
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

එම් කේ බී ජයකවේකර එ. මශජන බ ැංකුල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම)/266/2018 (2018.10.01 දින ඳැලති විධිමත් යකොමින් 

වභා රැව්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නියයෝගය). 

 

2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටයත් ඳලත්ලායගන යනු බන කාර්ය්ය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්යය ්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්යටෝ ජයලර්ධන  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්යය ්ඨනීතීඥ  එව්. ජී. පුංචියශේලා  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය යවල්වි තිරුචන්ද්රන්   

කකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධ්යේ-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   -    එේ යේ බී ජයයවේකර 

කනොතිසි ත් පාර්ලය              -   නේකෂ නිධාරී, මශජන බැංකුල   

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ යේ බී ජයයවේකර 

යඳොදු අධිකාරිය  -  ඩී යේ ලියනයේ 

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.02.16 

යතොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

2017.03.21 

නේ ක නිෂධරයා යලත අභියාචනය යයොමු කෂ දිනය 
  

2017.04.25 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

2017.08.16 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභාල යලත 

අභියාචනය යයොමුකෂ දිනය 
2018.02.27 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.02.16 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත යතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

1. ඳාර්ලියේන්තු උඳයද්ක කාරක වභාල යලත කරන ද යයෝජනා අංක 5000 වූ ලිපියට අදාල , 

යදඳාර්ලයම පිළිගත ශැකි තීරණයකට එෂඹීමට කටයුතු කයෂේ නේ මශජන බැංකු වභාඳති තුමා ඒ 
වේබන්ධල වාකච්ඡාලකට මා කැලන ද ලිපියය් වශතික පිටඳතේ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

2. උඳයද්න කාරක වභායලන් කරන ද ඉල්ලීම වහිත වූ ලිපියය් වශතික පිටඳතේ  

3. වි්රා ම ලැටුඳට අමතරල රුපියල් ේ 30ක ලන්දි මුද බා ගැනීමට එකඟ වූයය් නේ එම යයෝජනාල 
වහිත වූ ලිපියය් පිටඳතේ  

4. HRC/1443/99 – 27.07.2007 දිනැති ්රී  ංකා මානල හිමිකේ යකොමින් වභාල විසින් කරන ද 

නිර්යද් ේරි1යාත්මක යනොකිරීමට යශේතුල 

5. COMP/PP/2008/10620 – 21.12.2009 දිනැති ඳාර්ලියේන්තු මශජන යඳත්වේ කාරක වභාල විසින් 

කරන ද නිර්යද් යනොවකා ශැරීමට යශේතුල 

6. යවේලක නිලාව ණය යටයත් බාගත් ඳදිංචි නිලාව ශා යද්ඳ යලන්යද්සි කර ණය හිඟ පියලා ගැනීමට 

කටයුතු කිරීමට යශේතුල, ඒ වශා යඳොලී ගණනය ක ආකාරය වශ 22.10.2001 දිනට බා යබන තිබූ 

අයනකුත් හිඟ ණය යේයන් පිළිබ ඳරිගණක කරන ද ලාර්තාලේ යඳොලී ගණනය ක ර ඇති 
ආකාරය වමඟින් වශන් ක වශතික පිටඳතේ  

7. ලැඩතශනමට ේල සිටි කාය තු අඩ ලැටුප් යනොයගවීම වශ විනය ඳරීේකයේ නිර්යද් 
ේරියයාත්මක යනොකිරීමට යශේතු දේලමින් ලාර්තාලේ  

8. යේවිලැ/ප්රමකෂ/ඳරණ/ඒ -23.06.2017 දිනැති ලිපිය මඟින් ඳරිගණක ඳද්ධතියට දත්ත ඇතුත් කිරීයේදී 

ලැටුඳ යදගුණයේ වූයය් යකයවේද යන්න යදෝය සිදුවූ ආකාරය වේබන්ධ ඳරිගණක ලාර්තායේ වශතික 

පිටඳතේ (2015 ඔේයතෝබර් සිට 23.06.2017 දේලා), වි්රා ම ලැටුප් ගණනය සිදු කරන ද්යද් 

උඳයද්න කාරක වභායේ තීරණය මත ද යන්න ඳැශැදිලි කරමින් ලාර්තාලේ වශ එකී යදෝයන් සිදු 
කරන ද ඳරිගණක ේරිතයාකරුලන් වශ එය අනුමත ක නිධාරීන් යලනුයලන් ගන් නා ද විනය 
ේරියාමාර්ගයන් වශ එම යවේලකයන්යේ නේ වශ යවේලක අංක  

 

යතොරතුරු නිධාරියා 2017.03.21 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ලිඛිතමය වාේෂි මත තීරණය වූ යතොරතුරු බා 

යදන ද අතර අයනකුත් යතොරතුරු බැශැර කෂ බලට ඳලවා සිටියය්ය. යමම ප්රදතිචාරයයන් අතෘප්තියට ඳත් 

අභියාචක 2017.04.25 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා යලත අභියාචනයේ යයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයා 

2017.08.16 දිනැතිල ප්රැතිචාර දේලමින් ඉල්ලීයේ අයිතම 1, 2, 3 වශ 8ට අදා යතොරතුරු  බා යදන ද අතර 

අයනකුත් යවේලකයන් වේබන්ධ යතොරතුරු බා දීම ප්රමතිේයේඳ කරන දී. යමම තීරණයයන්ද අභියාචක වැහීමකට 

ඳත් යනොවූ යශයින් 2018.02.27 දිනැතිල අභියාචක යකොමින් වභාල යලත අභියාචනයේ යයොමු කරන දී. 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක අභියාචනා විභාගයට යඳනී සිටියය්ය. 

යඳොදු අධිකාරිය ලිපියේ මඟින් යකොමින් වභාල යලතින් ඉල්ලීමේ සිදු කරමින් ඳලවා සිටියය් අද දින 

ඳැලැත්යලන අභියාචනා විභාගයට  තම අධිකාරියට ඳැමිණීමට අඳශසු බලත්, 2018.10.23 දින 

අභියාචකයේ යලනත් අභියාචනා විභාගයේ යඳොදු අධිකාරියට එදිරිල ඳැලැත්යලන යශයින් එදිනටම යමම 

අභියාචනය විභාග කිරීමට ගන්නා බලත් ය. 

අභියාචක යමම ඉල්ලීමට එකඟ ලන දී.  

අභියාචනය කල් තබන දී. 

මීෂඟ කැවීම දිනය: 2018.10.23  

**** 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම)/266/2018 (2018.10.23 දින ඳැලති විධිමත් යකොමින් 

වභා රැව්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නියයෝගය). 

 

2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටයත් ඳලත්ලායගන යනු බන කාර්ය්ය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්යය ්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්යටෝ ජයලර්ධන  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්යය ්ඨනීතීඥ  එව්. ජී. පුංචියශේලා  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය යවල්වි තිරුචන්ද්රුන්   

කකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධ්යේ-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ යේ බී ජයයවේකර 

    ඩී යේ ලියනයේ  

යඳොදු අධිකාරිය  -  යඳනී සිටියය් නැත  

 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක අභියාචනා විභාගයට යඳනී සිටියය්ය. 

යඳොදු අධිකාරිය 2018.10.15 දිනැති ලිපිය මඟින් යකොමින් වභාල යලතින් ඉල්ලීමේ සිදු  කරමින් ඳලවා 

සිටියය් කර සිටියය් අද දින ඳැලැත්යලන අභියාචනා විභාගයට  තම අධිකාරිය නියයෝජනය  කරන 

නීතීඥයින්ට පුද්ගලික අඳශසුතාලේ මත ඳැමිණීමට  අඳශසු බලත්, 2018.11.13 දින අභියාචනය විභාග 

කිරීමට ගන්නා බලත් ය. 

අභියාචනය කල් තබන දී. 

මීෂඟ කැවීම දිනය: 2018.11.13 

 


