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ජේ.බී. ගුරුසිංහ එ. ශ්රී ලිංකා ජෙලිජකාම් පී.එල්.සී. 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශජෙන් විභාග කිරීම)/ 1427/2019, 1428/2019, 1429/2019   (2019.11.05 
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  
ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභිොචක   -     ජේ.බී. ගුරුසිංහ  
ජනාතිස ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලිංකා ජෙලිජකාම් පී.එල්.සී. 
    
ජපනීසටීම   
අභියොචක   - ජේ.බී. ගුරුසිංහ 
තපොදු අධිකොරිය  - නීතිඥ රජීව් අමරසූරිය 

නීතිඥ ඈන් තේවොනන්ද 
නීතිඥ පූයනි ගලප්පත්ති 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.02.20 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.10 

 

අභිොචනෙෙ පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.01.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදි.  
 

ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නය මගින් 2017 වර්ෂතේදී දිසවික් උසොවිතයි තගොනු 
කරන ලද නඩු අංක DSP  12/2017 සඳහො  ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නතයන් තහෝ 
අනුබේධි  ආය නයන්තගන් වැය කරන ලද නීතිඥ ගොසවතු හො අදොළ එම වියදම තේ දක්වො ලබො 
තදන්න 
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ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.02.20 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි. 
 

A. ඔබ විසින් ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු මහයන සුභ සිේධිය සඳහො තහවතු වන බවට හො/තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළ වන බව විශවවොස කිරීමට සොධොරණ තහවතු තනොමැ .  

B. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු 12/2016 දරන පනතත් 5(1)a ,d ,g ,i හො j යන වගන්තිවල 
ප්රතිපොදන යට ට වැතටන තහයින් එය ලබො දිය තනොහැක. 

C. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු දැනටමත් අධිකරණ ඉදිරිතේ විභොග තවමින් පවතින නඩු 
කටයුත් කට අදොළ වන බැවින් එකී ත ොරතුරු අවංකව මහයන සුභ සිදිධිය සහ තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළව ඉල්ලලො සිටිනු ලබන බවට  හවුරු තනොතව්.  

D. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගම සහ අදොළ නඩුවට තපනී සිටින 
නීතිඥවරු අ ර පවතින නනතිකව රහසිග  ත ොරතුරු තව්.  

E. ත ොරතුරු හො විදුලි සංතේශ සියලු තසවවක සංගමය තමම නඩු කටයුත්ත ි පොර්ශවකරුතවකු වන 
අ ර ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීම නඩු කටයුත් කට සහ ශ්රී ලංකො 
තටලිතකොේ සමොගම තවනුතවන් තපනී සිටින නීතිඥවරුන්ට එය හොනිදොයක විය හැකි අ ර එය 
එය ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගමට හො එි තකොටසවකරුවන්ට අි කර තලස බල පැ හැක.  

F. තමම ත ොරතුරු ප්රසිේධ තනොකරන ලද මිල සංතව්දී ත ොරතුරු තලස සැලතකන බැවින් අදොළ නීති 
සහ තකොළඹ තකොටසව තවළඳතපොල තහෝ විනිමය හො සුරැකුේපත් පොලන තකොමිෂන් සභොව විසින් 
පනවන ලේදො වූ හො ඒ සේබන්ධ නීති උල්ලලංඝනය කිරීමක් තව්. 
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො 2019.03.27 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ තීරණයම  හවුරු 
කරන ලදි. මින් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.04.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.  
 
අභියොචක විසින් 1428/2019 ට අදොළ 2019.01.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  සඳහන් 
ත ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදි. 
 
ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නය මගින් 2017 වර්ෂතේදී දිසවික් උසොවිතයි තගොනු කරන ලද 
නඩු අංක DSP  03/2017 සඳහො  ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නතයන් තහෝ අනුබේධි  
ආය නයන්තගන් වැය කරන ලද නීතිඥ ගොසවතු හො අදොළ එම වියදම තේ දක්වො ලබො තදන්න 
 

ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් ඒ සඳහො 2019.01.29 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි.    

A. ඔබ විසින් ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු මහයන සුභ සිේධිය සඳහො තහවතු වන බවට හො/තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළ වන බව විශවවොස කිරීමට සොධොරණ තහවතු තනොමැ .  

B. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු 12/2016 දරන පනතත් 5(1)a ,d ,g ,i හො j යන වගන්තිවල 
ප්රතිපොදන යට ට වැතටන තහයින් එය ලබො දිය තනොහැක. 

C. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු දැනටමත් අධිකරණ ඉදිරිතේ විභොග තවමින් පවතින නඩු 
කටයුත් කට අදොළ වන බැවින් එකී ත ොරතුරු අවංකව මහයන සුභ සිදිධිය සහ තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළව ඉල්ලලො සිටිනු ලබන බවට  හවුරු තනොතව්.  

D. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගම සහ අදොළ නඩුවට තපනී සිටින 
නීතිඥවරු අ ර පවතින නනතිකව රහසිග  ත ොරතුරු තව්.  

E. ත ොරතුරු හො විදුලි සංතේශ සියලු තසවවක සංගමය තමම නඩු කටයුත්ත ි පොර්ශවකරුතවකු වන 
අ ර ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීම නඩු කටයුත් කට සහ ශ්රී ලංකො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තටලිතකොේ සමොගම තවනුතවන් තපනී සිටින නීතිඥවරුන්ට එය හොනිදොයක විය හැකි අ ර එය 
එය ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගමට හො එි තකොටසවකරුවන්ට අි කර තලස බල පැ හැක.  

F. තමම ත ොරතුරු ප්රසිේධ තනොකරන ලද මිල සංතව්දී ත ොරතුරු තලස සැලතකන බැවින් අදොළ නීති 
සහ තකොළඹ තකොටසව තවළඳතපොල තහෝ විනිමය හො සුරැකුේපත් පොලන තකොමිෂන් සභොව විසින් 
පනවන ලේදො වූ හො ඒ සේබන්ධ නීති උල්ලලංඝනය කිරීමක් තව්. 

 
තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො 2019.03.27 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ තීරණයම  හවුරු 
කරන ලදි. මින් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.04.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. 
 
අභියොචක විසින් 1429/2019 ට අදොළ 2019.01.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  සඳහන් 
ත ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදි. 
 
ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නය මගින් 2017 වර්ෂතේදී කේකරු උසොවිතයි  තගොනු කරන ලද 
තේරුේකරණ අංක A /26/2017 සඳහො ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පි.එල්ල.සි. ආය නතයන් වැය කරන ලද  
නීතිඥ ගොසවතු හො අදොළ එම වියදම තේ දක්වො ලබො තදන්න 
 
ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් ඒ සඳහො 2019.02.20 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි. 
 

A. ඔබ විසින් ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු මහයන සුභ සිේධිය සඳහො තහවතු වන බවට හො/තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළ වන බව විශවවොස කිරීමට සොධොරණ තහවතු තනොමැ .  

B. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු 12/2016 දරන පනතත් 5(1)a ,d ,g ,i හො j යන වගන්තිවල 
ප්රතිපොදන යට ට වැතටන තහයින් එය ලබො දිය තනොහැක. 

C. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු දැනටමත් අධිකරණ ඉදිරිතේ විභොග තවමින් පවතින නඩු 
කටයුත් කට අදොළ වන බැවින් එකී ත ොරතුරු අවංකව මහයන සුභ සිදිධිය සහ තහෝ මහයන 
කටයුත් කට අදොළව ඉල්ලලො සිටිනු ලබන බවට  හවුරු තනොතව්.  

D. ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගම සහ අදොළ නඩුවට තපනී සිටින 
නීතිඥවරු අ ර පවතින නනතිකව රහසිග  ත ොරතුරු තව්.  

E. ත ොරතුරු හො විදුලි සංතේශ සියලු තසවවක සංගමය තමම නඩු කටයුත්ත ි පොර්ශවකරුතවකු වන 
අ ර ඉල්ලලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීම නඩු කටයුත් කට සහ ශ්රී ලංකො 
තටලිතකොේ සමොගම තවනුතවන් තපනී සිටින නීතිඥවරුන්ට එය හොනිදොයක විය හැකි අ ර එය 
එය ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගමට හො එි තකොටසවකරුවන්ට අි කර තලස බල පැ හැක.  

F. තමම ත ොරතුරු ප්රසිේධ තනොකරන ලද මිල සංතව්දී ත ොරතුරු තලස සැලතකන බැවින් අදොළ නීති 
සහ තකොළඹ තකොටසව තවළඳතපොල තහෝ විනිමය හො සුරැකුේපත් පොලන තකොමිෂන් සභොව විසින් 
පනවන ලේදො වූ හො ඒ සේබන්ධ නීති උල්ලලංඝනය කිරීමක් තව්. 

 
තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො 2019.03.27 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ තීරණයම  හවුරු 
කරන ලදි. මින් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.04.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. 
 
අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාජේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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RTIC/Appeal/1427/2019, 1428/2019, 1429/2019 යන අභියොචනොවල සන්දර්භය එක හො සමොන 
බැවින් තමම අභියොචනො ිත්වයම එකට සළකො බලන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.11.25 දිනැතිව සිය ලිඛි  කරුණු දැක්ීම් තකොමිෂන් සභොව තව  තගොනුකර 
ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
ඒ අනුව RTIC/Appeal/1427/2019, 1428/2019, 1429/2019 අභියොචනයන්ට අදොළව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් 2019.11.25 දිනැතිව තවන් තවන් වශතයන් ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ තකොමිෂන් සභොවට තගොනු 
කරමින් සඳහන් කර ඇත්තත් අභියොචක විසින් ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ), (ඈ), 
(ඊ), (උ) (එ) හො (ඒ) වගන්ති යටතත් ලබොදිය තනොහැකි බවයි. 
 
අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයනය කළ නීතිඥවරයො ප්රධොන අංශ කීපයක් යටතත් සිය 
කරුණු දැක්ීම සිදුකරන ලදි. 
 
අභියොචක විසින් විමසො ඇති පරිදි අනුබේධි  ආය නයන්ි ඊට අදොළ ත ොරතුරු පනතත් 3 වන වගන්තිය 
ප්රකොරව සිය භුක්තිය, පොලනය තහෝ සන් කතේ තනොමැති බවටත් ඒවො අදොළ අනුබේධි  
ආය නයන්තගන් ඉල්ලලො සිටිය යුතු බවටත් කරුණු දක්වන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටින ලේතේ ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය ප්රශවනග  ත ොරතුරු 
ඉල්ලීමට අදොළ වන බවයි. එනේ, අභියොචක විසින් ඉල්ලලො ඇති ත ොරතුරු වන නීතිඥවරුන්තේ ගොසවතු 
පිළිබඳ ත ොරතුරු සෘජුවම පේගලික ත ොරතුරු වන බවත්, එම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීතමන් එය එම 
නීතිඥවරුන්තේ හො ඔවුන්තේ නිතයෝජි යන්තේ පේගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය ීමක් සිදුවන 
බවයි. එතසවම අභියොචක විසින් එම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිේධිය විසින් 
සොධොරණීකරණය කිරීමක් සිදුකර තනොමැති තහයින් එම ත ොරතුරු ලබොදීමට හැකියොවක් තනොමැති බවට 
කරුණු දක්වන ලදි. 
 
ඒ අනුව තමම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම සොධොරණීකරණය කිරීම සඳහො පවත්නො මහයන සුභසිේධිය 
කවරක්ද යන්න තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචකතගන් විමසො සිටින ලදි. ඊට ප්රතිචොර තලස අභියොචක 
කරුණු දක්වො සිටිතේ, තමිදී තසවවක වරප්රසොද අිමිීම මඟින් පොරිතභෝගික සුබසිේධියට බලපෑේ එල්ලල ී 
ඇති අ ර ආය නතේ අභෙන් ර විගණන වොර් ොවලින් සැලකිය යුතු දූෂණ වංචො සිදුව අති බව පිළිතගන 
ඇති බවයි. එමඟින් ආය නය බිඳ වැටීම දක්වො ගමන් කරන බවත් තම කරුණ මහයන සුභසිේධිය ඉසවමතු 
කරන්නක් බවට අවධොරණය කරන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(ඈ) වගන්තිය ප්රකොරව එනේ, අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරව් 
කිරීම යේ ත වන පොර්ශවයක  රගකොරී  ත්වයකට අි කරව බලපොන බවත් සඳහන් කරන ලදි. එතසව 
වුවද තමම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීමට තහවතුවන මහයන සුභසිේධිමය කොරණොව තපන්වො දීමට අභියොචක 
අසමත්ව ඇති බවටද සඳහන් කරන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(ඊ) වගන්තිතේ අදොළත්වය සේබන්ධවද කරුණු ඉදිරිපත් 
කරමින් සඳහන් කතළව වෘත්තිකයින් හො එම වෘත්තිකයින් විසින් තසවව සපයනු ලබන යේ තපොදු 
අධිකොරියක් අ ර පවතින යේ සන්නිතව්දනයක සංයුක්  වන්නො වූ ත ොරතුරු අභියොචක විසින් තමිදී 
ඉල්ලලො ඇති බැවින් එම වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි බවයි. 
 
එතසවම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(උ) වගන්තිය ප්රකොරවද එනේ, භොරකොර සේබන්ධ ොවක් පැවතීම 
තහවතුතවන් එම ත ොරතුරු රහසිග ව  බොගැනීම අවශෙ වන අවසවථොව යන්න තමිදී නීතිඥවරයො හො 
තසවවොදොයකයො අ ර ඇති සබඳ ොවය විශවවසනීය භොරකොරත්ව සේබන්ධ ොවක් තහවතුතවන් ලබොදිය 
තනොහැකි බවට සඳහන් කළ අ ර සිය සවථොවරය සනොථ කිරීම සඳහො Shri Aseem Takyar Vs. Delhi 
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Metro Rail Corporation [CIC/VS/A/2012/001426/04589] හො Kapugeekiyana Vs. Hettiarachchi 
[1984 2 Sri LR] යන නඩු තීන්දු උපටො දක්වන ලදි. 
 
එතසවම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(එ) වගන්තිය ප්රකොරව අදොළ ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයක් විසින් අදොළ 
තපොදු අධිකොරිය තව  රහසිග ව සපයො ඇති අවසවථොවක් ීම තහවතුතවන්ද ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප 
කළ හැකි බවට තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වන ලදි. මීට අදොළව තකොමිෂන් සභොව විසින් 
අවධොරණය කර සිටිතේ තමම වගන්තිතේ ආරක්ෂණය අයැද සිටීමට නේ පන  ප්රකොරව අදොළ ත වන 
පොර්ශවතයන් ඒ සේබන්ධව ලිඛි ව ප්රකොශයක් ත ොරතුරු තහළි කිරීමට අකමැත්  ප්රකොශ කරමින් 
ලබොග  යුතු බවයි. 
 
එතසවම අවසොන වශතයන් තමම ත ොරතුරු දැනටමත් දිසො අධිකරණතේ හො කේකරු අධිකරණතේ විභොග 
තවමින් පවත්නො නඩුවලට අදොළ වන බවත් ඒ අනුව පනතත් 5(1)(ඒ) වගන්තිය ප්රකොරව එම ත ොරතුරු 
තහළිදරව් කිරීම අධිකරණයට අපහොස කිරීමක් තහෝ අධිකරණතේ අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතීබව 
පවත්වොතගන යොමට අගතියක් සිදුවන බවට තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීේ සළකො බලමින් තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කතළව 
දැනටමත් විභොග තවමින් පවත්නො නඩුවලට අදොළ ත ොරතුරු ීම හො මහයන සුභසිේධිය යන කොරණො 
ප්රශවනග  සිදුීතේදී ප්රමුඛ ොවක් ලබො ගන්නො බවයි. 
 
 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම සඳහො ප්රතිචොර තලස ප්රශවනග  සිදුීමට අදොළව මහයන 
සුභසිේධිය ඉසවමතු වන්තන් තකතසවද යන්න පිළිබඳව විධිමත්ව ලිඛි  කරුණු දැක්ීමක් තකොමිෂන් 
සභොවට පිටප ක් සි ව තපොදු අධිකොරියට තයොමුකිරීමටත් අනතුරුව එම ලිඛි  කරුණු දැක්ීමට අදොළව 
තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය පිළිබඳ ලිඛි  කරුණු දැක්ීමක් තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක්ද සි ව 
අභියොචකට තයොමුකිරීමටත් තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020 යනවොරී 21 දින ප.ව. 4.00ට කල්ල බන ලදි. 
 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශජෙන් විභාග කිරීම)/ 1427/2019, 1428/2019, 1429/2019 (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  
ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභිොචක   -     ජේ.බී. ගුරුසිංහ  
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ජනාතිස ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලිංකා ජෙලිජකාම් පී.එල්.සී. 
    
ජපනීසටීම   
අභියොචක   - ජේ.බී. ගුරුසිංහ 
තපොදු අධිකොරිය  - නීතිඥ රජීව් අමරසූරිය 

නීතිඥ ඈන් තේවොනන්ද 
නීතිඥ පූයනි ගලප්පත්ති 

 
අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාජේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
2019.12.13 වන දින අභියොචක විසින් සිය ලිඛි  කරුණු දැක්ීමක් තකොමිෂන් සභොවට තගොනුකරමින් 
සඳහන් කර ඇත්තත් අදොළ නඩුකර හො තේරුේකරණය සඳහො නීතිඥ සමොගේවලට තගවූ නීතිඥ ගොසවතු 
තගවො ඇත්තත් ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ සමොගතේ වියදමක් වශතයන් බවත් එම වියදේ පැහැදිලිවම ශ්රී ලංකො 
තටලිතකොේ පීඑල්ලී ි ලොභය අඩුීම තවනුතවන් සෘජුවම බලපොන බවයි. ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ 
ආය නතේ තකොටසවවලින් 49.5% ප්රතිශ යක් සෘජුවම මහ භොණ්ඩොගොරයට ඇති නිසොත්  වත් 3% කට 
වඩො වැඩි ප්රතිශ යක් රොයෙ ආය නවලට ිමිව ඇති නිසොත් තමම ලොභය අඩුීතේ ප්රතිඵලය සෘජු තලසම 
මහො භොණ්ඩොගොරයටත්, තටලිතකොේ සමොගතේ තකොටසව ිේ රොයෙ ආය නවලටත් බලපෑමක් සිදු කරන 
බවයි. එතසවම ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ ආය නය COPE (තපොදු වෙොපොර පිළිබඳ කොරක සභොව) කමිටුව විසින් 
අධීක්ෂණය කරනු ලබන ආය නයක් වන අ ර 2014.08.05 දිනැතිව ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව විසින් 
මුද්රණය කිරීමට නිතයෝග කරන ලද අතුරු වොර් ොතව් සඳහන් වන බැවින් COPE කමිටුව අධීක්ෂණය 
කරනු ලබන්තන් මහයන මුදල්ල භොවි  කරන ආය න පමණක් වන බවයි. ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ පීඑල්ලී 
ආය ය තේ දක්වො කිසිඳු විතරෝධයකින් ත ොරව තකෝප් කමිටු විමර්ශනයන්ට තපනී සිටීතමන් එම 
ආය නය මහයන මුදල්ල භොවි  කරන බව ඔවුන් විසින්ම සැකයකින් ත ොරව පිළිතගන ඇති බව ශ්රි ලංකො 
තටලිතකොේ පීඑල්ලී විසින් 2017.10.11 දිනැතිව නිකුතු අංක 001 යටතත් ඉදිරිපත් කර ඇති තල්ලඛනතයන් 
සනොථ වන බවයි. ඒ අනුව ඉහ  පැහැදිලි කිරීම ප්රකොරව අභියොචක විසින් නගො ඇති ප්රශවනයට අදොළ 
වියදම මහයන අරමුදලකින් කරන ලේදක් බව පැහැදිලි වන බවයි. 
 
මීට අම රව තමම මුදල්ල වැය තනොකතල්ල නේ එමඟින් යන ොවට සපයන තසවවොවන් වැඩිදියුණු කිරීම තහෝ 
එකී තසවවොවන්තේ ගොසවතු පහළ දැමීම තහෝ කළ හැකිව තිබූ නිසො අභියොචක විසින් ඉල්ලලො ඇති 
ත ොරතුරුවලට අදොළ වියදම සෘජු තලසම මහයනයොට සපයන තසවවොවන්වලට බලපොන්නොවූ කරුණක් 
වන බවයි. 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් තමමගින් ඉල්ලලො ඇත්තත් අදොළ නඩුකර හො තේරුේකරණයට අදොළ ත ොරතුරු 
කිසිවක් තනොවන අ ර මහයන මුදල්ලවලින් 2017 වසතර් සිට තේ දක්වො අදොළ නඩුකර හො තේරුේකරණය 
තවනුතවන් ශ්රී ලංකො තටලිතකොේ ආය නය විසින් කරන ලද වියදේ පමණක් වන අ ර එකී වියදම ඔවුන් 
දරනු ලැබුතව් මහයන අරමුදල්ලවලට බලපෑමක් කරන අන්දමින් නිසො බවත් අභියොචක පොර්ශවවය 
වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් තමිදී කරුණු දක්වො සිටින ලේතේ සිය ලිඛි  කරුණු තගොනු කිරීතේදී අභියොචක 
පොර්ශවවය විසින් සති තුනකට ආසන්න කොලයක් ප්රමොද ී ඇති බැවින් ඔවුන්තේ එම කරුණු දැක්ීේ ම  
පදනේව තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු දැක්ීම සඳහො ප්රමොණවත් කොලයක් ලබොතදන තලසට තකොමිෂන් 
සභොතවන් ඉල්ලලො සිටින ලදි. 
 
නිජෙෝගෙ: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව සිය ලිඛි  කරුණු තගොනු කිරීතේදී අභියොචක පොර්ශවවය විසින් සති තුනකට ආසන්න කොලයක් 
ප්රමොද ී ඇති බැවින් අභියොචක පොර්ශවවතේ එම කරුණු දැක්ීේ ම  පදනේව තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු 
දැක්ීම සඳහො ප්රමොණවත් කොලයක් ලබොතදමින් මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.03.21 දින ප.ව. 2.30ට 
කල්ල බන ලදි. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  
***** 
 


