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එේ. තේ. බී. ජයතවේකර එ. මශජන බැැංකුල  
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/293/2018 - 2016 අැංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 
රීති අැංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 
තමම අභියාචනා විභාගය 2018.07.17 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවේ තව ඳලේලන 
දී. 
වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුැංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිවව් රණසිැංශ  
 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතවේකර 
කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, මශජන බැැංකුල 
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතවේකර 
       නීතීඥ පී තේ ප්රින්ව් තඳතර්රා  
කපොදු අධි ාරිය - ඩබ්ලිව් ටී අයි අතේපිටිය, නීති නිධාරී, මශජන බැැංකුල  
     එන් ජී ටී කල්ඳනී  
     ඩී තේ ලියනතේ  
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය: 2017.02.17, 2017.04.20 ශා 

2017.05.02 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2017.21.03, 2017.04.25 ශා 

2017.06.23 
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 2017.04.25 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2017.08.16 
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 2018.02.27 

 
 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභියාචක, 2017.02.17, 2017.04.20 ශා 2017.05.02  දින ලිපි මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉල්ා 
සිටින දී. 

1. ඳාර්ලිතේන්තු උඳතද්ක කාරක වභාල තල  කරන ද තයෝජනා අැංක 5000 ව ලිපියට අදාල, 
තදඳාර්ලයම පිළිග  ශැකි තීරණයකට එෂඹීමට කටයුතු කතෂේ නේ මශජන බැැංකු වභාඳති තුමා ඒ 
වේබන්ධල වාකච්ඡාලකට මා කැලන ද ලිපිතේ වශතික පිටඳ ේ  

2. උඳතද්න කාරක වභාතලන් කරන ද ඉල්ලීම වහි  ව ලිපිතේ වශතික පිටඳ ේ  
3. විශ්රාම ලැටුඳට අම රල රුපියල් ේ 30 ක ලන්දි මුද බා ගැනීමට එකඟ වතේ නේ එම තයෝජනාල 

වහි  ව ලිපිතේ පිටඳ ේ  
4. HRC/1443/99 2007.07.27 දිනැති ශ්රී ැංකා මානල හිමිකේ තකොමින් වභාල විසින් කරන ද නිර්තද් 

ක්රියාේමක තනොකිරීමට තශේතුල 
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5. COMP/PP/2008/10620 2009.12.21 දිනැති ඳාර්ලිතේන්තු මශජන තඳේවේ කාරක වභාල විසින් 
කරන ද නිර්තද් තනොවකා ශැරීමට තශේතුල 

6. තවේලක නිලාව ණය යටතේ බාගේ ඳදිැංචි නිලාව ශා තද්ඳ තලන්තද්සි කර ණය හිඟ පියලා ගැනීමට 
කටයුතු කිරීමට තශේතුල, ඒ වශා තඳොලී ගණනය ක ආකාරය වශ 2001.10.22 දිනට බා තගන තිබූ 
අතනකුේ හිඟ ණය තේයන් පිළිබ ඳරිගණක කරන ද ලාර් ාලේ තඳොලී ගණනය කර ඇති ආකාරය 
වමඟින් වශන් ක වශතික පිටඳ ේ  

7. ලැඩ ශනමට ේල සිටි කාය තු අඩ ලැටුප් තනොතගවීම වශ විනය ඳරීේකතේ නිර්තද් ක්රියාේමක 
තනොකිරීමට තශේතු දේලමින් ලාර් ාලේ  

8. තව්විලැ/ප්රකෂ/ඳරණ/ඒ 2017.06.23 දිනැති ලිපිය මඟින් ඳරිගණක ඳද්ධතියට දේ  ඇතුේ කිරීතේදී 
ලැටුඳ තදගුණයේ වතේ තකතවේද යන්න තදෝය සිදුව ආකාරය වේබන්ධ ඳරිගණක ලාර් ාතව් වශතික 

පිටඳ ේ (2015ඔේත ෝබර් සිට 2017.06.23දේලා), විශ්රාම ලැටුප් ගණනය සිදු කරන ද්තද් උඳතද්න 
කාරක වභාතව් තීරණය ම  ද යන්න ඳැශැදිලි කරමින් ලාර් ාලේ වශ එකී තදෝයන් සිදු කරන ද 
ඳරිගණක ක්රියාකරුලන් වශ එය අනුම  ක නිධාරීන් තලනුතලන් ගන්නා ද විනය ක්රියාමාර්ගයන් වශ 
එම තවේලකයන්තේ නේ වශ තවේලක අැංක  

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
තකොමින් වභාල තඳොදු අධිකාරිතයන් ත ොරතුරු බා දීම ප්රතිේතේඳ කිරීතේ ඳදනම විමවන දුල තඳොදු 
අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු ඳාර්ලිතේන්තු මශජන තඳේවේ කාරක වභාල ශා 

වේබන්ධ රශවෙමය ත ොරතුරු ලන බලේ 2016 අැංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳනතේ 5(1)(එ) ශා 29 
ලගන්ති ප්රකාරල ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු බා දීම ප්රතිේතේඳ කෂ බලයි. 
නිකයෝගය: 
තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳනතේ 5(1)(එ) ශා 29 ලගන්ති ප්රකාරල ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු 
බා දීම ප්රතිේතේඳ කරන්තන් නේ, එම ත ොරතුරු ප්රතිේතේඳ කිරීමට අදාල ඔප්පු කිරීතේ භාරය තඳොදු 
අධිකාරිය වතු තව්.  
ඳනතේ 5(1)(එ) ලන ලගන්තිය තමතවේ වශන් කරයි; 
“29(2)(ඇ) ලගන්තිතේ විධිවිධානලට යටේල, එම ත ොරතුරු ත ලන ඳාර්ලයේ විසින් අදාෂ තඳොදු 
අධිකාරිය තල  රශසිග ල වඳයා ඇති අලව්ථාලකදී, එම ත ොරතුරු තශළිදරවු කිරීම වශා එම ඳාර්ලය 
විසින් අනුම ය බා දී තනොමැති අලව්ථාලක,” 
 ලද,  
ඳනතේ 29(1) ලන ලගන්තිය තමතවේ වශන් කරයි; 
“යේ පුරලැසිතයකු විසින් ත ොරතුරු නිධාරිතයකුතගන් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු, තුන්ලන ඳාර්ලයකට 
අදාෂ තශෝ තුන්ලන ඳාර්ලයේ විසින් වඳයන ද අලව්ථාලක දී වශ එම ත ොරතුරු වඳයනු බන 
අලව්ථාතලදී එය රශසිග  ත ොරතුරේ ලතයන් වකනු ැබූ අලවථ්ාලක, ත ොරතුරු වැඳයීතේ 
නිධරයා විසින් එම ඉල්ලීම ැබීතමන් දින ශ ේ ඇතු දී, එම ත ොරතුරු තශළිදරවු කිරීමට ඳේල 
තශෝ විරුද්ධල එකී තුන්ලන ඳාර්ලය විසින් නිතව්දන ැබී දින ශ ක කායේ ඇතුෂ  නිතයෝජන 
ඉදිරිඳේ කරන තව ලිඛි  නිතව්දනයේ නිකුේ කිරීම මඟින් එකී තුන්ලන ඳාර්ලය තල  ආරාධනා 
කරනු ැබිය යුතුය.” 
ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු බා දීතේ ශැකියාල පිළිබල ඳාර්ලිතේන්තු මශ තල්කේලරයාතගන් ලිඛි  

ප්රකායේ තගන ඒ වේබන්ධල තකොමින් වභාලට 2018.09.04 දින තශෝ ඊට ප්රථම දැනුේ තදන තවට 
තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. 
අභියාචනය කල්  බන දී. 
මීෂඟ කැවීේ දිනය: 2018.09.04 

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/293/2018 - 2016 අැංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 
රීති අැංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තමම අභියාචනා විභාගය 2018.09.04 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවේ තව ඳලේලන 
දී. 
වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුැංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවල්වී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිවව් රණසිැංශ  
 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතවේකර 
කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, මශජන බැැංකුල 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතවේකර 
       නීතීඥ පී තේ ප්රින්ව් තඳතර්රා  
කපොදු අධි ාරිය - ඩී. එේ. පි .එව්. දිවානායක, නීති නිධාරී, මශජන බැැංකුල    
අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
අභියාචනා විභාගතේදී, තඳොදු අධිකාරිය , මුදල් ශා ජනමාධෙ අමා ොැංතේ අතිතර්ක අධෙේක තවේරසිැංශ 
මශ ා, තඳොදු අධිකාරිතේ අධෙේ ජනරාල් තල  ලිපියේ තයොමුකර ඇති බලේ එමගින් අදාෂ ලාර් ාල 
මුදල් කටයුතු පිළිබද උඳතද්ක කාරක වභාතව් තල්කේ තලතින් බා ග  ශැකි බලේ දන්ලන දී.  
එම තශේතුල නිවා, අදාෂ ලාර් ාල/ ඉල්ලූ ත ොරතුරු බා ගැනීමට ඇති ඳශසුම මාර්ගය ඒ බලේ තඳොදු 
අධිකාරිය විසින් තඳන්ලා තදන දී. 
තකොමින් වභාල, අදාෂ ලාර් ාල, තඳොදු අධිකාරිතේ  වන් කතේ, භාරතේ වශ ඳානතේ ඇේදැයි විමවන 
දුල ඳලවා සිටිතේ, අදාෂ ලාර් ාතව් පිටඳ ේ තඳොදු අධිකාරිය වතු බල ය. 
ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිතේ වන් කතේ ඳලතින බැවින් ශා තමම අභියාචනය වදශා 
තඳොදු අධිකාරිය තව මශජන බැැංකුල නේ කර ඇති බැවින් ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු මුදල් කටයුතු 
පිළිබද උඳතද්ක කාරක වභාතව් තල්කේ තලතින් බා ග  ශැකිය යන ප්රකාය පිළිග  තනොශැකි බලේ 
ඳන  ප්රකාරල ත ොරතුරු බා දීම ප්රතිේතේඳ කිරීමට තශෝ ත ොරතුරු බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය බැඳී 
සිටින බලේ තඳොදු අධිකාරිතේ අලධානයට තයොමු කරන දී. 
ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු නිකුේ කිරීම වේබන්ධ ලැඩිදුර පියලර ගැනීම වශා 2012.10.23 දිනට තමම 
අභියාචනය කල්  බන දී.  
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