ඩතාරුරු ඉේීඩෙහි අංක 1 සහ 2 අදොළ ත ොරතුරු පනතත් 

5(1)(අ) වගන්තිතේ විධිවිධොන ප්රකොරව එය ත වන පොර් වයකට අදොළ ඩතාරුරු වන බැවින් එය ත වන 

පොර් වවතේ තපෞේගලිකත්වයට බලපෑමක් ඇතිකරන්නක් තලස සැලකිය හැකි බැවින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට 

හැකියොවක් තනොමැති බවයි. 

 

නිකයෝගය: 

 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු, පනතත් 5(1)(අ) යට ට අයත්වන බැවින් සහ ත ොරතුරු තහළිදරේ 

කිරීම මගින් සිදුවන හොනිය අභිබවො පවතින මහයන සුභසිේධිය  හවුරු ී තනොමැති බැවින් අදොළ ත ොරතුරු 

අභියොචක තව  ලබොදිය තනොහැකි ය. නේකළ නිලධරයොතේ තීරණය සවිර කරනු ලැතේ.   

 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

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

2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර් වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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