
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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එේ. තේ. බී. ජයතසේකර එ. මහජන බැැංකුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/293/2018 (2018.11.13 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසේීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසේතු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අැංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තජයෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තජයෂේඨනීතීඥ  එසේ. ජී. පුැංචිතහේවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසේස රණසිැංහ  

 

අභියාච    -    එේ තේ බී ජයතසේකර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය              -   නේකළ නිලධොරී, මහජන බැැංකුව   

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එේ තේ බී ජයතසේකර 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.එේ.පී.එසේ දිසොනොයක 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.02.17, 2017.04.20 හො 

2017.05.02 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 2017.21.03, 2017.04.25 හො 

2017.06.23 

නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.04.25 

නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 2017.08.16 

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2018.02.27 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු:  

අභියොචක, 2017.02.17, 2017.04.20 හො 2017.05.02  දිනැති ලිපි මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදී. 

1. පොර්ලිතේන්තු උපතද්ශක කොරක සභොව තව  කරන ලද තයෝජනො අැංක 5000 වූ ලිපියට අදොළව, 

තදපොර්ශවයම පිළිග  හැකි තීරණයකට එළඹීමට කටයුතු කතළේ නේ මහජන බැැංකු සභොපති තුමො 

ඒ සේබන්ධව සොකච්ඡොවකට මො කැඳවන ලද ලිපිතේ සහතික පිටප ේ  

2. උපතද්ශන කොරක සභොතවන් කරන ලද ඉල්ීම සි  වූ ලිපිතේ සහතික පිටප ේ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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3. විශ්රොම වැටුපට අම රව රුපියල් ලේෂ 30 ක වන්දි මුදල ලබො ගැනීමට එකඟ වූතේ නේ එම 

තයෝජනොව සි  වූ ලිපිතේ පිටප ේ  

4. HRC/1443/99 2007.07.27 දිනැති ශ්රී ලැංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව විසින් කරන ලද 

නිර්තද්ශ ක්රියොත්මක තනොකිරීමට තහේතුව 

5. COMP/PP/2008/10620 2009.12.21 දිනැති පොර්ලිතේන්තු මහජන තපත්සේ කොරක සභොව විසින් 

කරන ලද නිර්තද්ශ තනොසලකො හැරීමට තහේතුව 

6. තසේවක නිවොස ණය යටතත් ලබොගත් පදිැංචි නිවොස හො තද්පල තවන්තද්සි කර ණය ිඟ පියවො 

ගැනීමට කටයුතු කිරීමට තහේතුව, ඒ සඳහො තපොී ගණනය කළ ආකොරය සහ 2001.10.22 දිනට 

ලබො තගන තිබූ අතනකුත් ිඟ ණය තශේෂයන් පිළිබඳ පරිගණක කරන ලද වොර් ොවේ තපොී 

ගණනය කර ඇති ආකොරය සමඟින් සඳහන් කළ සහතික පිටප ේ  

7. වැඩ හනමට ලේව සිටි කොලය තුල අඩ වැටුප් තනොතගීම සහ විනය පරීේෂකතේ නිර්තද්ශ 

ක්රියොත්මක තනොකිරීමට තහේතු දේවමින් වොර් ොවේ  

8. තේවිවැ/ප්රකළ/පරණ/ඒ 2017.06.23 දිනැති ලිපිය මඟින් පරිගණක පද්ධතියට දත්  ඇතුලත් 

කිරීතේදී වැටුප තදගුණයේ වූතේ තකතසේද යන්න තදෝෂය සිදුවූ ආකොරය සේබන්ධ පරිගණක 

වොර් ොතේ සහතික පිටප ේ (2015ඔේත ෝබර් සිට 2017.06.23දේවො), විශ්රොම වැටුප් ගණනය සිදු 

කරන ලද්තද් උපතද්ශන කොරක සභොතේ තීරණය ම  ද යන්න පැහැදිලි කරමින් වොර් ොවේ සහ 

එකී තදෝෂයන් සිදු කරන ලද පරිගණක ක්රියොකරුවන් සහ එය අනුම  කළ නිලධොරීන් තවනුතවන් 

ගන්නො ලද විනය ක්රියොමොර්ගයන් සහ එම තසේවකයන්තේ නේ සහ තසේවක අැංක  

 

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව විසින්,  තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම, එනේ පොර්ලිතේන්තු උපතද්ශ කොරක සභොතේ කොර්ය 

සටහන්ට අදොළ ත ොරතුරු,  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන  යටතත් පොර්ලිතේන්තුතේ ත ොරතුරු නිලධොරියොට 

තයොමු කරන ලද්තද් ද යන්න විමසන ලදුව අභියොචක පවසො සිටිතේ 25.07.2017 දිනැතිව ත ොරතුරු 

ඉල්ීමේ තයොමු කළ බවත් එයට පිළිතුරු වශතයන් පොර්ලිතේන්තු සහකොර තල්කේ 11.08.2017 දිනැති 

ලිපිය මගින් පොර්ලිතේන්තු කොරක සභොතේ කොර්ය සටහන් (ලිඛි ) ලබො තදනු ලබන්තන් ඊට අදොළ 

අමො යැංශතයන් (දිනය සදහන් කතල් නැ ) බව දැනුේ දුන් බවත්ය. 

අභියොචක  වදුරටත් පවසො සිටිතේ අදොළ අමො යැංශය වන්තන් රොජය සැංවර්ධන අමො යැංශය බවත් , තමම 

අමො යැංශතයන් විමසූ විට අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය (එනේ මහජන බැැංකුව) තව  තයොමු කර ඇති 

බව දන්වනු ලැබීතමන් අනතුරුව තපොදු අධිකොරියට අභියොචනයේ තයොමු කළ බවත්ය.  

පොර්ලිතේන්තු උපතද්ශ කොරක සභොතේ කොර්ය සටහන්ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො ග  හැේතේ පොර්ලිතේන්තු 

උපතද්ශ කොරක සභොතවන් බව අභියොචකතේ  අවධොනයට තයොමු කරන ලදී. ඒ තහේතුව නිසො ත ොරතුරු 

නිලධොරියොතේ ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 11.08.2017 දිනැති ලිපිතේ සදහන් පරිදි  නේකළ 

නිලධරයො, එනේ නීල් ඉද්දවල , කොර්ය මණ්ඩල ප්රධොනි පොර්ලිතේන්තුතේ නිතයෝජය මහ තල්කේ, තව  

අභියොචනයේ තයොමු කළ යුතු බවත් ,තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූවතහොත් අභියොචක 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කිරීතේ හැකියොවේ ඇති බවත් අභියොචකතේ අවධොනයට තගන 

එන ලදී.. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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නිකයෝගය: 

ඉහ  සඳහන්  ත්වයන් තුළ,  තපොදු අධිකොරිය , එනේ මහජන බැැංකුව ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන  

යටතත් අදොළ තපොදු අධිකොරිය තනොවන බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

බලොත්මක නේකළ නිලධොරියො වන නීල් ඉද්දවල , කොර්ය මණ්ඩල ප්රධොනි පොර්ලිතේන්තුතේ නිතයෝජය මහ 

තල්කේ තවත්  ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 31 (1) වගන්තිය යටතත් අභියොචනයේ තයොමු කරන තලසට 

උපතදසේ තදනු ලැතේ. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද 27(3) වගන්තිතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන් ට (ගොසේතු සහ 

අභියොචනො කර්යපටිපොටිය), අනුව තමම නිතයෝගය අභියොචනය පොර්ශවකරුවන් හට ලබො දීමට කටයුතු 

කරනු ලැතේ.. 

 

තමම අභියොචනය තමතසේ අවසන් කරනු ලැතේ. 
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