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එේ. තේ. බී. ජයතසේකර එ. මහජන බැැංකුව  

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/293/2018 - 2016 අැංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසේතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), රීති 
අැංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.07.17 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැසේීතේ තකොටසේ තලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පැංචිතහේවො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසේස රණසිැංහ  

 

අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නේකළ නිලධොරී, මහජන බැැංකුව 

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර 

       නීතීඥ පී තේ ප්රින්සේ ත තර්රො  

කපාදු අධි ාරිය - ඩබ්ලලිව් ටී අයි අතේපිටිය, නීති නිලධොරී, මහජන බැැංකුව  

     එන් ජී ටී කල් නී  

     ඩී තේ ලියනතේ  

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 
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අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක, 2017.02.17, 2017.04.20 හො 2017.05.02  දින ලිපි මඟින්  හ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදී. 

1.  ොර්ලිතේන්තු උ තද්ශක කොරක සභොව තව  කරන ලද තයෝජනො අැංක 5000 වූ ලිපියට අදොලව, 
තද ොර්ශවයම පිළිග  හැකි තීරණයකට එළඹීමට කටයුතු කතළේ නේ මහජන බැැංකු සභො ති තුමො ඒ 
සේබන්ධව සොකච්ඡොවකට මො කැඳවන ලද ලිපිතේ සහතික පිට  ේ  

2. උ තද්ශන කොරක සභොතවන් කරන ලද ඉල්ීම සහි  වූ ලිපිතේ සහතික පිට  ේ  
3. විශ්රොම වැටු ට අම රව රුපියල් ලේෂ 30 ක වන්දි මුදල ලබො ගැනීමට එකඟ වූතේ නේ එම තයෝජනොව 

සහි  වූ ලිපිතේ පිට  ේ  
4. HRC/1443/99 2007.07.27 දිනැති ශ්රී ලැංකො මොනව හිමිකේ තකොමිෂන් සභොව විසින් කරන ලද නිර්තද්ශ 

ක්රියොේමක තනොකිරීමට තහේතුව 
5. COMP/PP/2008/10620 2009.12.21 දිනැති  ොර්ලිතේන්තු මහජන ත ේසේ කොරක සභොව විසින් කරන 

ලද නිර්තද්ශ තනොසලකො හැරීමට තහේතුව 
6. තසේවක නිවොස ණය යටතේ ලබොගේ  දිැංචි නිවොස හො තද් ල තවන්තද්සි කර ණය හිඟ පියවො ගැනීමට 

කටයුතු කිරීමට තහේතුව, ඒ සඳහො ත ොී ගණනය කල ආකොරය සහ 2001.10.22 දිනට ලබො තගන තිබූ 
අතනකුේ හිඟ ණය තශේෂයන් පිළිබඳ  රිගණක කරන ලද වොර් ොවේ ත ොී ගණනය කර ඇති ආකොරය 
සමඟින් සඳහන් කල සහතික පිට  ේ  

7. වැඩ හනමට ලේව සිටි කොලය තුල අඩ වැටුප් තනොතගීම සහ විනය  රීේෂකතේ නිර්තද්ශ ක්රියොේමක 
තනොකිරීමට තහේතු දේවමින් වොර් ොවේ  

8. තව්විවැ/ප්රකළ/ රණ/ඒ 2017.06.23 දිනැති ලිපිය මඟින්  රිගණක  ද්ධතියට දේ  ඇතුලේ කිරීතේදී 

වැටු  තදගුණයේ වූතේ තකතසේද යන්න තදෝෂය සිදුවූ ආකොරය සේබන්ධ  රිගණක වොර් ොතව් සහතික 

පිට  ේ (2015ඔේත ෝබර් සිට 2017.06.23දේවො), විශ්රොම වැටුප් ගණනය සිදු කරන ලද්තද් උ තද්ශන 

කොරක සභොතව් තීරණය ම  ද යන්න  ැහැදිලි කරමින් වොර් ොවේ සහ එකී තදෝෂයන් සිදු කරන ලද 
 රිගණක ක්රියොකරුවන් සහ එය අනුම  කල නිලධොරීන් තවනුතවන් ගන්නො ලද විනය ක්රියොමොර්ගයන් සහ 
එම තසේවකයන්තේ නේ සහ තසේවක අැංක  

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව ත ොදු අධිකොරිතයන් ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේ  කිරීතේ  දනම විමසන ලදුව ත ොදු 
අධිකොරිය  වසො සිටිතේ ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු  ොර්ලිතේන්තු මහජන ත ේසේ කොරක සභොව හො සේබන්ධ 

රහසෙමය ත ොරතුරු වන බවේ 2016 අැංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  නතේ 5(1)(එ) හො 29 වගන්ති ප්රකොරව 
ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේ  කළ බවයි. 

නිකයෝගය: 

ත ොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  නතේ 5(1)(එ) හො 29 වගන්ති ප්රකොරව ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො 
දීම ප්රතිේතෂේ  කරන්තන් නේ, එම ත ොරතුරු ප්රතිේතෂේ  කිරීමට අදොලව ඔප්ප කිරීතේ භොරය ත ොදු 
අධිකොරිය සතු තව්.  

 නතේ 5(1)(එ) වන වගන්තිය තමතසේ සඳහන් කරයි; 

“29(2)(ඇ) වගන්තිතේ විධිවිධොනවලට යටේව, එම ත ොරතුරු ත වන  ොර්ශවයේ විසින් අදොළ ත ොදු 
අධිකොරිය තව  රහසිග ව ස යො ඇති අවසේථොවකදී, එම ත ොරතුරු තහළිදරවු කිරීම සඳහො එම  ොර්ශවය 
විසින් අනුම ය ලබො දී තනොමැති අවසේථොවක,” 

 වද,  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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 නතේ 29(1) වන වගන්තිය තමතසේ සඳහන් කරයි; 

“යේ පරවැසිතයකු විසින් ත ොරතුරු නිලධොරිතයකුතගන් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු, තුන්වන  ොර්ශවයකට 
අදොළ තහෝ තුන්වන  ොර්ශවයේ විසින් ස යන ලද අවසේථොවක දී සහ එම ත ොරතුරු ස යනු ලබන 
අවසේථොතවදී එය රහසිග  ත ොරතුරේ වශතයන් සලකනු ලැබූ අවසේථොවක, ත ොරතුරු සැ යීතේ නිලධරයො 
විසින් එම ඉල්ීම ලැබීතමන් දින හ ේ ඇතුල දී, එම ත ොරතුරු තහළිදරවු කිරීමට  ේෂව තහෝ විරුද්ධව 
එකී තුන්වන  ොර්ශවය විසින් නිතව්දන ලැබී දින හ ක කොලයේ ඇතුළ  නිතයෝජන ඉදිරි ේ කරන තලස 
ලිඛි  නිතව්දනයේ නිකුේ කිරීම මඟින් එකී තුන්වන  ොර්ශවය තව  ආරොධනො කරනු ලැබිය යුතුය.” 

ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දීතේ හැකියොව පිළිබඳව  ොර්ලිතේන්තු මහ තල්කේවරයොතගන් ලිඛි  

ප්රකොශයේ තගන ඒ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොවට 2018.09.04 දින තහෝ ඊට ප්රථම දැනුේ තදන තලසට 
ත ොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. 

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.09.04 

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/293/2018 - 2016 අැංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසේතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), රීති 
අැංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.09.04 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැසේීතේ තකොටසේ තලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පැංචිතහේවො 
 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසල්ී තිරුචන්රන්  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසේස රණසිැංහ  
 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර 
කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නේකළ නිලධොරී, මහජන බැැංකුව 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර 
       නීතීඥ පී තේ ප්රින්සේ ත තර්රො  
කපාදු අධි ාරිය - ඩී. එේ. පි .එසේ. දිසොනොයක, නීති නිලධොරී, මහජන බැැංකුව 

    
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියොචනො විභොගතේදී, ත ොදු අධිකොරිය , මුදල් හො ජනමොධෙ අමො ෙොැංශතේ අතිතර්ක අධෙේෂක තසේරසිැංහ 
මහ ො, ත ොදු අධිකොරිතේ අධෙේෂ ජනරොල් තව  ලිපියේ තයොමුකර ඇති බවේ එමගින් අදොළ වොර් ොව 
මුදල් කටයුතු පිළිබද උ තද්ශක කොරක සභොතව් තල්කේ තවතින් ලබො ග  හැකි බවේ දන්වන ලදී.  

එම තහේතුව නිසො, අදොළ වොර් ොව/ ඉල්ූ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට ඇති  හසුම මොර්ගය ඒ බවේ ත ොදු 
අධිකොරිය විසින් ත න්වො තදන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොව, අදොළ වොර් ොව, ත ොදු අධිකොරිතේ  සන් කතේ, භොරතේ සහ  ොලනතේ ඇේදැයි විමසන 
ලදුව  වසො සිටිතේ, අදොළ වොර් ොතව් පිට  ේ ත ොදු අධිකොරිය සතු බව ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ත ොදු අධිකොරිතේ සන් කතේ  වතින බැවින් හො තමම අභියොචනය සදහො ත ොදු 
අධිකොරිය තලස මහජන බැැංකුව නේ කර ඇති බැවින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු මුදල් කටයුතු පිළිබද 
උ තද්ශක කොරක සභොතව් තල්කේ තවතින් ලබො ග  හැකිය යන ප්රකොශය පිළිග  තනොහැකි බවේ  න  
ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේ  කිරීමට තහෝ ත ොරතුරු ලබො දීමට ත ොදු අධිකොරිය බැඳී සිටින බවේ 
ත ොදු අධිකොරිතේ අවධොනයට තයොමු කරන ලදී. 

ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු නිකුේ කිරීම සේබන්ධ වැඩිදුර පියවර ගැනීම සඳහො 2012.10.23 දිනට තමම 
අභියොචනය කල්  බන ලදී.  

 

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/293/2018 - 2016 අැංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසේතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), රීති 
අැංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.10.23 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැසේීතේ තකොටසේ තලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තජෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පැංචිතහේවො 
 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසේස රණසිැංහ  

 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර 
කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නේකළ නිලධොරී, මහජන බැැංකුව 
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - එේ තේ බී ජයතසේකර        
කපාදු අධි ාරිය -  ැමිණ නැ  

 
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

කපාදු අධි ාරිය කවනුකවන් කපනී සිටි නීතිඥයින්ට කපනී  සිටීම සඳහා පුද්ගලි  දුෂ් රතාවයක්  ඇති 

කහයින් , 2014.10.15 දිනැති ලිපිය මගින් කපාදු අධි ාරිය තව දුරටත් දිනයක් ඉල්ලා සිටින ලදී. 

ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු නිකුේ කිරීම සේබන්ධ වැඩිදුර පියවර ගැනීම සඳහො 2017.11.13 දිනට තමම 
අභියොචනය කල්  බන ලදී.  


