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කේ. ඒ. සරත් චන්ද්රසිරි    ලාප  ධ්යප ක ලපයාලපාල, මතුගම 

RTIC Appeal (පුද්ගලිල වශකලන් විභපග කිරීම)/599/2018 (2019.01.16 දින ඳැලති විධිමත් ක ොමින් 

වභා රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත  රන ද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනකත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල  රන 

ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ක ොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන  ාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අං  28 යටකත් ඳලත්ලාකගන යනු බන  ාර්යය ඳිපඳාිපය.  

 

සභප ති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

කලොමිෂන් සභප සමපජිල: කජය්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්කටෝ ජයලර්ධන  

කලොමිෂන් සභප සමපජිල: කජය්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිකශේලා  

 

ධ්යේෂ-ජකරපල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

ධභිලපචල   -    K A වරත් චන්ද්රසිි  

කකොතිසිර ාත්  පයාශවල             -   නේ ෂ නිධාරී,  ාඳ අධයාඳන  ාර්යාය, මතුගම 

 

ක නීසිරටීම   

අභියාච    -  K A වරත් චන්ද්රසිි 

කඳොදු අධි ාිය  - A U වික්රමාර්චචි  

    A G S P විකේරත්න  

    D L I නානී  

 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ද දිනය 

 

19.10.2017  

කතොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

24.04.2018  

නේ   නිෂධරයා කලත අභියාචනය කයොමු  ෂ දිනය 

  

27.04.2018 වශ 
10.06.2018  

නේ   නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

06.06.2018  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබඳ ක ොමින් වභාල 
කලත අභියාචනය කයොමු ෂ දිනය 

30.07.2018  

 

ධභිලපචකලට  සුබිම්වූ ලරුණු: 
 
අභියාච  19.10.2017 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා සිිපන දී. 
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1. “‘චක්ර කල්  විධි විධාන ලලින්  ඳිභාහිරල බබ විසින්   ටුතතු  ර ඇත්කත් ක කවේද  යන්න මා 
කලත  ලාර්තා කිිමට  ටුතතු  රන කව   ාරුණී ල  දන්ලමි.’ 
ඉශතින් උපුටා දක්ලා ඇත්කත් ඳෂාත් අධයාඳන  අමාතයංක   කල් ේ එේ.බ..ද.දයාකවනරත් 
මයා චිසින් මතුගම  ාඳ  අධයාඳන අධයක්  විමවා  එවු ලිපිය  උ්ධ්රරුතයකි. ටට අදාල 
මතුගම  ාඳ අ.අ. විසින් කල් ේ ලරයා කලත යැව පිළිතුරු ලිපික  වශති   ෂ පිටඳත් බා 
කදන්න. 

2. මතුගම ඡාති  ඉතිි කිරීකේ බැංකුකේ  ෂමනා රු විසින් එලන ද ක්ධඳෂ ණය ආල රණය 
කල් නය කනොව ා අවුරුදු ශය ට ආවන්න  ායක්  අඩු /ලැඩි ලැඩි ලකයන් කගලා ඇති 
රාජය දාය ත්ලය පිලිබ විව්තර දැක්කලන වශති    කල් නයක් ද ලැඩිපුර කගලා ඇති මුදල්   
ආ ාරය ට ඳසු බා ගැනීමට  ටුතතු  ර ඇත  යන්නද දැනුලත්  රන්න  

3. ජා.ඉ.බැ   ෂමනා රු 27 ඳිශි්ටය යටකත් ක්ධඳ ණය අය ර ගැනීම පිලිබ  .අ.අ. දැනුලත් 
කනො කල්නේ ඳසු මාවල රු.28 260 බැගින් මාසි  ණය ලාි ය අය ර ගත්කත් ක කවේද 
දන්ලන්න 
අදා ගැටලුල බේබුඩ්ව්මන් විසින් විමවනු දුල ටට පිළිතුරු අවුරු්ධද ට ආවන්න  ායක් ඳමා 
 කල් ඇයි ද බේබුඩ්වම්න් යලන ද පිළිතුරුපිළිකය ති   රන ද පිළිතුරු  ලිපිය මා කලත බා 
කදන්න 

4. මා ශැර කලනත් රාජය ක්ධඳ ණය බා ගත් ණය  රුලන්කේ ණය ලාි  ආඳසු අය  ර ගැනීම 
පිලිබ ඉශත  ාක  සුවිකේෂී කවොයා බැලීමක්  සිදු  ර ඇත්ද එකවේනේ බ පිලිබ විව්තර මා ශට 
බා කදන්න  

5. ලර් 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ශා 2015 ක් ව  ා ඳරාවය තු රාජය 
ණය වේබන්ධකයන් සුේකේෂී ව රාජය විගණනයක් සිදු ර තිකදද නැ්ධදසිදු  ර තිකදනේ අදාෂ 
ලාර්තා ශා විගණන විමසුේ මා කලත බා කදන්න  

6. රාජය ඳිඳාන චක්ර කල්  8/2005 - 27  ඳිශි්ටය මගින් රාජය ක්ධඳ ණය  අය ර ගැනීම 
වේබන්ධල 2008.05.27 දින දැනුලත්  ර ති.දයදීම ණය ලාි   බැංකුලට කප්රේණය කනොක ොට 
ඳසුල කප්රේණය  කිරීම කශේතුකලන් දඩ මුදක් ශා දඩ කඳොලියක්  ට යටත්වීම සිදු වී ඇති බලත් 
අය ලැය අධයක්  ජනරාල්කේ  අං  130 දරණ 2006. 06.28  දිනැති   බී ඩී පී / ඩී බී බ ජී / එල් 
චක්ර කල් ණ 2 3 ලගන්තික  වශති   රන ද උ්ධධානයක් මා කලත ැබීමට වව්ලන්න 

7. මා විසින්  .අ.අ  මගින් ඳෂාත් අධයාඳන කල් ේ ශා අධයක් කලත  රන ද ලිිතත දැනුේ දීමක් 
මත ක්ධඳ ණය දඩ කඳොලි වේබන්ධල සිදු ර ඇතැයි අලය විමර්නක  මතුගම  .අ.අ 
කලනුකලන් අලය  රුු  ඉදිිඳත්   නිධාියා / නිධාින්  වුරුන්ද ? බ කුමන දින 
ල ලානුලද ?බවුන්ට ප්රලාශන ඳශසු ේ අතී ා දීමනා, බටා වශ කලනත් රාජය දීමනාලන් බා 
දී ඇත්ද? බා දී ඇත්නේ බ මුද ක ොඳමණද? 

8. ‘රජක  දාය ත්ලය වහිත ණයක් බා ගැනීකේදී විශ්රාම යාමට කඳර එම මුදල් කගලා අලවන් 
ලනකවේ ගිවිසුේ ලට එෂඹීම ණය  රුකේ ශා අදාෂ බැංකුකේ ලගකීමක් බල දන්ලමි’ 
2016.06.21 දිනැති බඳ/ මතු / ාඳ /මු /අත්.බී අං  දරණ ගන ාධි ිකේ  ලිපිය උපුටා ගැනීම. 
ණය  රුට හිමි උඳිමක ොඳමණද ? මාසි ල කලන කප්රේණය කිරීමට එ ඟ ලන්කන් 
අමාතයාංය/ කදඳාර්තකේන්තුකේ ප්රධානියා  තශවුරු ක කරන 26  ලන ඳිශි්ටය වශති   රන 
ද උ්ධධෘතයක් ද වමඟ ණය  රු විශ්රාම යාමට කඳර එම මුදල් ලාි  කගලා අලවන් කිරීමට 
අදාල අදා අමාතයංක  / කදඳාර්තකේන්තුකේද ආයතන වං යාල විසින් වේපුර්ණ   ුතතු 
බල දැක්කලන වශති   රන ද උ්ධධෘතයක් ද මා කලත බා කදන්න  
 
‘ඉශත ලිිතත ප්ර ාය ශරශා  ගණ ාධි ාිලියකේ දැනුම අලභාවිතල තශවුරු  රගනු පිිසවයි’ 
මාකේ ණය ඉල්ලුේ ඳත්රක  26 ඳිශි්ටක  අලවානක  ඇති අදා ආයතනක  / අමාතයංක  
ආයතන  ාල විසින් වේපුර්ණ  ුතතු ක ොටව් ශා ණය  රුට හිමි උඳිම ණය මුද 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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ක ොඳමණද? ටට අදා ණය ලාි ය අදා බැංකුල කලත කප්රේණය කිරීමට එ ඟ ලන වටශන් 
ක කවේද? වශති   ෂ උ්ධධෘත මා කලත බා කදන්න” 

 
කතොරතුරු නිධාියා 24.04.2018 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් අභියාච කේ කතොරතුරු ඉල්ලීකේ ඇති 

වමශරක් අයිතම වශා පිළිතුරු වඳයන දී. කමම ප්රතිචාරකයන් අතෘප්තියට ඳත් අභියාච  27.04.2018 

වශ 10.06.2018  දිනැතිල නේ ෂ නිධරයා කලත අභියාචනයක් කයොමු  රන දී. නේ ෂ නිධරයා 

06.06.2018 දිනැතිල ප්රතිචාර දක්ලමින් කතොරතුරු නිධාියාකේ තීරණය ව්ථීර  රන දී. කමම 

තීරණකයන්ද අභියාච  වැහීම ට ඳත් කනොව කශයින් 30.07.2018 දිනැතිල අභියාච  ක ොමින් වභාල 

කලත අභියාචනයක් කයොමු  රන දී. 

ධභිලපචකල සාලප බාක ධවස්ථපකේදී උද්ගතවූ ලපරණප: 

අභියාච , තමා ඉල්ා සිිප කතොරතුරු සියල්ම කනොද බල, එනේ; අයිතම අං  1,3,5 වශ 7 ට අදාෂ 
කතොරතුරු කනොද ක ොමින් වභාලට දන්ලන දී. 
 
කඳොදු අධි ාිය පිළිතුරු වඳයමින්, අයිතම අං  5ට අදාෂ කතොරතුර තම ඳානක , භාරක  කශෝ 
වන්ත ක  කනොලන කතොරතුරුක් ලන බලට ඳලවා සිිප අතර ඉතිි අයිතමයන්ට අදාෂ කතොරතුරු 
අභියාච ට බා දීමට එ ඟ ලන දී.  
 

නිකලෝගල: 
ඉශතින් එ ඟව ඳිදි කතොරතුරු ඉල්ලීකේ අයිතම අං  1,3 වශ 7 ට අදාෂ කතොරතුරු දින 14   ායක් 
තු, ක ොමින් වභාලට බාදුන් කතොරතුරු ල ආලරණ ලිපියක් වහිතල අභියාච  කලත බා දීමට කඳොදු 
අධි ාියට කමයින් නිකයෝග ක කර්. 

 
 කඳොදු අධි ාිය කතොරතුරු බා දීකේ ඳදනම මත කමම අභියාචනය අලවන් ක කර්. 

 
ක ොමින් වභා රීතින්හි, රීති අං  27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා  ාර්යඳිපඳාිපය, ගැවට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ාරල කමම නිකයෝගය කදඳාර්ලය කලත වන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිිපමු. 

 

 


