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ඒ. වික්රමසිංහ  .. මස ජන බ හකුව  

 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 158/2017 (2017.12.05 දින ප වති ලකොමිෂන් සභා රැස්වීලේදී 

විභාග කිරීලමසන් අනතුරුව අනුමසත කරන ලද නිලයෝගය)  

 

2016 අහක 12 දරණ ලතොරතුරු ද නග නීලේ අයිතිවාිංකමස පිළිබඳ පනලේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද 

නිලයෝගය ස  2017 ලතොරතුරු ද නග නීලේ අයිතිවාිංකමස  පිළිබඳ ලකොමිෂන් සභා රීතින්හි (ගාස්තු ස  

අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අහක 28 යටලේ පවතවාලගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 

 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ා 

ලකොමිෂන් සභා සාමසාජික - තයෙෂ න නීඥ  එස . ජී. පුංචිතහේවා මහ ා 

ලකොමිෂන් සභා සාමසාජික -  ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

අධ්යක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස ස රණසිුංහ මහ ා 

 

 

අභියාචක   - ඒ වික්රමසිුංහ මහ ා  

ලනොතීිංලේපාර්ශවය  - තේ.බී.රායපේෂ මයා, නිතයෝයෙ සාමානොධිකාකාී  

      (වෙවසායක්වව බැුංු  කටුතතු,, මහයන බැුංු  

ප්රධාාන        කාර්යාලය 

 

ලතොරතුරු ඉේලීමස ලගොනු කරන ලද දිනය: 2017.07.11 

ලතොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   2017.07.28 

නේකළ නිලධ්ාරියා ලවත අභියාචනය ලයොමු කළ දිනය: 2017.08.13 

නේකළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  2017.08.28  

RTIC ලකොමිෂන් සභාව ලවත අභියාචනය ලයොමු කළ 

දිනය:  

2017.09.11 

 

  

අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 

 

අභියාචක 2017.07.11 දිනැති ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 

‘එස .තේ.පී.බාලසූරිය මහ ාතේ 2001.04.18 දින සිට 2004.04.18 දේවා වසර තුනක සැබෑ ආදායේ 

 ේතසේරු වාර් ාව මහරගම ප්රාතීය ය තල්කේතුමියතගන් කැඳවාතගන එහි සහතික පිටප ේ’ 

 

ත ොරතුරු නිලධාාරියා 2017.07.28 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ප්රතිේතෂේප කර ත . එතසේ ප්රතිේතෂේප 

කිීමට තහේතු තලස දේවා ත්වත්ව විමසා තති ත ොරතුරු සිය ආය නය සන් කතේ තනොමැති බව්ව, 

ත ොරතුරු අයිතිවාසිකම පිලිබඳ පන  මගින් තපොදු අධිකාකාරිය යටත්ව පව්වනා ත ොරතුරු ලබාදීමට හැකියාව 

ත ්ව, තවන්ව ආය නයකින් ත ොරතුරු ඉල්ලුේ කර අභියාචක තව  ලබා දීමට තනොහැකි බව්ව ය. එම 

පිළිතුතරන් සැහීමකට ප්ව තනොවූ අභියාචක 2017.08.13 දිනැතිව නේකළ නිලධාාරියා තව  අභියාචනයේ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාාරියාද 2017.08.28 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචක ඉල්ලා සිටින ත වන 

පාර්ශවයක (එනේ තවන්ව ආය නයක, ත ොරතුරු ලබා දීමට හැකියාවේ තනොමැති බව ප්රකාශ කරමින් 

අභියාචනය ප්රතිතෂේප කර ත .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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එඅනුව, අභියාචක 11.09.2017 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමුකර ත .  

 

අභියාචනය විභාග කිරීලේ අවස්ථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභාතේ තනොඥසි වලට තපොදු අධිකාකාරිය තහෝ අභියාචක ප්රතිචාර දේවා තනොමැ . 

 

නිලයෝගය: 

2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත්ව 3(1, වගන්තියට අනුව තපොදු 

අධිකාකාරියක සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තති ත ොරතුරු වලට ප්රතේශ ීමතේ අයිතිවාසිකම සෑම 

පරවැසියු ටම ත . ඒ අනුව සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ නැති ත ොරතුරු අලුත න් සකස  කර 

පරවැසිතයු හට ලබා දීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත්ව විධිකාවිධාාන යටත්ව තපොදු 

අධිකාකාීන්හට වෙවස ාාපි  වගීමමේ තනොමැ . තමම අවස ාාතේදී කරුණු සලකා බැලීතේදී තපනී යන්තන්, 

2017.05.17 වන දින ත ොරතුරු ඉල්ලීමකින් අදාළ තපොදු අධිකාකාරිතයන් අභියාචක විසින් විමසා සිටින ත ොරතුර, 

එම අධිකාකාරිතේ සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තනොමැති බවයි. 

2017 තපබරවාරි තුන්වන දින ගැසට් කරන ලද (ගැසට් අුංක 2004/66) RTI තරගුලාසි නිතයෝග අුංක 4 හි 6 

වගන්තිය පරිදි  

ඉල්ලා සිටින ත ොරතුරු තවන්ව ආය නයේ සතුව තති බව ත ොරතුරු නිලධාාරියා දන්තන් නේ 

අයදුේප  එීම ත ොරතුරු  බාතගන තති තපොදු අධිකාකාරිතේ ත ොරතුරු නිලධාාරියා තව  යවා ඒ බව 

අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ේ තුළ දන්වා යැවිය ුතතුය. 

2017 තපබරවාරි තුන්වන දින ගැසට් කරන ලද (ගැසට් අුංක 2004/66) RTI තරගුලාසිවල තරගුලාසි අුංක 4 හි 6 

වන වගන්තිය යටත්ව විමසා තති ත ොරතුරු තවන්ව ආය නයේ සතුව තති බව ත ොරතුරු නිලධාාරියා දන්තන් 

නේ අයදුේප  එීම ත ොරතුරු  බාතගන තති තපොදු අධිකාකාරිතේ ත ොරතුරු නිලධාාරියා තව  යවා ඒ බව 

අයදුේකරුට ලිඛි ව දැන්ීමමට තපොදු අධිකාකාරියට වගීමමේ තති තහයින් ත ොරතුරු නිලධාාරියාතේ තහේතු 

දැේීමම නිවැරදි තනොතේ. ඒඅනුව ත ොරතුරු නිලධාාරියාහට අභියාචකතේ 2017.07.11 දිනැති ත ොරතුරු 

ඉල්ලීම එීම ත ොරතුරු  බාතගන තති තපොදු අධිකාකාරිතේ ත ොරතුරු නිලධාාරියා වන මහරගම ප්රාතීය ය 

තල්කේ කාර්යාලතේ ත ොරතුරු නිලධාාරියා තව  තයොමු කිීමට වොස ාාපි  වගීමමේ තිණි..  

එතසේ වුවද, තමම අභියාචනය පාදක වන ත ොරතුරු ඉල්ලීම, තකොමිෂන් සභාතේ තමදිනම විභාග ග  කළ ඒ. 

වික්රමසිංහ  .. ප්රාලද්ය ය ලේකේ කාර්යාලයම මස රගමස ම [RTIC Appeal (තල්ඛනග  කාර්යපටිපාටිය)/ 

122/2017, 2017.12.05 කාර්ය පටිපාටිය] අභියාචනයට සර්වසම/සේපූර්ණතයන් සමාන වන තහයින්, තමම 

තපොදු අධිකාකාරියට අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම සේබන්ධාව තිණි වෙවස ාාපි  වගීමම වක්රානුලවලව ඉ ව ීම 

ත . 

තමය සාතේෂව අලු්ව පන ේ බැවින්, තපොදු අධිකාකාීන්ට ත ොරතුරු ඉල්ලීේ වලට පනත්ව නීති සහ කාර්ය 

පටිපාටියට පාදකව නිසි තලස ප්රතිචාර දීමට, පනත්ව කාර්ය පටිපාටික කරුණු පිළිබඳව දැනුව්ව ීමම සඳහා 

ප්රමාණව්ව කාලයේ අවශෙ වන බව්ව තකොමිෂන් සභාව සළකා බලනු ලබයි. 

එම නිසාතවන්, ත ොරතුරු ප්රදානය ප්රතිතෂේප කිීම ස ථීර කරමින් තමම අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

**** 

අතිලර්ක සට න්: 

2017.12.05 වන දින අභියාචනය විභාග ග  කිීතමන් අනතුරුව තපොදු අධිකාකාරිය විසින් ස තේච්ඡාතවන් 

2017.12.14 දිනැති ලිපිතයන් 2017.07.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතමන් විමසා තති ත ොරතුරු සේබන්ධාතයන් 

මහරගම ප්රාතීය ය තල්කේ කාර්යාලතයන් විමසා ත . ඉන් අනතුරුව 2017.01.04 දිනැති ලිපිතයන් මහරගම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
 

3 
 

ප්රාතීය ය තල්කේතුමිය තපොදු අධිකාකාරියට දන්වා ත්වත්ව අදාල ත ොරතුරු 2001-2004 දේවා කාලයට අදාළ 

ආදායේ ත ොරතුරු බැවින් සහ ඉු ්වව ගිය කාල සීමාවකට අදාලව වර් මානතේ ආදායේ වාර් ා නිු ්ව කළ 

තනොහැකි බව තහේතු දේවමින් ත ොරතුරු ප්රදානය ප්රතිේතෂේප කර තති බවයි. ඒඅනුව, 2017.01.09 දිනැති 

ලිපිතයන් තපොදු අධිකාකාරිය තකොමිෂන් සභාවට, අභියාචකද පිටප්ව කරමින්, දන්වා ත්වත්ව වැඩිදුරට්ව 

අභියාචකතේ ඉල්ලීම සේබන්ධාව මැදිහ්වීමමට තනොහැකි බවයි. 

ඒ අනුව 2017 තපබරවාරි තුන්වන දින ගැසට් කරන ලද (ගැසට් අුංක 2004/66) RTI තරගුලාසි නිතයෝග අුංක 4 

හි 6 වගන්තිය පරිදි තපොදු අධිකාකාරිය සතුව තිණි වෙවස ාාපි  වගීමම ඉ ව තකොට ත . 

 

**** 

 

 

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

මහින්ද ගේමේපිල මහ ා, සභාපති 

 

 

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

තයෙෂ න නීඥ  එස . ජී. පුංචිතහේවා මහ ා, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

 

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

ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර මිය, තකොමිෂන් සභා සාමාජික  

 


