
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

රක්ෂණ ස ේවක  ංගමය එ. සී/  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ  ං ේථාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසයන් විභාග කිරීම) 880/2019 (2019.04.02 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     රක්ෂණ තසවවක සංගමය 

ස ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තහවමක ඩි.එසව. අමරසුරිය , සභොපති , නේකළ නිලධොරී 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර් .එසව . නන්දලොල් (තල්කේ), රක්ෂණ තසවවක සංගමය 

                                                  

තපොදු අධිකොරිය  - රුවිනි තහවවොවි ොරනතේ කළමණොකරු (නීති / ත ොරතුරු) 

                                                අත ෝක යයවර්ධන 

                                                එන්. ඒ  සිල්වො 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.07.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.07.10 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.07.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.01 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.09 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.07.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2017 සිට 2018 දක්වො විධොයක තනොවන අධෙක්ෂ නිලූ දිල්හොර විතේදොස මහ ො දියත් කර ඇති වෙොපෘති 
සදහො තේ වන විට සිදු කර ඇති වියදම, 
 
1. ජිව  හො සොමොනෙ රක්ෂණ පරිගණක වෙොපෘතිය  
2. සන්නොම නොමයන් තවනසව කිරීතේ වෙොපෘතිය  
3. ඔහු හො ඔහුතේ බිරිද පොවිච්චචි කරන රථවොහන සදහො ඉන්ධන වියදම 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ 
පනතත් 5 (1) (උ) යටතත් හො  රගකොරී තවළදතපොතල් දැඩි  රගකොරිත්වයකට මුහුණු තදමින් ලොභදොයිව 
පවත්වො තගන යනු ලබන තපොදු අධිකොරිය, සංතේදී වෙොපොරික රහසව ත ොරතුරු රහසිග ව  බො ගැනීමට 
භොරකොර සේබන්ධ ොවයක් තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් අධෙක්ෂ මණ්ඩලයට ඇති බවයි. එම තහවතුතවන් 
අදොල ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව ප්රකො  කරන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 
විසින් 2018.07.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරීයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 
2018.10.01 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පහ  සදහන් පරිදි සදහන් කරන ලදී, 
 
“අයි ම අංක 1- තමම පරිගණක වෙොපෘතිය  වම ප්රසේපොදන අවධිතේ පවතින බැවින් තේ සේබන්ධතයන් 
වූ වියදමක්  වම ප්රකො  කිරීමට හැකියොවක් තනොමැ   
 
අයි ම අංක 2- තේ සේබන්ධව ඉහළ කලමණොකොරිත්වය වෘත්තීය සමිති දනුවත් කර ඇ . 
 
අයි ම අංක 3- නිලූ විතේදොස මහ ො වොහන භොවි ය සේබන්ධතයන් දැනට අල්ලසව හො දුෂණ තකොමිෂන් 
සභොව ඉදිරිතේ පැමිණිල්ලක් විභොග තවමින් පවතින තහයින් තේ සේබන්ධව තමයට වඩො ප්රකො  කළ 
තනොහැක. 
 
ඉහ  පැහැදිලි කිරීම ලබො තදනුතේ අධෙක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 2018.09.26 දින පැවති අධෙක්ෂ මණ්ඩල 
රැසවීතේදී ගනු ලබන තීරණයක් පදනේ කරතගනය.” 
 
තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.10.09 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 
 
අභියාච ය  ලකා බල  අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

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

1. අයි ම අංක 1- තමම පරිගණක වෙොපෘතිය  වම ප්රසේපොදන අවධිතේ පවතින බැවින් තේ 

සේබන්ධතයන් වූ වියදමක්  වම ප්රකො  කිරීමට හැකියොවක් තනොමැ  .  වද තටන්ඩර් කැදවො 

තනොමැති බවද වෙොපෘතිය  වමත් ප්රථම අවධිතේ පවතින බවත් පවසන ලදී. 

2. අයි ම අංක 2 - තේ ඇසව තේන්තු කර ඇති වියදේ සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතේ ඉහළ 

කලමණොකොරිත්වය වෘත්තීය සමිති දනුවත් කර ඇ . 

3. අයි ම අංක 3- නිලූ විතේදොස මහ ො වොහන භොවි ය සේබන්ධතයන් දැනට අල්ලසව හො දුෂණ 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ පැමිණිල්ලක් විභොග තවමින් පවතින තහයින් තේ සේබන්ධව තමයට වඩො 
ප්රකො  කළ තනොහැක. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ පිළිතුර සේබන්ධතයන් ප්ර වන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ 5 (1) (උ) 
යටතත් ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවත්  රගකොරී තවළදතපොතල්, දැඩි  රගකොරිත්වයකට මුහුණු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තදමින් ලොභදොයිව තපොදු අධිකොරිය පවත්වො තගන යනු ලබන බැවින්, සංතේදී වෙොපොරික රහසව ත ොරතුරු 
රහසිග ව  බො ගැනීමට භොරකොර සේබන්ධ ොවයක් තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් අධෙක්ෂ මණ්ඩලයට ඇති 
බවයි. තපොදු අධිකොරිතේ සවවකීය  වියදේ භොරකොරත්වය යට ට වැතටන්තන් තකතසවද යන්න තපොදු 
අධිකොරිතයන් අවධොනයට තකොමිෂන් සභොව විමසො සිටින ලදී.  
 
ත ොරතුරු ඉල්ීතේ සඳහන්  වෙොපෘතිවලට වැයවූ  සැබෑ වියදම ඉල්ලො සිටි බව අවධොරණය කරන ලදී. එයට 
පිළිතුරු ව තයන් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අදොළ වෙොපෘති ත ොරතුරු ඉල්ීම සිදු කල දින 2018.07.09 
වන විට වෙොපෘති වලට අදොළ වියදේ කිරීම ආරේභ කර තනොමැති බවත් වියදේ කිරීම අතගෝසවතු මොසතේ සිට 
සිදු කිරීමට නියමිතිව තිබු බවත් ත ොරතුරු ඉල්ීම දිනයට අදොළ ඇසව තේන්තු කර ඇති වියදේ අභියොචකට 
දැනුවත් කර ඇති බවත් ය. 
 
 
නිසයෝගය: 
 
අල්ලසව තහෝ දූෂණ තචෝදනො විමර් න තකොමිෂන් සභොව විසින් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණවල සවවභොවය සහ 
සවවභොවය පිළිබඳ කොරණො පිළිබඳව, එම කොරණො සේබන්ධතයන් රහසෙභොවය සුරැකීම සඳහො අව වය ොවය 
පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව  දැනුවත් ී සිටින අ ර, විමර් නයක්  අල්ලසව තහෝ දූෂණ තචෝදනො විමර් න 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ පවතින තහවතුව ම  ම ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කළ තනොහැකි බව 
අවධොරණය කරනු ලැතේ.. 
 
දැනට දක්වන ලද කරුණු ම  ත ොරතුරු ඉල්ීේ දිනතේ සිට තේ දක්වො වෙොපෘතිවලට වැයවූ  වියදේ පිළිබඳ 
විසව ර සැපයීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන  යටතත් ලබො දීමට කිසිදු අවිර ොවයක් තනොමැති බව 
තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කරන ලදී. 
 
ඉහ  සඳහන්  ත්ත්වයන් යටතත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනත ි විධිවිධොන ප්රකොරව අභියොචකතේ 
ත ොරතුරු ඉල්ීේ සේබන්ධව සිය සවථොවරය  හවුරු කිරීමට ලිඛි  තේ න ඉදිරිපත් කිරීමට තපොදු 
අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලබන අ ර ඊළඟ නඩු දිනතයි දී පරිපර්ණ ප්රතිචොරයක් සමග තකොමිෂන් සභොව 
ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ.  

මීලග විභොග කිරීතේ  දිනය: 2019.06.11 

 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශසයන් විභාග කිරීම) 880/2019 (2019.06.11 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභියාචක   -     රක්ෂණ තසවවක සංගමය 

ස ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තහවමක ඩි.එසව. අමරසුරිය , සභොපති , නේකළ නිලධොරී 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර් .එසව . නන්දලොල් (තල්කේ), රක්ෂණ තසවවක සංගමය 

                                                  

තපොදු අධිකොරිය  - රුවිනි තහවවොවි ොරනතේ කළමණොකරු (නීති / ත ොරතුරු) 

 

අභියාච ය  ලකා බල  අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් ප්ර වන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය 10.05.2019 දිනැති ලිපිය මගින් පහත 
තතොරතුරු ලබො දුන් බව පවසන ලදී. 
 

1. ජිවිත හො සොමොනය රක්ෂණ වයොපෘතිය සදහො තේ වන විට සිදු කර ඇති වියදම  
 
ප්රධොන තතොරතුරු නිලධොර, ආතලෝක ජයවර්ධන මහතො විසින් තහවුරු කරන ලද ආකොරයට, තමම 
වයොපෘතිය සදහො තේ වන විට ඇස්තතේන්තු ගත කර ඇති සේපුර්ණ වියදම රුපියල් මිලියන 900 ක් තේ. 
(ජිවිත රක්ෂණ වයොපෘතිය -රුපියල් මිලියන 450 ක් සහ සොමොනය රක්ෂණ වයොපෘතිය - රුපියල් මිලියන 
450 ක්  වශතයන්). එතස් වුවද තේ වන තතක් එම වයොපෘතිය සදහො කිසිදු මුදලක්`වියදේ කර තනොමැත. 
 

2. සන්නොම නොමයන් තවනස් කිරීතේ වයොපෘතිය  
 
අතලවිකරණ අංශය විසින් තහවුරු කරන ලද පරිදි තමම වයොපෘතිය සදහො වැය කල මුළු වියදම පහත පරිදි 
තේ. 
 
ප්රසේපොදන වියදම - රු . 15,824,120/- 
අතලවිකරණ වියදම - රු. 3,180,000/- 
සේපුර්ණ වියදම - රු. 19,004,120/- 
 

3. හිටපු අධයක්ෂක නිලූ දිල්හොර විතේදොස මහතො තවනුතවන් ආයතනය විසින් ලබො දී තිබූ වොහන 
තවනුතවන් දරන ලද සේපුර්ණ වියදම  

 
තේ සේබන්ධ තතොරතුරු, ඇමුණුම "T" යටතේ ලබො දී ඇත. 
 
තකතස් වුව ද අභියොචක පවසො සිටිතේ ඉහත තතොරතුරු ප්රමොණවේ තනොවන බවේ, ලබො දී ඇති තතොරතුරු 
සබන්ධතයන් ඇති විරුධේවය ලිඛිත තද්ශන තලස ඉදිරිපේ කල බවේ ය. 
 
නිසයෝගය: 
 
ඉහ  සඳහන්  ත්ත්වයන් යටතත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනත ි විධිවිධොන ප්රකොරව අංක 1 න් ලබො දුන් 
තතොරතුරු සේබන්ධතයන් වඩොේ සවිස්තර විස්තරයක් හො අංක 2 න් ඉදිරපේ කර ඇති ප්රසේපොදන වියදම 
හො අතලවිකරණ වියදම ගණනය වූ ආකොරය පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපේ කරන තලසටේ, අංක 3 
සේබන්ධතයන් තවදුරටේ විමර්ශනය කර සවිසත්ර විස්තරයක් ලබො තදන තලසේ තපොදු අධිකොරියට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. ඊළඟ විභොග කිරීතේ දිනතයි දී පරිපර්ණ ප්රතිචොරයක් සමග තපනී සිටීමට නිතයෝග 
කරනු ලැතේ. 
 
අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ. 

මීලග විභොග කිරීතේ දිනය :24.09.2019 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශසයන් විභාග කිරීම) 880/2019 (2019.09.24 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජ රාල්:  ඩී.ජී.එේ.වී . හපුආරච්චි 

 

අභියාචක   -     රක්ෂණ තසවවක සංගමය 

ස ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තහවමක ඩි.එසව. අමරසුරිය , සභොපති , නේකළ නිලධොරී 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - අභියොචක පැමිණ නැත 

                                                  

තපොදු අධිකොරිය  - අතශෝක ජයවර්ධන , (ප්රධොන තතොරතුරු නිලධොරියො 

                                                නොමල් සිල්වො , සහකොර ප්රවොහන 

                                                ඩිලොන් ෆ්්ැන්සිස්තකෝ 

                                                රුවිනි තහවවොවි ොරනතේ කළමණොකරු (නීති / ත ොරතුරු) 

 

අභියාච ය  ලකා බල  අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 
අභියොචක පැමිණ නැති බව නිරීක්ෂණ කරන ලදී. 
 

2019.06.11 දිනැති නිතයෝගය පිළිපදිමින් තපොදු අධිකොරිය අංක 1 න් ඉදිරපේ කර ඇති ජිවිත හො සමොනය 

රක්ෂණ වයොපෘතිය සදහො තේ වන විට සිදු කර ඇති වියදම සේබන්ධතයන් වඩොේ සවිස්තර විස්තරයක් ද, 

අංක 2 න් ඉදිරපේ කර ඇති සන්නොම නොමයන් තවනස් කිරීතේ වයොපෘතිය සේබන්ධතයන්  පැහැදිලි කිරීමක් 

ද , අංක 3 න් ඉදිරපේ කර ඇති හිටපු අධයක්ෂක නිලූ දිල්හොර විතේදොස මහතො තවනුතවන් ආයතනය විසින් 

ලබො දී තිබු වොහන තවනුතවන් දරන ලද සේපුර්ණ වියදම ඇතුලේ 23.09.2019 දිනැති ලිඛිත තද්ශනයක් 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරපේ කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

නිසයෝගය: 

 

තකොමිෂන් සභොව තවත පිටපතක් සමග ඉල්ලො ඇති තතොරතුරු හට අභියොචකයො ලබො දීමට තපොදු  අධිකොරියට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචකයො තනොමැති බැවින් තතොරතුරු ලැබී මොසයක් ඇතුළත ඇතුළත අභියොචකයොට ලබො දී ඇති 

තතොරතුරු පිළිබඳව සෑහීමකට පේ තනොවන්තන් නේ අභියොචකයොට ඒ සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව 

දනුවේ කළ හැකි බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර් වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය අවසන් තේ. 
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