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ටි.එම් නිහාල් එ. පාර්ලිමම්න්තු මහා මල්කම් කාර්ලයාලය- කතානායක කාර්ලයාලය 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1093 /2019 (2019.06.25 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ටි.එම් නිහාල්  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -  නීල ඉද්දවල , කාර්යාල මණ්ඩල ප්රධානී සහ පාර්ිමම්න්තුමේ නිමයෝජ්ය 
මහා මල්කම්, පාර්ිමම්න්තු මහා මල්කම් කාර්යාලය- කතානායක කාර්යාලය 

 

යපනීසිටීම   
අභියොචක   - ටි.එම් නිහාල් 
තපොදු අධිකොරිය  - එස්.බී . කුලගම්මන, සහකාර අධයක්ෂ (පරිපාලක) 
                                                පී.මක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිේ විමේගුණවල , Deputy Principle Officer 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.05 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.11 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.17 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.01.08 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.16 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.10.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
ලංකා බ ංකුමේ උසස්ීම් දීමම්දී අභියාචහට සිදු වූ අසාධාරණකම් සම්බන්තධමයන්ත 21/11/2007 දින තිව 
අභියාචක විසින්ත මපාදු අධිකාරියට මපත්සමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.ඒ අනුව 20/01/2009 දින පාර්ිමම්න්තු 
සංකීරණය ුළ අභියාචක ඇුළුව බ ංකු නිලධාරීන්ත, මපාදු අධිකාරිමේ නිලධාරීන්ත , වජිර අමබ්ලවර්ධන 
ම තිුමා, තිලකරත්න චිතනාච්චචි මන්තීුමා, නිරූපමා රාජ්පක්ෂ මන්තීුමිය ඇුළු මන්තීන්ත සහ 
නිලධාරීන්ත රාශියක් සහභාගී වුණි. එම සාකච්චචාමේ/විමර්ශනමේ පහත මතාරුරු , 
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1. 20/1/2009 දින ප වති මමම සාකච්චචාමේ/විමර්ශනමේ නිර්මද්ශය සහ එම නිර්මද්ශය සම්බන්තධ ි පි 
මල්ඛණ, සටහන්තවල සහතික කල පිටපත්; 

2. අභියාචකමේ එදින ප වති සාකච්චචාමේ/විමර්ශනමේ හඩ පටය ; 
3. එම සාකච්චචාවට සහභාගී වූ මපාදු අධිකාරිමේ නිලධාරීන්තමේ නම්, ිපිනයන්ත සහ මතාරුරු ; 
4. අභියාචකමේ මමම කාරණය සාකච්චචාව, විමර්ශනය සම්බන්තමධයන්ත මපාදු අධිකාරිය විත්තිකාර 

බ ංකුවට , මුදල් සහ ක්රමසම්පාදන අමාතයංශයට සහ අමනකුත් ආයතනවලට ය වූ ිපි මල්ඛන 
සහ සටහන්ත ආදිමේ සහතික කල පිටපත්; 

5. අභියාචකමේ මමම කාරණය සාකච්චචාව, විමර්ශනය සදහා වූ මතාරතරු ිපි මල්ඛන, සටහන්ත  
සම්පත් ආදී සියලු මද් විස්තර ; 

6. අභියාචකමේ මමම කාරණය සම්බන්තධමයන්ත මපාදු අධිකාරිය මවත අභියාචක මයාමු කල ිපි 
මවනත් පුද්ගලයන්තමගන්ත මවනත් ආයතන මගින්ත එවූ ිපිවලට මපාදු අධිකාරිය ගත්  ක්රියාමාර්ග 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.11 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පහත පරිදි පවසා සිටිමේය. 

“2009.01.20 දින ප වති මහජ්න මපත්සම් පිළබද කාරක සභා රැස්ීමම්දී අභියාචකමේ මපත්සම 
විමර්ශනය කිරීමමන්ත අනුරුව කාරක සභාව විසින්ත ලබා දුන්ත නිර්මද්ශය ලංකා බ ංකුමේ සභාපති 
මවත දන්තවන ලද මහජ්න මපත්සම් පිළිබද කාරක සභාමේ මල්කම් මේ 2009.03.03 දින ති ිපිමේ 
පිටපතක් ලබා මදන ලදී. 

2016 අංක 12 දරන මතාරුරු ද න ග නීමම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනමත් 3 (2) වගන්තතිය සහ 5 
(1) (ඔ) වගන්තතියට අනුව සහ 1953 අංක 12 දරන පාර්ිමම්න්තු (බලතල හා වරප්රසාද)  පනමතහි 
සදහන්ත විධිවිධාන අනුව අභියාචක විසින්ත ඉල්ලා ඇති අමනකුත් ිපි මල්ඛන සහ හඩපට ලබා දීම 
සදහා ප්රතිපාදන මනාම ත.” 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.12.17 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2019.01.08 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පහත පරිදි 
පවසා සිටිමේය. 

2009.01.20 දින ප වති මහජ්න මපත්සම් පිළබද කාරක සභා රැස්ීමම්දී අභියාචකමේ මපත්සම 
විමර්ශනය කිරීමමන්ත අනුරුව කාරක සභාව විසින්ත ලබා දුන්ත නිර්මද්ශය ලංකා බ ංකුමේ සභාපති 
මවත දන්තවන ලද මහජ්න මපත්සම් පිළිබද කාරක සභාමේ මල්කම් මේ 2009.03.03 දින ති ිපිමේ 
පිටපතක් ලබා මදන ලදී. 

2016 අංක 12 දරන මතාරුරු ද න ග නීමම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනමත් 3 (2) වගන්තතිය සහ 5 
(1) (ඔ) වගන්තතියට අනුව සහ 1953 අංක 12 දරන පාර්ිමම්න්තු (බලතල හා වරප්රසාද)  පනමතහි 
සදහන්ත විධිවිධාන අනුව අභියාචක විසින්ත ඉල්ලා ඇති අමනකුත් ිපි මල්ඛන සහ හඩපට ලබා දීම 
සදහා ප්රතිපාදන මනාම ත. 

තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.01.16 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

ත ොරතුරු ඉල්ීම  සේබන්ධතයන් ප්රශවන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය පහ  සදහන් පරිදි පවසො සිටිතේ, 

1. ආණ්ුක්රම වයවස්ථාව යටමත් පාර්ිමම්න්තුමේ ස්ථාවර නිමයෝග සකස් කර ඇති බවත් , ස්ථාවර 
නිමයෝග අංක 122 යටමත් මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව පිහිටුවා ඇත. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. පාර්ි මම්න්තු මේ (බලතල සහ වරප්රසාද පනත) 1997 හි පාර්ිමම්න්තුව යන හ දින්තීම යටමත් 
පාර්ිමම්න්තුව සහ එහි සියලුම කාරක සභාවන්ත පාර්ිමම්න්තුව මලස ග මනන බව පවසන 
ලදී.තවද, පාර්ි මම්න්තු මේ බලතල සහ වරප්රසාද පනමත් උප මල්ඛනමේ (අ) මකාටමස් 9 වන 
වගන්තතිය යටමත් පාර්ිමම්න්තු කාරක සභාවක කටයුු සම්බන්තධ මතාරුරු පාර්ිමම්න්තුවට 
වාර්තා කිරීමට මපර වාර්තා කිරීම පාර්ිමම්න්තුව මහෝ ශ්මර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින්ත දුවම් කල හ කි 
වරදකි. 
 

3. මමම මතාරුරැ ඉල්ීම මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව හා සම්බන්තධ වන බ වින්ත පාර්ිමම්න්තු 
පරිචයන්ත (Practices) හා පාර්ි මම්න්තු මේ බලතල සහ වරප්රසාද පනමත් විධිවධන යටමත් ලබා දිය 
හ කි උපරිම මතාරුරු ලබා දී ඇති බවත්, අමනකුත් මතාරුරු පාර්ි මම්න්තු මේ බලතල සහ 
වරප්රසාද පනමත් 9 වන හා 17 වන වගන්තතිය යටමත් ලබා දිේ මනාහ කි බව පවසන ලදී. 
 

            පාර්ි මම්න්තු මේ බලතල සහ වරප්රසාද පනමත් 17 වන වගන්තතිය; 

‘පළමුව පාර්ිමම්න්තුමේ විමශ්ෂ අවසරය මනාලබා පාර්ිමම්න්තුමේ කිසිම මන්තීවරමයකු විසින්ත 
මහෝ නිලධරයකු විසින්තද පාර්ිමම්න්තුව ඉදිරිපිට න තමහාත් යම් කාරක සභාවක් ඉදිරිපිට සාක්ි 
සටහන්ත කිරීම පිණිස මස්වමයහි නියුක්ත කරනු ල බු කිසිම ලඝු මල්ඛමයකු විසින්ත ද ඒ සාක්ිවල 
අඩංගු කරුණු සම්බන්තධමයන්ත න තමහාත් පාර්ිමම්න්තුව ඉදිරිමයහි මහෝ යම් කාරක සභාවක් 
ඉදිරිමයහි මහෝ තබන ලද යම් අත් පිටපතක මහෝ මල්ඛනයක අඩංගු කරුණු සම්බන්තධමයන්ත 
න තමහාත් පාර්ිමම්න්තුව සභා ග බ සිමාව ුලදී මහෝ පාර්ිමම්න්තුමේ යම් කාරක සභාවක් 
ඉදිරිපිට දී මහෝ ප ව ත්වුණු යම් කටයු මහෝ විභාගයක් සම්බන්තධමයන්ත පිටස්තර ස්ථානයකදී 
සාක්ි මනාදිය යුුය.’ 

4. මතාරුරු ඉල්ීම හා සම්බන්තධ වන මපත්සම 2009 දී විමර්ශනය කර අදාල ආයතනයට (බ ංකුවට) 
නිර්මද්ශයක් මයාමු කර ඇති බවත්, ඒ වන විටදී ප වුණු 6 වන පාර්ිමම්න්තුව විසුරුවිම 
මහ්ුමවන්ත ඒ වන විටදී පාර්ිමම්න්තුව හා සම්බන්තධව තිබු සියලු කටයු අමහෝසි වනු බවත් , එම 
මහ්ුමවන්ත මමම මපත්සමද අමහෝසි ී  ඇති බව පවසන්ත ලදී.මකමස්ද යත් අභියාචක මමම මපත්සම 
න වත මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව ඉදිරපත් කිරීම මහ්ුමවන්ත 2016.06.23 දින මමම මපත්සම 
විමර්ශනය කර මපත්සමම් කටයුු අවසන්ත කර ඇත. 

5. ඉහත තත්වයන්ත යටමත් හා පාර්ිමම්න්තු පරිචයන්ත යටමත් 2009 දී මමම මපත්සම විමර්ශනය කර 
ලබා දී ඇති නිර්මද්ශය අදාල ආයතනයට ද නුම් දුන්ත ිපිමේ පිටපතක් අභියාචක හට ලබා දුන්ත බව 
අවධාරණය කරන ලදී. 

අභියාචක 2016 න වත ඉහත සදහන්ත මපත්සම ඉදිරපත් කරන ලද බව ප්රතික්මෂ්ප  කරන ලද අතර  
අභියාචක හට සිදුවූ අසාධාරණය සම්බන්තධමයන්ත ිපි මපාදු අධිකාරියට යවා ඇති බව පවසන ලදී. 

මකාමිෂන්ත සභාව මතාරුරු ඉල්ීමම් අයිතමයන්ත සම්බන්තධව විමසීමම්දී පහත පරිදි පවසන ලදී, 

1. අයිතම අංක 1- අභියාචක හට ලබා දී ඇති බව පවසන ලදී ; 
2. අයිතම අංක 2 - අදාළ මනාමේ 
3. අයිතම අංක 3- වගකිව යුු නිලධාරියා වමශමයන්ත මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාමේ මල්කම් , 

මමහ්ෂ් සිල්වා අභියාචක හට අයිතම අංක 1 යටමත් ලබා දුනු ිපිමේ සදහන්ත බව පවසන ලදී. 
4. අයිතම අංක 4- සාමානමයන්ත මපත්සමක් මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව මවත ල බූ පසු කථානයක 

ුමාමේ අනුම තිය ල බීමමන්ත හා පාර්ිමම්න්තුවට පිළිග න්තීමමන්ත පසු අදාල කාරක සභාවට 
(මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව ) මයාමු කරන අතර එම කාරක සභාමේ නියමයන්ත යටමත් මමම 
මපත්සම හා බ දී ඇති අදාල අමාතයංශයට මපත්සමම් පිටපතක් යවා ඒ සම්බන්තධමයන්ත වාර්තාවක් 
ලබා ගන්තනා බව පවසන ලදී.  නිලධාරිමන්තමේ රහසයභාවය රැකීමම් පරමාර්ථමයන්ත එම වාර්තාමේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 
 

උදෘතයක් (without letter head and signatures of the relevant officers of the Ministry) සෑම 
මපත්සම් කරුමවකුට ලබා මදන බව ද එමලස 2009 දී අභියාචක හට ලබා දී ඇති බවත් පවසන ලදී. 
 
ඒ මකමස්ද යත් අභියාචක පවසා සිටිමේ එව නි වාර්තාවක් මපාදු අධිකාරිමයන්ත මනාල මබනු බවය. 
ඒ සම්බන්තධ 2009 දී අභියාචක හට ලබා දුන්ත වාර්තාව සම්බන්තධමයන්ත විමසීමම්දී මපාදු අධිකාරිය 
2008 වර්ෂමේ හා සම්බන්තධ ිපියක්  මකාම්ෂන්ත සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම ිපිය මමම 
මපත්සම හා සම්බන්තධ මනාවන බව මකාමිෂන්ත සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
 
අදාල මතාරුරු (බ ංකුවට ය වූ ිපි සහ පිළිුරු පිටපත්) මපාදු අධිකාරිය සන්තතකමේ හා භාරමේ 
ඇති බව පවසන ලදී. අදාල ිපි මල්ඛන "රහසිගත" යයි සදහන්තව පවතින බ වින්ත අභියාචක හට 
ලබා දිය මනාහ කි බව ද අවධාරණය කරන ලදී. 
 

5. අයිතම අංක 5- මපාදු අධිකාරිය සන්තතකමේ හා භාරමේ න ති බව පවසන ලදී. 
 

මකමස් මවතත්, අභියාචක මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව ඉදිරිමේ අදාල ආයතනය හා අභියාචක අතර 
එක්ගතවයක් ඇති වූ මහයින්ත ඉල්ලා සිටි මතාරුරු මපාදු අධිකාරය සු බව අභියාචකයාමේ තර්කය විය. 
 

 

නියෙෝගෙ: 

 
පාර්ිමම්න්තු මහා මල්කම් කාර්යාලය- කතානායක කාර්යාලය යනු 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන  යටතත් ඇති තපොදු අධිකොරියකි. එම නිසො එි විධිවිධොන අනුව 

කටයුතු කිරීමට එයට වෙවසවථොපි  වගකීමක් ඇ . 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය තමතසවය, 

තේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ 

තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 
 
පාර්ි මම්න්තු මේ (බලතල සහ වරප්රසාද පනමත් 17 වන වගන්තතිය කාරක සභාවක් ඉදිරිමේ සාක්ි දීම 
මහ්ුමවන්ත මමම මතාරුරු ඉල්ීමට අදාල මනාවන බව මකාමිෂන්ත සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර 
එම පනමත් 9 වන වගන්තතිය අදාල වන්තමන්ත මමම මපත්සම තවදුරත් මහජ්න මපත්සම් කාරක සභාව ඉදිරිමේ 
විභාග මවමින්ත පවතින විටදී බව ද නිරීක්ෂණය කරනු ලැතේ. 
 
අයිතම අංක 4 යටමත් ඉල්ලා ඇති මතාරුරු (බ ංකුවට ය වූ ිපි සහ පිළිුරු පිටපත්) "රහසිගත" යයි 
සදහන්ත මනාවූ මල්ඛන ලබා දීමටත් පාර්ිමම්න්තුවට මමම මපත්සම සම්බන්තධව ප්රකාශ කිරීමමන්ත අනුරුව 
අමනකුත් මතාරුරු ලබා දීමට මපාදු අධිකාරියට නිමයෝග කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය. 

තමම අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
**** 


