
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

වසන්ත ආරියසිංහ එ. රාජ්ය දැව සිංසථ්ාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1570/2019 (2020.01.21 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  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   
 
අභියාච    වසන්ත ආරියසිංහ    
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             නම් කල නිලධාරී,රාජ්ය දැව සිංස්ථාව  
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - වසන්ත ආරියසිංහ    
තපොදු අධිකොරිය             - චමිල් සමරසිංහ (සාමානයධිකාරී - මානව සම්පත් හා පාලන) 

ලසන්ි  (පැහැදිලි නැ ) 
සුමුදු සමරසස්කර (කළමනාකරණ සහකාර) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.06.12 
2019.02.05 
2019.02.26 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - අමුණා නැත 
තීරණය ලබො දුන් දිනය -  
2019.03.26 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.08.08 
2019.03.16 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම- අමුණා නැත 
තීරණය ලබො දුන් දිනය- 
2018.09.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.06.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

“පහ  සඳහන් නිලධොරී මහත්ම මහත්ීන් හයතදනොට 1994.06.24 දින සිට ඒ ඒ එක් එක් අය 
තසවවතයන් විශ්රොම ගැන්ූ දින දක්වො තහෝ 2006.06.24 දින දක්වො කොලය තුළ ඒ එක් එක් සෑම අතයකුටම 
ලබො දී ඇති සියළුම උසසවීේවලට අදොළ පත්ීේ/උසසවී ේ ලිපිවල සහතික කරන ලද පිටපත්, 

i. විශ්රොමික සංසවථො සොමොනෙොධිකොරී තක්. සිරිනිවංශ මහ ො 
ii. විශ්රොමික 1994 වසතර් ප්රොතද්ශීය කළමණොකරුතවකු තලස තසවවය කළ තේ.ඒ. කරුණොරත්න 

මහ ො 
iii. විශ්රොමික නිතයෝයෙ සොමොනෙොධිකොරී (පිරිසව හො පොලන) උපොලි මොංගන ආරච්චචි මහ ො 
iv. විශ්රොමික කළමණොකොර ඩී.ඒ. රණීර මහ ො 
v. විශ්රොමික සහකොර කළමණොකොර ආනන්ද තිලකරත්න මහ ො 

vi. ප්රියොනි තපතර්රො මිය - නිතයෝයෙ කළමණොකොර (මොනව සේපත්)” 
 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.03.26 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 
 

“පහත සඳහන් කරන ලද ඔබසේ සතාරතුරු ඉල්ීම් ලිපිවලට අදාළ පිළිතුරු ඊට අනුරූපව සඳහන් 
කර ඇි දිනයන්ිදී ලබා දී ඇත. ඉල්ුම් කර ඇි සතාරතුරු වසර දහයකටත් වඩා පැරණි බැවින් 
ලබා ගත සනාහැකි බව මානව සම්පත් අිංශසයන් දන්වා ඇත.” 

 
තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.08 2019.03.16 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො 
තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.09.11 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො 
සිටිතේ,  

 “ඔබසේ 2018.08.08 දිනැි අභියාචනය හා බැතඳව.  
 
ඔබ විසන් 2018.06.12 දිනැි ලිපිසයන් ඉල්ුම් කරන ලද සතාරතුරු සවනත් පාර්ශවයකට අදාළ 
සතාරතුරු ය. යම් අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීම සඳහා අවශය වන්සන් නම්, එම අධිකරණසේ 
අවශයතාව මත ඉහත ලිපිසයන් ඉල්ුම් කරන ලද සතාරතුරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කල හැකි බව 
දන්වමි.” 
 

තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2019.05.01 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

සතාරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධසයන් විමසීසම්දී, සපාදු අධිකාරිය පවසා සටිසේ අභියාචක විසන් ඉල්ුම් කල 
ඇි සතාරතුරු වසර 10කට වඩා පැරණි සපෞද්ගලික ලිපිසගානු බවත්, සමම සතාරතුරු තුන්වන 
පාර්ශවයන්සේ සතාරතුරු බවත් ය. සමම ලිපි සගානු 1994-2006 වර්ෂ වලට අදාළ බවත් සම් වන විට එම 
ලිපි සගානු විනාශ වී ඇි බවත් සපාදු අධිකාරිය  පවසන ලදී. 
 
එම නිසා 1994 සට 2006 වර්ෂ වලට අදාළ ලිපි සගානු වල පිටපත් 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය අනුව තපොදු අධිකොරිතේ  සන් කතේ , භොරතේ තහෝ 
පොලනතේ තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය පවසන ලදී. 

 
 
 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
නිකයෝගය: 
 
2016 අිංක 12 දරණ සතාරතුරු දැනගැනීසම් අයිිය පිළිබඳ පනසත් 3 (1) වගන්ිය සමසස්ය, 

සම් පනසත් 5 වන වගන්ිසේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, සපාදු අධිකාරියක සන්තකසේ , භාරසේ 
සහෝ පාලනසේ ඇි සතාරතුරුවලට ප්රසේශ වීසම් අයිිවාසකම සෑම පුරවැසයකුටම ිබිය යුතුය. 

 
ඒ අනුව,සපාදු අධිකාරිය සවින් සතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පුරවැසයාසේ අයිිය පැන නගිනුසේ  ඉල්ලා 
සටින  ලද සතාරතුරු සපාදු අධිකාරිය  සන්තකසේ , භාරසේ සහෝ පාලනසේ ඇි විටදී ය. තවද, අදාළ 
සතාරතුරු සපාදු අධිකාරිසේ ‘සන්තකසේ සනාමැි බව සපාදු අධිකාරිය අවධාරණය කර ඇ . 
 
සපාදු අධිකාරිය විසන් පවසන පරිදි අභියාචක විසන් ඉල්ුම් කල ඇි සතාරතුරු වසර 10කට වඩා පැරණි 
සතාරතුරු බැවින් සම් වන විට සමම සතාරතුරු සපාදු අධිකාරිය සන්තකසේ සනාමැි බව නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැතේ. ඒ අනුව සපාදු අධිකාරිය සන්තකසේ භාරසේ සහෝ පාලනසේ සමම සතාරතුරු සනාමැි 
බැවින් සතාරතුරු නිලධාරියාසේ තීරණය මින් සවිර කරනු ලැසේ. 
 
තවද ,අභියාචකසේ හා සපාදු අධිකාරිසේ අවධානය සතාරතුරු දැනගැනීසම් අයිිවාසකම් පනසත් 7(3) වන 
වගන්ිය සවත සයාමු සකසර්.  

“සැම සපාදු අධිකාරියක් විසන් ම පවත්වාසගන යනු ලබන සයු වාර්තා  
(අ) සම් පනත ක්රියාත්මක වීසම් දිනසේදී එවකටත් පවින වාර්තා සම්බන්ධසයන් වන විට, සම් 
පනත ක්රියාත්මක වීසම් දින සට අවුරුදු දහයකට සනාඅඩු කාලසීමාවක් සඳහා; සහ  
(ආ) සම් පනත ක්රියාත්මක වීසමන් පසුව, සකසනු ලබන අුත් වාර්තා සම්බන්ධසයන් වන විට, එම 
වාර්තාව සකස් කල දින සට අවුරුදු සදාළහකට සනාඅඩු කාලසීමාවක් සඳහා  
ආරක්ෂා කරනු ලැබිය යුතුය.” 
 

අභියොචනය තමයින් අවසන් 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. 
**** 
 
 


