
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

බී. ඒ. අනුර ස ේනාරත්න බාලසුරිය එ. ලංකා බ ංකුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) 1441/2019 (2019.10.22 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි   
 

අභියාචක  -     බී. ඒ. අනුර තසවනොරත්න බොලසුරිය 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, ලංකො බැංකුව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී. ඒ. අනුර තසවනොරත්න තවනුතවන් නීතිඥ එරික් බොලසුරිය  
තපොදු අධිකොරිය  - එේ. ආර්. එන්. තරෝහණ කුමොර සහකොර සොමොනෙොධිකොරී, එල් ජී 
දයොජිනී පීරිසව තයෙෂවඨ නීති නිලධොරිනි, ගයොනි රණසිංහ තයෙෂවඨ කළමනොකොර, ී ජී ජී ඩී වි ොන , ආර් 
ආර් එච්ච ටී රත්නොයක 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.09.04 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.04/ 2018.09.28 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.10.08 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.10.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.01.02 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.09.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 2011.09.04 දිනැති ච ෝදනා පත්රයට නිවැරදිකරු බව කියමින් අභියා ක පිළිතුරු සැපයීචෙන් 
පසුව ආරම්භ කල අභයන්තර විනය පරීක්ෂණචේ සියලු සාක්ි හා අභියා කචේ පිළිතුරු ලබා 
ගැනීචෙන් අනතුරුව එෙ පරීක්ෂණචේ පරීක්ෂණ නිලධාරී චලස කටයුතු කල ඩබ්.චේ.සී. 
ප්රනාන්ු ෙහතා විසින් ලබා ුන් අවසන් වාර්තාචේ සහතික පිටපතක්.   

2. අභයන්තර විනය පරීක්ෂණය අවසන් වීචෙන් පසු ලංකා බැංකුචේ විනය අධිකාරිය ෙගින් 
චකාළඹ ෙහාධිකරණචේ චම් සම්බන්ධව විභාග වුනු HC 1427/2003 දරණ නඩුචේ තීරණය 
ලචබනතුරු එෙ විනය පරීක්ෂණචේ තීරණය ප්රකාශයට පත් කිරීෙ කල් තැබූ බව 2017/12/05 
දිනැති ලිපිචයන් අභියා ක චවත දැනුම් ුන් අතර එචසේ නම් 2018/05/03 වන දින චකාළඹ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

ෙහාධිකරණය ෙගින් එෙ නඩුචවන් ො නිචදාසේ චකාට නිදහසේ කිරීචෙන් පසු එෙ පරීක්ෂණචේ 
තීන්ුව ප්රකාශයට පත් කිරීෙට විනය අධිකාරිය විසින් පියවර චගන තිචබ්ද යන වග ? 

3. එචසේ ප්රකාශයට පත් කර තිචබ් නම් එෙ තීන්ුචේ පිටපතක්. 
4. එචසේ ප්රකාශයට පත් කර චනාෙැති නම්, එෙ නඩුව ෙගින් ෙ නිචදාසේ චකාට නිදහසේ කර චම් වන 

විට ෙස 3කට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇතත් එචලස නඩුව අවසන් වන තුරු අත්ිටවූ විනය 
පරීක්ෂණචේ තීන්ුව ප්රකාශයට පත් චනාකිරීෙට චහේතු ? 

5. එචසේ ප්රකාශයට පත් කර චනාෙැති නම්, කල් තැබූ අභයන්තර විනය පරීක්ෂණචේ අවසන් 
තීන්ුව ප්රකාශයට පත් චනාකරන්චන්ද යන වග හා ප්රකාශයට පත් කරන්චන්නම් එය ප්රකාශයට 
පත් කරන දිනය ? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.04 දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ූ අ ර, 2018.09.28 

දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචකට එතරිව ඇති විනය කටයුත් , විනය බලධොරියො 
තව  නුදුරු දිනයකදී තයොමු කිරීමට සැලසුේ කර ඇති අ ර ඒ අනුව ත ොරතුරු ඉල්ීතමි 2, 3, 4, හො 
5 යන ඉල්ීේවලට පිළිතුරු ලැතබන බවයි.  වද අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද වොර් ොව ත ොරතුරු 
පනතත් 5 (2 ඌ) (1) ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

2018.10.08 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 

2018.10.15 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ඉල්ීතමි අංක 1, 5 (1) ඊ වගන්තිය ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප කර, 
අයි ම අංක 2 සිට 5 දක්වො ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ තනොමැති බව පවසො සිටින ලදී. තමම 

තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2019.01.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 
 

තපොදු අධිකොරිය සහ අභියොචක පැමිණි සිටින ලදී.  

 

තපොදු අධිකොරිය 2019.09.25 දිනැති ලිපිය මගින් අභියොචකට එතරිව පැවති විනය පරීක්ෂණයට අදොළ 

තීරණය 2018.07.18 දිනැතිව ආභියොචක තව  දැනුේ දී ඇති අ ර එමගින් ත ොරතුරු ඉල්ීතමි 

කරුණු අංක 2, 3, 4 හො 5 අයි මයන්ට එමගින් පිළිතුරු සැපතයන බව දන්වො ඇති බව නිරීක්ෂනය විය. 

 
තමම ත ොරතුරු ඉල්ීමට පසුබිේ වුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් අපරොධ විමර්ශන තදපොර් තේන්තුව 
තව  සිදු කරන ලද පැමිණිල්ලක් තහවතුතවන් අභියොචක අත්අඩංගුවට තගන පසුව නිවරදකරු ීම ම  
නිදහසව කිරීතමන් අනතුරුව සිදු කරන ලද අභෙන් ර විනය පරීක්ෂනයක් බව කරුණු දක්වො සිටින ලදී. 
 

තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිතයි විනය කොර්යයපටිපොටිය 
අනුව තමම විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව ලබො දිය හැකි වන්තන් එම පරීක්ෂණයට අදොළ සහකොර 

සොමොනෙොධිකොරී තව  බවත්, තවනත් කිසිදු පුද්ගලතයකුට තමම වොර් ො ලබො තනොතදන බවත්ය.  

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තමම වොර් ොව ලබො දීම 5 (1) ඌ (1) සහ 5 (1) (ඊ) වගන්ති ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප 
කරන ලදී.  වද පරීක්ෂණ නිලධරයොතේ තපෞද්ගලිකත්වයට හොනියක් සිදු විය හැකි බව තපොදු 
අධිකොරිතයි ම ය විය.   

එනමුත් පරීක්ෂණ නිලධරයො ත වන පොර්ශවයක් තනොවන බැවින් 5 (1) (අ) වගන්තිය අදොළ තනොවන 
බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) ඌ (1) සහ 5 (1) (ඊ) වගන්තීන් ප්රකොරව ද  
තමම ත ොරතුරු මුක්  තනොවන බව තකොමිෂන් සභොතේ නිරීක්ෂණය විය. 
 
තේ සේබන්ධව අධෙක්ෂක මණ්ඩලතේ උපතදසව සඳහො තපොදු අධිකොරිය කල් ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

නිසයෝගය: 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) (අ) , 5 (1) ඌ (1) සහ 5 (1) (ඊ) වගන්තියන් 
ප්රකොරව තමම ත ොරතුරු මුක්  තනොවන බවත් සොමොනෙ ක්රියො පටිපොටිය අනුව අවසන් විනය පරීක්ෂණ 
වර් ොවක පිටප ක් ලබො ගැනීමට අයිතියක් ඇති බවත් යන තකොමිෂන් සභොතවි නිරීක්ෂණයන් තපොදු 
අධිකොරිතයි අධෙක්ෂක මණ්ඩලය තව  තයොමු තකොට  උපතදසව ලබො ගැනීම සඳහො කල් ලබො තදනු 
ලැතේ. 
 

අභියොචන කටයුතු කල්  බනු ලැතේ.  

මීළඟ විභොග කිරීතේ දිනය: 2020.03.10 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

 
 
 


