
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඒ. වික්රමසිංහ  .. ප්රාදේශීය ල දේශම් ක ්ායාලා,ලම මස ම මස  
 

RTIC Appeal (දේශමඛන ත ්ායාලපටිපාටිල) 122/2017 (2017.12.05 දින පැවති දේශ්ොමිෂන් සභා රැස්වීදේශ කදී 
විභා  කිරීදේශමසන් අනතුරුව අනුමසත ්මන ,ද නිදේශලෝ ල)  
 
2016 අහ් 12 දමණ දේශතොමතුරු දැන ැනීදේශ ක අයිතිවාිං්මස පිළිබඳ පනදේශේ 32(1) ව න්තිල ප්ර්ාමව ්මන ,ද 
නිදේශලෝ ල ස  2017 දේශතොමතුරු දැන ැනීදේශ ක අයිතිවාිං්මස  පිළිබඳ දේශ්ොමිෂන් සභා රීතින්හි ( ාස්තු ස  
අභිලාචන ්ායාලපටිපාටිල), රීති අහ් 28 ලටදේශේ පවතවාදේශ න ලනු ,බන ්ායාල පටිපාටිල. 
 
සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ා 

දේශ්ොමිෂන් සභා සාමසාජි්  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතහේවා මහ ා 

දේශ්ොමිෂන් සභා සාමසාජි්  -  ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

අධ්යක්ෂ-ජනමාම  - පියතිස්ස රණසිුංහ මහ ා 
 

අභිලාච්   - ඒ වික්රමසිුංහ මහ ා  

දේශනොතීිං,ේපායාශවල  - බුද්ධි  රුංගා කරුණාතසේන මිය, මහරගම ප්රාතද්ය ය තල්කේ   
 
දේශතොමතුරු ඉමලීමස දේශ ොනු ්මන ,ද දිනල: 2017.05.17 

දේශතොමතුරු නි,ධ්ාරිලා තීමණල ,බා දුන් දිනල:   2017.05.31 

න ක්ළ නි,ධ්ාරිලා දේශවත අභිලාචනල දේශලොමු ්ළ දිනල: 2017.06.05 

න ක්ළ නි,ධ්ාරිලා තීමණල ,බා දුන් දිනල:  2017.06.21  

RTIC දේශ්ොමිෂන් සභාව දේශවත අභිලාචනල දේශලොමු ්ළ දිනල:  2017.07.03 

 

  
අභිලාචනලට පසුබි කවූ ්රුණු: 

 

අභියාචක 2017.05.17 දිනැති ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 
‘2001.04.18 වන දින සිට 2004.04.18 වන දින දක්වා එස්.තක්.පී.බාලසූරිය මහ ා ලබාගත් සැබෑ 
ආදායම පිලිබඳ ත ොරතුරු අභියාචක ත ොරතුරු ඉල්ලීම සමඟ සඳහන් කරනු ලැබූ කරුණු ද 

සැළකිල්ලට තගන අදාළ ග්රාම ලධලරා ම මගින් ලබා තදන්න’.  
 

ත ොරතුරු ලධලරාරියා 2017.05.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂේප කර ත . එතසේ ප්රතික්තෂේප 
කි මමට තහේතු තලස දක්වා තත්තත් විමසා තති ත ොරතුරු 2001-2004 දක්වා කාල සීමාවට අදාළ ආදායේ 
ත ොරතුරක් වන බැවින් සහ ඉකුත්ව ගිය කාල සීමාවකට අදාලව වර් මානතේ ආදායේ සහතික ලධකුත් කි මමට 

තනොහැකි බවයි. එම පිළිතුතරන් සැහීමකට පත් තනොවූ අභියාචක 2017.06.05 දිනැතිව නේකළ ලධලරාරියා 
/ලධලරාරිලධය තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ ලධලරාරියාද 2017.06.21 දිනැති ලිපිතයන් 

ත ොරතුරු ලධලරාරියා දැක්වූ තහේතු පරිදි අභියාචනය ප්රතික්තෂේප කරන ලදී.  එඅනුව, අභියාචක 03.07.2017 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමුකර ත .  
 

අභිලාචනල විභා  කිරීදේශ ක අවස්ථාදේශේදී උී තවූ ්ාමණා: 

තකොමිෂන් සභාතේ තනොතීසි වලට තපොදු අධිකාරිය තහෝ අභියාචක ප්රතිචාර දක්වා තනොමැ . 

 
නිදේශලෝ ල: 
 
2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තියට අනුව තපොදු 
අධිකාරියක සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තති ත ොරතුරු වලට ප්රතේ  ීමතේ අයිතිවාසිකම සෑම 
පරවැසියකුටම ත . ඒ අනුව සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ නැති ත ොරතුරු අලුත න් සකස් කර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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පරවැසිතයකුහට ලබා දීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් විධිවිරාන යටතත් තපොදු 
අධිකා මන්හට වෙවස්ාාපි  වගීමමක් තනොමැ . 

තමම අවස්ාාතේදී කරුණු සලකා බැලීතේදී තපනී යන්තන්, 2017.05.17 වන දින ත ොරතුරු ඉල්ලීමකින් අදාළ 
තපොදු අධිකාරිතයන් අභියාචක විසින් විමසා සිටින ත ොරතුර අවුරුදු 15 කට පමණ පැරණි බැවින් එම 
අධිකාරිතේ සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තනොමැති බවයි 

2016 අුංක 12 දරණ ත ොර රු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පන ත හි 7 (3) (අ) වගන්තිය මගින් 

සඳහන් වන්තන් 'තේ පන  ක රියාත්මකීමතේ දිනතේ දී එවකටත් පවතින වාර් ා සේබන්රතයන් වන විට, තේ 
පන  ක රියාත්මක ීමතේ දින සිට අවුරුදු දහයකට තනොඅ ක කාලසීමාවක් සඳහා;... ආරක්ෂා කරනු ලැබිය යුතු ය.' 
ඒ අනුව, පන  ප්රකාරව තපොදු අධිකාරිහි වෙවස්ාාපි  වගීමම වන්තන්, පවතින වාර් ා අවුරුදු දහයක 
කාලසීමාවක් සඳහා ආරක්ෂා කි මමටය.   
 
තපොදු අධිකාරිය පවසන පරිදි පනත හි සඳහන් කළ තති අවුරුදු 10ක කාලසීමාවකට ඉහ  ත ොරතුරු  ම 

භාරතේ  බා තනොග  යුතුය යන ම ය ලධවැරදි තනොවන අ ර, පන  ප්රකාරව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන  
බලාත්මක ීමමට ප්රාමව පැවති තල්ඛන, නනතික  ත්වය යටතත්, තපොදු අධිකාරිය විසින් විනා  තකොට 

තනොමැතිනේ, තපොදු  අධිකාරිය සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තති තක රේ පැරණිවූ  ත ොරතුරු වුවද 

පන  බලාත්මක වන දින සිට, අවුරුදු 10ක කාලයක් පවත්වා තගන යාමට තපොදු අධිකාරිහි වගීමම තවයි. 
 
එනමුත්, විමසා තති ත ොරතුරු අදාළ වන 2001-2004 යන කාල සීමාව අවුරුදු 15 පමණ පැරණි ත ොරතුරු 
සේබන්රතයන් බව තකොමිෂන් සභාව ලධ මක්ෂණය කරයි. තපොදු අධිකාරිතේ ත ොරතුරු ලධලරාරියා සහ නේ කළ 

ලධලරාරියා, පිළිතවලින්, 2017.05.31 සහ 2017.06.21 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචක විසින් විමසා තති ත ොරතුරු 
සිය සන් කතේ තනොමැති බව ලධල ව තයන් ලිඛි ව දන්වා තති බවද තකොමිෂන් සභාව තමතලස සටහන් 
කරගනු ලබයි.  
 
ඒඅනුව, තපොදු අධිකාරිතේ නේකළ ලධලරා මවරයාතේ තීරණය ස්ථීර කරමින් තමම අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ. 

**** 

 

...................................................................................... 

මහින්ද ගේමේපිල මහ ා, සභාපති 

 

 

...................................................................................... 

තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතහේවා මහ ා, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

 

...................................................................................... 
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