
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

රජිත සමරසූරිය එ. ලංකා ඛනිජ තතල් නීතිගත සංස්ථාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 544/2018 (2019.01.07) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

තකාමිෂන් සභා සමාජික:තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

තකාමිෂන් සභා සමාජික:විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

තකාමිෂන් සභා සමාජික:තසල්වි තිරුචන්රන්  

 

අභියාචක  -     රජි  සමරසූරිය 

ත ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    සභොපති, ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංස්වථොව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - රජි  සමරසූරිය  

තපොදු අධිකොරිය - ටී.එච්.එේ.ඩී තේ.පීරිස්ව-තයෙෂ්ඨ නිලධොරී (නීති)  

ජී.පී.උපනන්ද- සහකොර කළමණොකරණ (මොනව සේපත්) 

 ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.04.23 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.04.24 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.20 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.07.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.10.22 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.04.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

ලංකො ඛනිය ත ල් සංස්වථොව යටතත් තස්වවය කරනු ලබන එස්ව.එේ.තේ.ගොමිණිරත්න යන 

අයතේ (I.D. 811011274V) 2007/01/01දිනට මූලික වැටුප් විස්ව රය 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.04.24 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2016 අංක 12 

දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් අංක 5 (1) (2) වන උප 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

වගන්තිතේ (අ) ි සඳහන් විධි විධොනයන්ට අනුව ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට 

හැකියොවක් තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක විසින් 

2018.06.20 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.07.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ විමසො ඇති ත ොරතුරු ලබො 

දීම සේබන්ධතයන් සංස්වථොතේ ස්වථොවරය තේ වන විටත් දැනුේ දී ඇති අ ර ,ඒ පිළිබඳව 

සෑහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම 

පිලිබඳ පනතත් විධි විධොනයන්ට අනුව තකොමිෂන් සභොව තව  දැනුේ දීමට හැකියොවක් ඇති 

බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.10.22 දිනැතිව 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාතේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

වැටුප යනු සංස්වථොතේ පුද්ගලතයකුතේ තපෞද්ගලික ත ොරතුරක් ීම, එම ත ොරතුරු ලබො 

දීමට අදොළ තස්වවකයො කැමැත්  ප්රකොශ තනොකිරීම හො එම ත ොරතුරු ලබො දීතමන් ඔහුතේ 

තපෞද්ගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය ීම යන කරුණු 3 පදනේ කර ගනිමින් 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂ්ප කළ බව තපොදු අධිකොරිය පවසන ලදී. නමුත් එම තස්වවකයො 

වත්මතනි ආය නය නිතයෝයනය කරන පුද්ගලතයකු බැවින්ද රයතයන් ලැතබන වැටුප 

තපෞද්ගලික ත ොරතුරක් තනොවන බැවින් සහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ීමට පුද්ගලතයකු 

සුදුසුකේ ලබනවොද තනොලබනවොද යන්න දැන ගැනීමට පුරවැසිතයකුට අයිතිවොසිකමක් ඇති 

බැවින්ද එම ත ොරතුරු ලබො දිය හැකි බව තකොමිෂන් සභොව විසින් පවසන ලදී. 

 

නිතයෝගය: 

 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති පරිදි එස්ව.එේ.තේ.ගොමිණිරත්නතේ 2007/01/01දිනට මූලික වැටුප 

සහ වර් මොන  නතුර ලබො තදන තලස නිතයෝග කරන ලදී. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලැතේ. 

 


