
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

එම්. ඩී. එව.් ඒ. පෙර්රා එ. තක්පවේරු පදොර්තපම්න්තුල 
RTIC අභියාචනය (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/05/2018 (2018.02.14 දින ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා 
රැව්වීපේදී අනුමත කරන ද නිපයෝගය). 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලත්ලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 

වභාෙති:                     මහින්ද ගේමන්පි  

ප ොමින් වාමාජි :   පයේඨ නීතීඥ එව්.ජී. පුංචිපශේලා  

ප ොමින් වාමාජි :   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන්   

ප ොමින් වාමාජි :   විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 
 

අධයක්  ජනරාල්   :    පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාච                   :    එේ.ඩී.එව්.ඒ පඳපර්රා මශතා 

පනෝතිසි ත් ොර්ලය : එ. එව්. ඩබ්ලිව්. පේ.  නානායේකාර අතිපර්ක  තේපවේරුකරු (නි්චිත                       

නිධාරී), තේපවේරු පදඳාර්පතේන්තුල 
 

පෙනීසිටීම: 

අභියාච  ොර්ලය පලනුපලන්  එේ.ඩී. එව්.ඒ  පඳපර්රා මශතා 

පෙොදු අධි ාරිය පලනුපලන් :  ඩබ්ලිව් . සි .ඊ. පඳපර්රා මශතා  කාපීය තේපවේරුකරු, තේපවේරු 
පදඳාර්තපේන්තුල 

 

පතොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.08.30  
 

  පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය  2017.09.20 (පතොරතුරු ඉල්ලීම ැබුණු 
බල දැන්වීම2017.09.22 (ප්රතිචාරය) 

 

  නේකෂ  නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය  2017.09.27  
 

  නේකෂ  නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 2017.10.10 
 

  RTIC  පකොමින් වභාල පලත  අභියාචනය පයොමු කෂ 
දිනය 

2017.10.19  
 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම් වූ  රුණු වාරාාංය: 
අභියාචක 2017.08.30 දිනැති  ඉල්ලීම මගින් ඳශත පතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

1. පිපිරීපමන් ශානියට ඳත්ව නිලාව ල අලුත්ලැඩියා/ශානි වශා තේපවේරු පදඳාර්තපේන්තුල 
විසින්  එේ එේ නිලාව ාභීන් වශා තේපවේරු ක මුදල් නිලාව ාභීන්පේ නේ වශ 
ලිපිනයන් වහිතල   

2. ගෘශ උඳකරණ වශා එේ එේ නිලාව ාභීන් වශා තේපවේරු ක මුදල් නිලාව ාභීන්පේ 
නේ වශ ලිපිනයන් වහිතල   

3. රථ ලාශන අාභ ශානි වශා තේපවේරු කරන ද මුදල් රථ ලාශන හිමියන්පේ නේ වශ 
ලිපිනයන් අනුල  

4. තේපවේරු කාර්යය වශා පයොදලනු බූ නිධාරීන්පේ නේ වශ තනතුරු  
5. ඉශත තේපවේරු ලට අමතරල පලනත් අාභ ශානි වශා තේපවේරු කරනු ැබුපව් නේ 

අදාෂ ප්රතිාභින්පේ නේ වශ ලිපිනයන් වහිතල තේපවේරු මුද අදාෂ. 
පඳොදු අධිකාරිය 2012.09.22 දිනැතිල ප්රතිචාර දේලමින් ඳලවා සිටිපේ තේපවේරු කිරීම වේබන්ධපයන් ශ්රී 
ංකා මානල හිමිකේ පකොමින් වභාපව් (HRCSL) විමර්නයේද ශ්රී ංකා පරේ්ඨාධිකරණපේ  
නඩුලේද ඳලතින බැවින් ඳනපත් 5 ලගන්තිය යටපත් පතොරතුරු බාදීම  ප්රතිේපේඳ කරන බලයි. පමම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

ව්ථාලරය, ඳනපත් 5 (1) (ඊ) ලගන්තිය පතොරතුරු බාදීම ප්රතිේපේඳ කරන බලට ලාචික කරුණු කියාඳෑේ 

මගින්, තශවුරු කරන දී. 2017.09.27 දිනැති පමම ප්රතිචාරපයන් වැීමමකට ඳත් පනොව අභියාචක නේකෂ 

නිධරයා පලත අභියාචනයේ පයොමු කරන දී. පතොරතුරු වැඳයීමට කටයුතු කරන්පන්දැයි නීතිඳති 
පදඳාර්තපේන්තුපලන් විමසූ බල ඳලවමින් පඳොදු අධිකාරිය එම අභියාචනයට 2017.10.10 දිනැතිල 

පිළිතුරු වඳයන දී. පමයින් වේබන්ධලවෑීමමකට ඳත් පනොව අභියාචක 2017.10.19 දිනැතිල පකොමින් 
වභාලට අභියාචනයේ පයොමු කපෂේය. 
පඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටින ද්පද් අභියාචක ඉල්ා සිටින පතොරතුරු ඔහුපේ පඳෞද්ගලික පද්ඳෂ ට 
අදාෂ තේපවේරුල පනොල වාාල සිද්ධියට වේබන්ධල සිදුව වමව්ත තේපවේරුල වේබන්ධල  ලන බලය. 

තලද පමලැනි ඉල්ලීේ පුද්ගයින් 19 පදපනකු ඳමණ ඉදිරිඳත් කර ඇති බලත්, පඳොදු අධිකාරිය පමම 
ඉල්ලීේ ඳරිේා කර පතොරතුරු බාදීපේ ඳනපත් 5(1)(ඊ) ලන ලගන්ති යටපත් පතොරතුරු බාදීම  
ප්රතිේපේඳ කර බලයි. පඳොදු අධිකාරිය නීතිඳතිලරයාපගන් පමම ප්ර්නයට  උඳපදව් ඉල්ා සිටි ඇති  
නමුත් විභාග දිනය ලන විට ද ප්රතිචාර පනොෂැී  ඇති බල දන්ලා සිටින දී.  
අභියාචකයා  ඉදිරිඳත් කර සිටිපේ  2009 ජුලි 7 ලන දින අමාතෙ ම්ඩඩ  ඳත්රිකාලට අනුල වකව් කර 
ඇති තේපවේරු සුළු කායේ තුෂදී වකව් කර ඇති බැවින් අවාධාරණ පව තේපවේරුල සිදුවී ඇති 
බලත්ය. එයට පිළිතුරු ලපයන් පඳොදු අධිකාරිපයහි තර්කය වුපේ, පමම සිදුවීපමහි අතිවිපේ ව්ලභාලය 

වශ, ේණික වශන බා දීම අලෙතාලය අනුල එහි මුළු කාර්ය ම්ඩඩයම පමම කාර්යපයහි නිරතව 
බලයි. එපමන්ම පඳොදු අධිකාරිය තලදුරටත් ඉදිරිඳත් කර සිටිපේ  අාභ සිදුව පුද්ගයන්පගන් තේපවේරු 
කිරීම වේබන්ධපයන් අවතුටට ඳත්වුපේ සියයට 5 ේ ඳමණ පිරිවේ ඳමණ බලය. අභියාචක  එලැනි එේ  
පුද්ගයකු බලත් ඔහු විවිධ වංවදයන්හි, තේපවේරු කිරීම අවාධාරණ බලට පචෝදනා කරමින් පඳත්වේ 
ඉදිරිඳත් කර ඇති බල   පඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටින දී. 

තලද පඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටින්පන් ශ්රී ංකා මානල හිමිකේ පකොමින් වභාපව් (HRCSL) ඳැලැත් ව 
ඳරීේණයකදී තම ආයතනට තේපවේරුකිරීේ ලට අදාෂ පතොරතුරු  අනාලරණය කිරීමට  නිපයෝග 
ැී පමන්  ඳසු අදාෂ පුද්ගයින් විසින් එම අනාලරණය කිරීේ ලට විරුද්ධල විවිධ පඳත්වේ ඉදිරිඳත් 

කර බලයි. එබැවින් පඳොදු අධිකාරිය පතොරතුරු දැනගැනීම පිළිබ ඳනපත් 5(1)(අ) ලගන්තිය 
ලෙතිපර්යයේ පව ඉදිරිඳත් කෂ ශැකි බලද ඳලවා සිටින දී. 
 

නිපයෝගය: 
පමම  අභියාචනපයහිදී පද්ඳෂ තේපවේරු කිරීම  වශා  ඳදනේ කරගත්  නිර්ණායකයන් පශළිදරව් කිරීම 
එම තේපවේරුකිරීේ  තාර්කික ඳදනමේ මත සිදු කර ඇත්ද  යන ලග තීරණය  කිරීමට  ප්රපයෝයනලත් පව්. 
පකොමින් වභාපව් නිපයෝගය මත පඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිපේ ශානියට ඳත් පගොඩනැගිලිල ලර්ග අඩි 
ප්රමාණය වකා බා යළි පගොඩනැඟීමට අලෙ මුද ඳදනේ කර පගන ලටිනාකම ගණනය කර බලයි. 
තලද පඳොදු  අධිකාරිය තශවුරු කර සිටිපේ තේපවේරු කිරීපමන් ඳසු පගවීේ කෂ යුතු මුද  තීරණය කරනු 
බ න්පන් තම පදඳාර්පතේන්තුල විසින්ම බලයි. 
පමම ඇගයීේ සිදු කරනු බන්පන් තේපවේරු පදඳාර්පතේන්තුල  විසින් බලද , බඳෑමට ේ ව 
පුද්ගයින්ට පගලනු බන ලන්දි  මුදල්  මශයන මුදලින්   සිදු කරන බැවින්, පමම අලව්ථාපව්දී පතොරතුරු 

පශළිදරව් කිරීම මගින් ඳැලතිය ශැකි “මශයන සුබසිද්ධිය” වකා බැලීම පකොමින් වභාපව් ලගකීම පව්. 
ඳනපත්  5 (1) (අ) ලගන්තියට  අනුල පතොරතුරු ප්රතිේපේඳ කිරීම ඳනපත් 5(4) ලගන්තිපයහි දේලා ඇති 
“මශයන සුබසිද්ධිය” අභිබලා යන්පන්දැයි නිර්ණය කෂ යුතු පව්. 
නේකෂ නිධාරියා ශට ඉශත ඳැශැදිලි කිරීේ වශා කල් බා පදමින් අභියාචනය 2018.05.15 දිනට කල් 
තබනු ැපබ්. පඳොදු අධිකාරියට අලෙ ඳරිදි ඛිත පද්න පගොනු කෂ ශැකිය.  

***** 
RTIC අභියාචනය (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/05/2018 (2018.05.15 දින ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා 
රැව්වීපේදී අනුමත කරන ද නිපයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා 

කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලත්ලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

 

වභාෙති:                     මහින්ද ගේමන්පි  

ප ොමින් වාමාජි :   පයේඨ නීතීඥ කිාලි පින්පටෝ යයලර්ධන 

ප ොමින් වාමාජි :   පයේඨ නීතීඥ එව්.ජී. පුංචිපශේලා  

ප ොමින් වාමාජි :   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන්   

ප ොමින් වාමාජි :   විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 
 

අධයක්  ජනරාල්   :    පියතිව්ව රණසිංශ  
 
අභියාච                   :    එේ.ඩී.එව්.ඒ පඳපර්රා මශතා 

පනෝතිසි ත් ොර්ලය :  එ. එව්. ඩබ්ලිව්. පේ.  නානායේකාර ප්රධාන  තේපවේරුකරු (නේකෂ                       

නිධාරී), තේපවේරු පදඳාර්පතේන්තුල 
 
පෙනීසිටීම: 

අභියාචක ඳාර්ලය පලනුපලන්:  එේ.ඩී. එව්.ඒ  පඳපර්රා මශතා 
පඳොදු අධිකාරිය පලනුපලන් :  ඳැමිණ සිටිපේ නැත 

 
අභියාචනය අලව්ථාපේ  උද්ගත වූ  ාරණා: 
පඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටිපේ නැත. 
 
නිපයෝගය : 
පකොමින් වභාල පඳොදු අධිකාරිපේ අලධානය පයොමු කර ඳලවා සිටින්පන් අභියාචනය කැවීේ දිනයක 

වභාල ඉදිරිපේ  පඳනී පනොසිටීම 2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 
ඳනපත් 39(1)(ඇ) ලගන්තිය ප්රකාරල දඬුලේ ැබිය ශැකි බලයි.  

ඳනපත් 39(1)(ඇ) ලගන්තිය පමපවේ වශන් කරයි.  පකොමින් වභාල ඉදිරිපේ පඳනී සිට 
පකොමින් වභාල විසින් කරනු බන ඳරීේණ ඳැශැර ශරිනු බන පශෝ ප්රතිේපේඳ කරනු 
බන;..වෑම තැනැත්පතකු ම පේ ඳනත යටපත් ලරදේ සිදු කරන අතර, මපශේව්ත්රාත්ලරපයකු 
විසින් ඳලත්ලනු ඝූ නඩු විභාගයකින් ඳසු ලරදකරු කිරීපේ දී  රුපියල් ඳනව්දශවේ 
පනොඉේමලන දඬ මුදකට පශෝ ලවර පදකක කායේ පනොඉේමලන බන්ධනාගත කිරීමකට 
පශෝ එම දඬය ශා බන්ධනාගත කිරීම යන පදකටම එම තැනැත්ත යටත් විය යුතුය. 

අභියාචනය කල් තබන දී.  
මීෂග කැවීේ දිනය : 2018.07.10 

***** 
 

RTIC අභියාචනය (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/05/2018 (2018.07.10 දින ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා 
රැව්වීපේදී අනුමත කරන ද නිපයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ද පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 
කරන ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතීන් හි 
(ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලත්ලාපගන යනු බන 
කාර්යයඳටිඳාටිය- 
 

වභාෙති:                     මහින්ද ගේමන්පි  

ප ොමින් වාමාජි :    පයේඨ නීතීඥ කිාලි පින්පටෝ යයලර්ධන 

ප ොමින් වාමාජි :   එව්.ජී. පුංචිපශේලා  

ප ොමින් වාමාජි :   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන්   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

ප ොමින් වාමාජි :   විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයක්  ජනරාල්   :    පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාච                   :    එේ.ඩී.එව්.ඒ පඳපර්රා මශතා 

පනෝතිසි ත් ොර්ලය : එ. එව්. ඩබ්ලිව්. පේ.  නානායේකාර අතිපර්ක  තේපවේරුකරු (නි්චිත                       

නිධාරී), තේපවේරු පදඳාර්පතේන්තුල 
 

පෙනීසිටීම: 

අභියාචක ඳාර්ලය පලනුපලන්:  එේ.ඩී. එව්.ඒ  පඳපර්රා මශතා 

පඳොදු අධිකාරිය පලනුපලන් :  ඩබ්ලිව් ක්රිව්ටීනා පඳපර්රා මශත්මිය,  කාපීය තේපවේරුකරු, තේපවේරු 
පදඳාර්තපේන්තුල. 
අභියාචනා අලව්ථාපේ  උද්ගත වූ  ාරණා: 
අභියාචකයා පලත ඉල්ා සිටි පතොරතුරු පිටඳතේ භාර පදන දී. 
නිපයෝගය : 
පමම පතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඉල්ා සිටින පතොරතුරු වැඳයීපේදී පඳොදු අධිකාරිය දැේව 
වශපයෝගයවිපේපයන් වශන් කෂ යුතුය. 
අභියාචනය පමයින් අලවන් කරනු ැපබ්. 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිපේ පකොමින් වභා  රීතීන් ට (ගැවට් අංක 

2004/66, 2017.02.03 දින ප්රකාිත ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල පමම නිපයෝගය 
අභියාචනය ඳාර්ලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු කරන පමන් නිපයෝග කරනු ැපබ්.  
***** 
 


