
ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස එ. ලංකා බ ංකුව 

RTIC Appeal (ක ෞද්ගික විභාග කිරීම)/131/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ක ාරතුරු ද නග නීකේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නකේ 32(1) වගන්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිකයෝගය සහ 2017 ක ාරතුරු 

ද නග නීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති 

අංක 28 යටකේ  වේවාකගන යනු ලබන කාර්යය ටි ාටිය - 

කමම අභියාචනා විභාගය 04.12.2017 දින   වති කකාමිෂන්ත සභා රැසතීකේ කකාටසේ කලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්තද ගේමන්තපිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාි පින්තකටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිකහතවා 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචාර්ය කසලී තිරුචන්තරන්ත  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු කරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ  

 

අභියාච  - ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - කේ බී එසත බණ්ඩාර (නේකළ නිලධාරී) 

 

කපනීසිටීම 

 

අභියාච  පාර්ශවය කවනුකවන්  - ගාමිණි රේනසිරි, මහා කල්කේ, සමසත  ලංකා බ ංකු කසතවක සංගමය  

      කේ එච් ඥානදාස 

  ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

කපාදු අධි ාරිය කවනුකවන්  - කසනරේ බණ්ඩාර, නිකයෝයෙ සාමානෙධිකකාරී, ලංකා බ ංකුව  

              ගයා යයසිංහ, ප්රධාන නනතික නිලධාරී, ලංකා බ ංකුව  

            නිශා නානායේකාර, කයෙෂතඨ නනතික නිලධාරී, ලංකා බ ංකුව  

ක ාරතුරු ඉල්ීම කගානු කරන ලද දිනය: 23.07.2017 
ක ාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන්ත දිනය: 03.05.2017 
නේකළ නිලධාරියා කව  අභියාචනය කයාමු කළ දිනය: 14.07.2017 
නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන්ත දිනය: 21.06.2017 
RTIC කකාමිෂන්ත සභාව කව  අභියාචනය කයාමු කළ දිනය: 06.07.2017 



 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක, 27.07.2017 දින ිපියේ මඟින්ත  හ  සඳහන්ත ක ාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 

1. 27.09.2016 දින ති අංක 78/2016 චක්රකල්යයට අනුව, කළමනාකරණ කරතණිකේ තිබූ පරප් ාඩු 

ගණන  

2. සේමුය  රීේෂණය   ව ේීමට ක ර 20.02.2017 දින ති අංක 17/2017 චක්රකල්යයට අනුව  

කළමනාකරණ කරතණියට සසසතීේ හිමිවූ නිලධාරීන්ත 58 කදනා ලබා ගේ ලකුණු  

3. කමම 58 කදනා සේමුය  රීේෂණකේදී ලබා ගේ ලකුණු 

4. ඉහ   නතුර ලබාදීම සඳහා සලකනු ල බූ කඩඉේ ලකුණ  

5. 27.09.2016 දින ති අංක 78/2016 චක්රකල්යයට අනුව 19.01.2017 දින ති සේමුය  රීේෂණකේදී  

ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස (කනා.0099350) ලබාගේ මුළු ලකුණු  

03.05.2017 දින ති ිපිකයන්ත ක ාරතුරු නිලධාරී  නකේ 5(1)(ආ) වගන්තතිය ප්රකාරව ක ාරතුරු ලබා දීම 

ප්රතිේකෂත  කළ අ ර, අභියාචක 14.04.2017 දින ති ිපිකයන්ත නේකළ නිලධාරියාට අභියාචනයේ කයාමු 

කරන ලදී. කමම අභියාචනයට 21.06.2017 දින ති ිපිකයන්ත පිළිතුරු ස  යූ නේකළ නිලධාරී,  නකේ 

5(1)(අ) වගන්තතිය ප්රකාරව ක ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිේකෂත  කරන ලදී. කමයින්ත ස හීමකට  ේ කනාවූ 

අභියාචක 06.07.2017 දින කකාමිෂන්ත සභාවට අභියාචනාවේ කයාමු කරන ලදී.  

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

ක ාරතුරු ප්රතිේකෂත  කිරීමට වගන්තති කදකේ අවසතථා කදකකදී භාවි ා කිරීම කහතතුකවන්ත කකාමිෂන්ත සභාව 

ක ාදු අධිකකාරිකයන්ත ක ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිේකෂත  කිරීකේ  දනම විමසනු ල බූ අ ර ක ාදු අධිකකාරිය  වසා 

සිටිකේ ක ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිකෂත  කිරීම  නකේ 5(1)(අ) වගන්තතිය ප්රකාරව සිදු කරනු ල බූ අ ර අකනේ 

වගන්තතිය අේව රදීමකින්ත සපටා දේවා ඇති බවයි. ක ාදු අධිකකාරිය  වදුරටේ  වසා සිටිකේ සසසතීේ 

ලබාදීකේ කාර්ය ටි ාටිය විනිවිද එකේ වන බවේ, චක්රකල්යකේ පිට  ේ සහ චක්රකල්යකේ සඳහන්ත 

ක්රියාවිය අනුව අභියාචක ලබා ගේ ලකුණු වල පිට  ේ අභියාචකට ලබා දී ඇති බවයි. අකනකුේ 

නිලධාරීන්තකේ ලකුණු නිකුේ කිරීම පිළිබඳව සිය අකම ේ   ළ කළ ක ාදු අධිකකාරිය  වසා සිටිකේ එම 

ක ාරතුරු ඉදිරි ේ කිරීම ඔවුන්තකේ ක ෞද්ගිකේවයට බල ෑ හ කි බවේ එය ක ාදු අධිකකාරිකේ 

 රි ාලනමය කටයුතු වලට බාධාවේ විය හ කි බවයි. එයට කහතතුව වශකයන්ත ක ාදු අධිකකාරිය  වසා සිටිකේ 

කමම ක ාරතුරු නිකුේ කිරීම ක ාදු අධිකකාරිකේ කසතවකේ නියුතු අකනකුේ 8000 ේ වූ කසතවකයින්තට කමයට 

සමානවූ ක ාරතුරු ඉල්ීේ ඉදිරි ේ කිරීමට පූර්වාදර්ශයේ වන බවයි. එමනිසා අකනකුේ නිලධාරීන්තකේ 

ලකුණු කල්යන නිකුේ කිරීම කමම අවසතථාකව්දී මහයන සුබසිද්ධිකය  කා සිදු කල යුතු කාර්යයේ කනාවන 

බවට ක ාදු අධිකකාරිය ම  දරයි.  

ක ාදු ආය න සහ මණ්ඩල වල සේමුය  රීේෂණ සහ අවසන්ත විභාග ප්රතිලල වලට අදාලව ලකුණු නිකුේ 

කිරීමට කරතෂතඨාධිකකරණය ලබා දුන්ත නිකයෝග කිහි යේ පිළිබඳව කරුණු ද ේවූ කකාමිෂන්ත සභාව ක ාදු 

අධිකකාරියට  ව දුරටේ  වසා සිටිකේ කමහි දී මහයන සුබසිද්ධිකය අදාළ වන්තකන්ත ක ාදු අධිකකාරිය මහයන 

මුදල් භාවි කයන්ත  ම ආය නය  වේවාකගන යන නිසාකවන්ත අධිකකාරිය තුළ සිදුවන කසතවක  ේීේ සහ 

සසසතීේ නිසි ක්රමකව්දයන්ත භාවි කයන්ත සිදුීඇේද යි ද නග නීමට මහයන ාවට අයිතියේ ඇති බවයි. ක ාදු 

අධිකකාරිය කමම ක ාරතුරු කකාමිෂන්ත සභාකව් නිරීේෂණය සඳහා ලබා දීමට එකඟ වන ලදී.  

නිකයෝගය: 



ඉල්ලා සිටින ලද ක ාරතුරු කකාමිෂන්ත සභාකව් නිරීේෂණය සඳහා  06.02.2018 දින සභාවාරයට කගන එන 

කමන්ත ක ාදු අධිකකාරියට කමයින්ත නිකයෝග කර සිටිමු. ඉන්ත අනතුරුව කේ පිළිබඳව තීරණයකට එළඹීමට 

කකාමිෂන්ත සභාව කටයුතු කරනු ලබයි. 

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

 

RTIC Appeal (ක ෞද්ගික විභාග කිරීම)/131/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ක ාරතුරු ද නග නීකේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නකේ 32(1) වගන්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිකයෝගය සහ 2017 ක ාරතුරු 

ද නග නීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති 

අංක 28 යටකේ  වේවාකගන යනු ලබන කාර්යය ටි ාටිය - 

කමම අභියාචනා විභාගය 06.02.2018 දින   වති කකාමිෂන්ත සභා රැසතීකේ කකාටසේ කලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්තද ගේමන්තපිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාි පින්තකටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිකහතවා 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු කරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ  

 

අභියාච  - ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - කේ බී එසත බණ්ඩාර (නේකළ නිලධාරී) 

 

කපනීසිටීම 

 

අභියාච  පාර්ශවය කවනුකවන්  - කේ එච් ඥානදාස 

  ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

   

කපාදු අධි ාරිය කවනුකවන්  - කසනරේ බණ්ඩාර, නිකයෝයෙ සාමානෙධිකකාරී, ලංකා බ ංකුව   

            නිශා නානායේකාර, කයෙෂතඨ නනතික නිලධාරී, ලංකා බ ංකුව  

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

 සුගිය සභාවාරකේ නිකයෝග කළ  රිදි ක ාදු අධිකකාරිය ඉල්ලා සිටි ක ාරතුරු කකාමිෂන්ත සභාකව් 

නිරීේෂණයට ඉදිරි ේ කළ අ ර ක ාදු අධිකකාරිය න ව ේ  වසා සිටිකේ කමම ක ාරතුරු කහළිදරවු කිරීම 



ආය නකේ අකනකුේ කසතවකයින්තට කමයට සමානවූ ක ාරතුරු ඉල්ීේ ඉදිරි ේ කිරීමට පූර්වාදර්ශයේ වන 

අ ර එමඟින්ත ක ාදු අධිකකාරිකේ  රි ාලනමය කටයුතු වලට බාධා   මිණවිය හ කි බවයි. ක ාදු අධිකකාරිය 

 වදුරටේ  වසා සිටිකේ කමම අධිකකාරිය මහයන මුදල් භාවි කයන්ත  වේවාකගන යනු ලබන ආය නයේ 

වූවුද අධිකකාරිකේ අභෙන්ත ර සසසතීේ කාර්ය ටි ාටියට අදාළ ක ාරතුරු කහළිදරවු කිරීම ක ාදු අධිකකාරිය 

සහ අකනකුේ වාණියෙය අධිකකාරී අ ර ඇති  රඟකාරීේවයට අහි කර කලස බල ෑ හ කි බවයි. 

නිකයෝගය: 

ක ාදු අධිකකාරිය ලබා දුන්ත ක ාරතුරු නිරීේෂණය කිරීකමන්ත අනතුරුව   හ දිි වන්තකන්ත අභියාචක ඉල්ලා 

සිටින ලද ක ාරතුරු රහසෙභාවය සේබන්තධ ක ාරතුරු කනාවන බවයි. ක ාදු ආය නකේ සාමානෙ 

 රි ාලනයට බාධා   මිණවිය හ කි ීම ක ාරතුරු ලබාදීම ප්රතිේකෂත  කිරීම සඳහා භාවි ා කළ හ කි 

 දනමේ කලස ස ලකිය කනාහ කිය.  

ක ාදු අධිකකාරිය නනතික  දනමේ ම  ක ාරතුරු ඉල්ීම ප්රතිේකෂත  කිරීමට අක ාකහාසේ ීම නිසා, 

2016 අංක 12 දරන ක ාරතුරු ද නග නීකේ  න  ප්රකාරව අහියාචක ඉල්ලා සිටින ලද ක ාරතුරු ලබා දීමට 

ක ාදු අධිකකාරියට කමයින්ත නිකයෝග කර සිටිමු. කමය කකාමිෂන්ත සභාව ඉදිරිකේ විභාග වන අභියාචනකේ 

විමසා ඇති ක ාරතුරු වල කරුණු සහ සන්තදර්භය  මණේ ස ළකිල්ලට ගනිමින්ත එම ක ාරතුරු වලට 

සීමි ව ඉදිරි ේ කර ඇති නිකයෝගයේ කව්. කමම නිකයෝගය කවකනේ අවසතථාවල දී  පර්වාදර්ශයේ කලස 

ඍජුවම අදාළ කනාවන අ ර, කකාමිෂන්ත සභාවට ඉදිරි ේ වන සෑම අභියාචනයේම එහි ඉල්ලා ඇති 

ක ාරතුරු ම  තීරණය වනු ඇ . 

කකාමිෂන්ත සභාකව් නිරීේෂණයට කගන එන ලද මුල් කල්යනකයන්ත අභියාචක ඉල්ලා කනාසිටි ක ාරතුරු 

අ කශෝධනය කර  සංකශෝධික  ිපිය 23.02.2018 දින  .ව.12.30 ට කකාමිෂන්ත සභාව ඉදිරිකේ අභියාචකට 

ලබා කදන කලසට කමයින්ත නිකයෝග කර සිටිමු. නේකළ නිලධාරියාකේ තීරණය කමයින්ත ප්රතිවර් නය කරනු 

ල කබ්ල.  

ඉල්ලා සිටින ලද ක ාරතුරු ිපිය සංකශෝධනය කිරීම සඳහා අභියාචනය කල්  බන ලදි. 

 

RTIC Appeal (ක ෞද්ගික විභාග කිරීම)/131/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ක ාරතුරු ද නග නීකේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නකේ 32(1) වගන්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිකයෝගය සහ 2017 ක ාරතුරු 

ද නග නීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති 

අංක 28 යටකේ  වේවාකගන යනු ලබන කාර්යය ටි ාටිය - 

කමම අභියාචනා විභාගය 23.02.2018 දින   වති කකාමිෂන්ත සභා රැසතීකේ කකාටසේ කලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්තද ගේමන්තපිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාි පින්තකටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - කයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිකහතවා 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචාර්ය කසලී තිරුචන්තරන්ත  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු කරෝහිනී වල්ගම   

 



අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ  

 

අභියාච  - ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - කේ බී එසත බණ්ඩාර (නේකළ නිලධාරී) 

 

කපනීසිටීම 

 

අභියාච  පාර්ශවය කවනුකවන්  - කේ එච් ඥානදාස 

  ඕ ඩබ්ලිව් කේ ඥානදාස 

  ගාමිණි රේනසිරි, මහා කල්කේ, සමසත  ලංකා බ ංකු කසතවක සංගමය 

කපාදු අධි ාරිය කවනුකවන්  - එන්ත පී ද සිල්වා, නිකයෝයෙ කළමනාකරු, ලංකා බ ංකුව  

             මනුෂ චන්තරකසතකර , සහකාර නනතික නිලධාරී, ලංකා බ ංකුව  

             ඊ එේ යයකසතකර, ක ාරතුරු නිලධාරී, ලංකා බ ංකුව  

06.02.2018 දින නිකයෝග කළ  රිදි ක ාදු අධිකකාරිය අභියාචක හට ක ාරතුරු ලබා කදන ලදී. 

අභියාචනය කමකසත අවසන්ත කරන ලදී. 

ක ාරතුරු ද නග නීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 27(3) වගන්තතිකේ කකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත ට (ගාසතතු සහ 

අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), අනුව කමම නිකයෝගය අභියාචනකේ  ාර්ශවකරුවන්ත හට ලබා දීමට කටයුතු 

කරන කමන්ත නිකයෝග කරයි. 

 

 


