
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එල් ආනන්ද එ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගෙ සංස්ථාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1265/2019 (2019.09.03 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.  
 

සභාපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

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

අභියාචක   - එල් ආනන්ද  

තනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි, ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව  
 

තපනීසිටීම   

අභියොචක  - ඒ. එල්. ආනන්ද   

තපොදු අධිකොරිය - ජී. පී. උපනන්ද, සහකොර කළමනොකොර (මොනව සේපත්), ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  
            සංසවථොව 

   ඒ. යූ. මල්ලවතසවකර, සහකොර කළමනොකොර (නීති), ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව  

   තේ. තහවවගමතේ, නිතයෝයෙ කළමනොකරු (ප්රතිසේපොදන), ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග   
            සංසවථොව 

   තේ. ඩී. ජී. එන්. අයි. සපරමොදු, නිතයෝයෙ කළමනොකරු (විගණන), ලංකො ඛනිය ත ල්  
           නීතිග  සංසවථොව 

   තේ. තේ. ඒ. යයවික්රම, වැඩබලන කළමනොකරු, ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව  

   එේ. ඩී. පද්මකුමොර, තයෙෂවඨ නිලධොරි (අතලවි), ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව 

   එසව. තේ. දහනොයක, සහකොර ගණකොධිකොරී, ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව 

   එන්. ටී. ඒ. යයසිංහ, තයෙෂවඨ නිලධොරි, ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.28 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.09 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.01.10 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.02.08 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.02.18 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2108.12.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 2014 වර්ෂය සඳහො රු. මිලියන  32.9 ශීර්ෂතේ යටතත් සමොය සුභසොධන කොර්යේ තලස උේ  මුදල 

වියදේ කර ඇති ආකොරය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. තමි මුදල් වියදේ කිරීම සේබන්ධව ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථො හො බල ශේති අමො ෙොංශය 
මඟින් කරන ලදැයි කියනු ලබන විමර්ශන කටයුතු අවසොන කර ඇත්ද යන්න හො එතසව අවසන් කර 

ඇත්නේ ඒවොතේ තීරණ තකතසවද යන්න. (තල්ඛන) 

3. උේ  ප්රචොරණ කටයුතු සඳහො එි සඳහන් මුදල් කුමන ආය න තව  තගවො ඇත්ද, තගවො ඇත්නේ 

ඒවොතයි විසව ර. (තල්ඛන) 

4. එතසව මුදල් වියදේ කිරීම නී ෙොනුකූල තනොතේනේ එම නී ෙොනුකූල තනොවන තීරණ ගනු ලැබූ 

නිලධොරීන්තේ නොම තල්ඛනය හො ඔවුන්ට එතරිව තගන ඇති තීරණ සහ එි තල්ඛන. 

5. තමම මුදල් වියදේ කිරීතේදී සංසවථො ප්රසේපොදන ක්රියොවලිය අනුම  කර තිතේද යන්න. 

6. එතසව නී ෙොනුකූල තනොවන අයුරින් මුදල් තගවො ඇත්නේ එම මුදල්  ඊට වගකිව  යුතු අයතගන් 

අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත් ද, එතසව තනොතේනේ ඊට තහවතු  යන්න.  

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.01.09 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 

පිලිබඳ පනතත් 5(1)(එ) සහ 5(1)(ඌ)(i) උප වගන්තීන් ප්රකොරව ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතිේතෂවප 

කරන ලද බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.01.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2019.02.08 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් ත ොරතුරු 

නිලධොරියොතේ ප්රතිචොරය සවිර කරන ලදී. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 

2019.02.18 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතේදී උද්ගෙූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව, අභියොචකතගන් ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව ප්රශවන කිරීතේදී පැහැදිලි වුතේ අභියොචක විසින් 

ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු කිසිවේ ඔහුට ලැබී  නැති බවයි. තකොමිෂන් සභොව තමම අවසවථොතේ තේ පිළිබඳව 

තපොදු අධිකොරිතයන් විමසන ලදී. එිදී තපොදු අධිකොරිය ඉදිරිපත් කර සිටිතේ, තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම විවිධ 

තශවසවරයන්ට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීමේ බැවින්  ම අධිකොරිය විසින් තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව මොනව 

සේපත් කොර්යොංශය විසින් කමිටුවේ පත් තකොට තීරණයකට එළැඹි බවයි. එම තීරණයට අනුව, තමම ත ොරතුරු 
ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් අධිකරණ කටයුතු රොශියේ ඇති බැවින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු 

ලබො දීමට ප්රතිේතෂවප කරන ලදී. තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් ප්රකොශ කර සිටිතේ කේකරු විනිශවචය සභොව ඉදිරිතේ 

නඩු විභොගයන් තදකේ තේ වන විටත් ක්රියොත්මක වන බවත්, තමම කරුණු ආශ්රි   වත් පරීේෂණයේ මූලෙ 
අපරොධ විමර්ශන අංශය හරහො සිදුතකතරන බවත්ය. එතමන්ම, ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු මූලෙ අපරොධ 

විමර්ශන අංශය විසින් සිදුකරන්නො වූ පරීේෂණය සඳහො එම අංශයට භොර දී ඇති බවත් තපොදු අධිකොරිය විසින් 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොව විසින් තමිදී ප්රශවනග  මුදල් ප්රමොණය නිවැරදිද යන්න තපොදු අධිකොරිතයන් විමසු අ ර, තමම 
මුදල් මහයන මුදල් වන බැවින් තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම මහයන සුභසිද්ධිය පිළිබිඹු කරන්නේ බවට ප්රකොශනය 

කරන ලදී.  වද, ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු ලබො තනොදීමට තහවතු කොරණොවේ තලස තපොදු අධිකොරිය විසින් 

ඉදිරිපත් කර ඇති අධිකරණමය කටයුතු සහ ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු (2014 වර්ෂය සඳහො  රු. මිලියන  32.9 

ශීර්ෂතේ යටතත් සමොය සුභසොධන කොර්යේ තලස උේ  මුදල වියදේ කර ඇති ආකොරය) අ ර තිතබන්නොවූ සෘජු 

සේබන්ධ ොවය තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො තදන තමන් තපොදු අධිකොරියට පවසන ලදී. එයට පිළිතුරු වශතයන් 

ප්රශවනග  මුදල් ප්රමොණය අවභොවි යට ලේව ඇති බව පදනේ තකොට තගන අධිකරණ කටයුතු වලට අදොළ 

තචෝදනො පර තගොනු කර ඇතිබවත්, එබැවින් තමම තචෝදනොවට සොේි වශතයන් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු 

ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම පිළිතුරින් තකොමිෂන් සභොව 

 ෘප්තතිමත් තනොවූ අ ර හුතදේ අධිකරණ නඩු කටයුත් කට සේබන්ධීම ම  ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂවප කල 

තනොහැකි බවට තපොදු අධිකොරියට පැහැදිලි කරන ලදී.  

තකොමිෂන් සභොව ත ොරතුරු ඉල්ීතේ ඇති ඉල්ීේ වලට අවධොනය තයොමු කරන ලදී. ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක 1 

සහ 3ි විමසන උේ  මුදල වියදේ කර ඇති ආකොරය සහ ප්රචොරණ කටයුතු සඳහො එි සඳහන් මුදල් කුමන 
ආය න තව  තගවො ඇත්ද යන්න තපන්ීම සඳහො අධෙේෂක මණ්ඩලය විසින් අනුම  කරන ලද අයවැතයි 

ප්රතේදනයේ අභියොචකට ඉදිරිපත් කල හැකි බව තකොමිෂන් සභොව තීරණයකට එළතෙන ලදී. ඒ සඳහො තපොදු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 

අධිකොරිය විසින්  ම මූලෙ අංශය විසින් ප්රකොශි  තල්ඛනයේ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරතේ අභියොචකට ලබො තදන 

ලදී.  

ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක 2 මඟින් විමසො ඇති ලංකො ඛනිය ත ල් නීතිග  සංසවථො හො බල ශේති අමො ෙොංශය මඟින් 

කරන ලදැයි කියනු ලබන විමර්ශන කටයුතු අවසොන කර ඇත්ද යන්න තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරිතයන් 

ප්රශවන කල අ ර එවැන්නේ අමො ෙොංශය ඔසවතසව කර තනොමැති බවත්, තේ සේබන්ධව අභෙන් ර විගණනයේ 

කර ඇති බවත් තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී.    

ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක 4 ි ඇති පරිදි එතසව මුදල් වියදේ කිරීම නී ෙොනුකූල තනොතේනේ එම නී ෙොනුකූල 
තනොවන තීරණ ගනු ලැබූ නිලධොරීන්තේ නොම තල්ඛනය හො ඔවුන්ට එතරිව තගන ඇති තීරණය කුමේද යන්න 

තකොමිෂන් සභොව විමසන ලදී. තපොදු අධිකොරිය විසින් අතලවි කළමනොකරු සහ නිතයෝයෙ අතලවි කළමනොකරු 
 නතුරු තහබවූ පුද්ගලයින් ඉහ  කරුණ ඇතුළුව  වත් නී ෙොනුකූල තනොවන කටයුතු ක්රියො කිරීම තහවතු 

තකොටතගන  නතුරින් පහ තකොට ඇති බව ප්රකොශ කරන ලදී.  

ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක 5ට අනුකූලව මුදල් වියදේ කිරීතේදී සංසවථො ප්රසේපොදන ක්රියොවලිය අනුම  කර තිතේද 
යන්න තකොමිෂන් සභොව විසින් ප්රශවන කල විට එවැන්නේ කර තනොමැති බවට තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී. 

අවසොන වශතයන් ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක 6 ි ඇති පරිදි නී ෙොනුකූල තනොවන අයුරින් මුදල් තගවො ඇත්නේ, එම 

මුදල්  ඊට වගකිව  යුතු අයතගන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත් ද යන්න ප්රශවන කල විට තපොදු අධිකොරිය විසින් 

ඉදිරිපත් කර සිටිතේ  ම ආය නය  විසින් විනයොනුකූලව කටයුතු කර ඇති බවත්, සංසවථොවට නී ෙොනුකූල 

තනොවන කටයුතු තහවතුතකොටතගන මූලෙමය වශතයන් අලොභයේ ී තනොමැති බව ප්රකොශ කරන ලදී. එබැවින් 

එතලස වගකිවයුත් න්තගන් කිසිදු මුදල් අයකිරීමේ තපොදු අධිකොරිය විසින් සිදුකර තනොමැති බවට ප්රකොශ කරන 

ලදී. 

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු අදොළව ඉහ  පවසො සිටි කරුණු, ලිඛි ව අභියොචකට ලබො තදන 

තලසට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

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. 

******* 

 


