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ඒ.ඩබ්ලිව්. මධුෂානි එ. ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බ ැංකුව 
 

RTIC Appeal 1150/2019-  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 2019.11.26 දින 
පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතී තේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 
 
සභාපති               - මින්ද ගේමන්පිල 
මකාමිෂන් සභා සමාජික  - තයෙෂතඨ නීතීඥ ඒසත. පංචිතහතවො  
මකාමිෂන් සභා සමාජික  - විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  - ඩී.ජී.එේ.වී. හපුආරච්චි   

 
 
අභියාචක   - ඒ.ඩබ්ලිව්. මධුෂොනි 
මනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරී, යොතික ඉතිරි කිරීතේ බැංකුව  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.17 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය 
  

2019.01.11 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.18 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය  
 

2019.01.24 

 
අභියාචනයට පසුබිේු කරුණු 
අභියොචක 2018.12.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

A) අවසන් වරට ිපිකොර තසතවය සඳහො බඳවො ගැනීමට අදොලව නිකුේ කරන ලද පහ  සඳහන් 
ිපි වල සිංහල පිටපේ  
1. බඳවො ගැනීමට අදොලව නිකුේ කරන ලද සිංහල චක්ර තල්ඛනතේ පිටප ක්  
2. නිකුේ කරන ලද මොධෙ නිතව්දනතේ සිංහල පිටප ක්  
3. සේමුඛ පරීක්ෂණයට අදොළ ිපිතේ සිංහල පිටප ක් 
4. බදවො ග  බව දන්වන ිපිතේ සිංහල පිටප ක් (නේ ගම අවශ්ෙ නැ ) 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසේ වූ බැවින් 
අභියොචක 2019.01.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. ත ොරතුරු 
නිලධොරියො  2019.01.18 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ .  

ඔබ විසින් 2018.12.17 දිනැතිව මො තව  තයොමු කරන ලද ත ොරතුරු ලබොගැනීතේ අයදුේපත්රය 
හො 2019.01.11 දිනැතිව නේ කල නිලධොරියො තව  තයොමු කරන ලද අභියොචනය හො බැන්තේ.  

අදොළ අයදුේපත්රය හො අභියොචනය මගින් බැංකුතව් ිපිකොර තසතවයට අවසන්වරට බදවොගැනීතේ 
සේබන්දව ඉල්ුේ කරන ලද තල්ඛන වලට අදොළ ත ොරතුරු පහ  සඳහන් කර තිතබ්ල.  

1. චක්රතල්ඛනයක් නිකුේ කර තනොමැ . 

2. මොධෙ නිතව්දනයක් නිකුේ කර තනොමැ . 
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3. සේමුඛ පරීක්ෂණයට අදොලව නිකුේ කර ිපිතේ පිටප ක් තේ සමග අමුණො ඇ . (ඇමුණුම 
1) 

5. බඳවොගේ බවට දන්වන ිපිතේ පිටප ක් අමුණො ඇ . (ඇමුණුම 2) 

ඉහ  සඳහන් ඇමුණුම 1 හො 2 ඉංග්රීසි මොධෙතයන් පමණක් මුද්රණය කරන බව දන්වමි. 

තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පේ තනොවූ තහයින් 2019.01.24 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියාචනය විභාග කිරීමේ අවස්ථාමව්දී උද්ගත වූ කරුණු 
2019.11.07 දිනැති ිපිය මගින්,  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට, අභියොචක 
තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  

 
රැකියාවක් ලබාග නීමේදී යේ යේ කාරනා ග න අවමබෝධ්යක් ලබාග නීමේ අදහසින් ජාතික 
ඉතිරි කිරීමේ බ ැංකුමව් මතාරතුරු නිලධ්ාරී මවත අවසාන වරට ි පිකාර මස්වයට අදාලව නිකුත් 
කරන ලද චක්රමල්ඛනමේ නිකුත් කිරීමේ සිට මස්වයට බදවා ග නීේ දක්වා නිකුත්කරන ලද 
ිපිවල සිැංහල පිටපත් ඉල්ලා සිටියද සියල්ලටම පිටපත් මනාල බුණු බ වින් ඔබ ආයතනයට 
ප මිණිි කරන ලදී. මේ සියල්ල සිදු කරන ලද්මද් මාමේ පියා උපමදස් පරිදිය. පියා ද නට 
හදවත් ස ත්කමක් කර විමව්ක ගනිමින් සිටි. මට මේ පනත ග නවත්, මකාළඹ එම පිිබදවත් 
අවමබෝධ්යක් මනාම ත. අප පදිැංි වී සිටින්මන් මකාලබ සිට ස තපුේ 134 ක පමණ දුරකය. 
වර්තමාන තත්වය යටමත් ඉහත අභියාචන අැංක 1150/19 දරන අභියාචනය ඉවත්කර ගන්න 
බව  කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. 
 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තව්. 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 
තව  ිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශ්වය/න් තව  ලබොදීම 
සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 
තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශ්වයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 
දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තව්. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්  තව් 
නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහතතුන් 
වින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතබ්ල. 
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