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එස් එම් සුගතදාස ජයසුන්දර එ ජාතික ඉතිරිකිරීමම් බ ැංකුව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/341/2018 (2018.09.04 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 
සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 
ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 
අභියාචන කාර්ය්ය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්ය පටිපාටිය.  
 
සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  
මකාමිෂන් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ධන  
මකාමිෂන් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  
මකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්් 
මකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාචක   -   එසව එේ යයසුන්දර 
මනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    සාමානොධිකාරී, යාතික ඉතිරිකිරීයේ බැංකුව  
 
මපනීසිටීම   
අභියාචක (යවනුවට) - එසව එේ සුගතදාස යයසුන්දර 
යපාදු අධිකාරිය  - චන්දන දිසානායක -  ප්රධාන කළමනාකරු, යාතික ඉතිරිකිරීයේ බැංකුව  
    නීතිඥ යේ මාරසිංහ  
 
යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 
 

2018.02.11 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයේ්යනාමැත් 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 
  

2018.03.21 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2018.03.23 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 
අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.04.09 

 
අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2018.02.11 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 

ඔප්පපු්අංක්6557්යටයත්,්අදාළ්යද්පළ්අංක්6558්යටයත්්යාතික්ඉතිරිකිරීයේ්බැංකුවට්උකසව්කරන්
අවසවථායේදී්එම්යද්පළ,්එනේ; 

1. තේයසවරු්කල්වටිනාකම්වුයය්කුමන්මුදලේද්යන්න්තේයසවරුකරුයේ්තේයසවරු්වාර්තායේ්
සහතික්පිටපතේ් 

2. රුපියල්ව්ලේෂ්15ක්මුදල්අභියාචක්යවත්නිදහසව්කිරීයේදී්පතිරාය්යහවරත්යේ්කුලරත්නයගන්්
මසකට්යකාපමණ්මුදලේ්යපාළිය්සමඟ්යකාපමණ්කාලයකින්්ආපසු්අයකරගැනීම්සඳහා්
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ආපසු් ණය් අයකරගනීයේ් වාර්තාවේ් පිළියයළ් කයල්වද් යන්න් දන්වා් යවන් ලද් ණය්
අයකරගැනීයේ්වාර්තායේ්සතේපිටපතේ් 
 

යතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 
අභියාචක 2018.03.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධරයා 2018.03.23 දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින් පවසා සිටියය පනයත්් 5(1)(අ)් වගන්තිය් ප්රකාරව්
යතාරතුරු්ලබා් දීම්ප්රතිේයෂවප්කල්බවයි.්යමම තීරණයයන්ද අභියාචක සැහීමකට පත් යනාවූ යහයින් 
2018.04.09 දිනැතිව අභියාචක යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 
අභියාචක්කරුණු්දේවමින්්පවසා්සිටියය්යපාදු්අධිකාරියට්උකසව්කරන්ලද්ඉහත්අංක්සඳහන්්ඉඩම්
යද්පළ්වංචාවකට්යටත්්වූ්ඉඩමේ්වන්අතර්අභියාචක්හට්එම්ඉඩම්පිළිබඳ්නීතොනුකුල්අයිතියේ්ඇති්
නමුත්්යමම්වංචනික්ක්රියා්කලාපය්යහවතුයවන්්තමාට්එම්ඉඩම්භුේති්විඳීයේ්අයිතිය්අිමි්වූ්බවයි. 
 
අභියාචක් තවදුරටත්් පවසා් සිටියය් තමා් යමම් ඉඩම් සේබන්ධව් යකවියට්් තහනමේ් ඉඩේ් යරජිසවරාර්්
කාර්යාලයය් ලියාපදිංචි් කළ් ද් ඒ් පිළිබඳවද් යනාතකා,් එම් වංචාව් පිළිබඳ් දැනුවත්ව් යපාදු් අධිකාරිය්
කුලරත්න්මහතා්හට්ඉහත්සඳහන්්ණය්මුදල්ලබා්දීම්අනුමත්කළ්බවයි.් 
 
යමයට්පිළිතුරු්සැපයූ්යපාදු්අධිකාරිය්පවසා්සිටියය්තමා්ණය්මුදල්අනුමත්කිරීමට්ප්රථම,්ඉඩම්පිළිබඳ,්
බැංකුයේ්ක්රියා්පටිපාටියට්යටත්ව්යසායා්බලන්ලද්බවයි.්එයින්්සැහීමකට්පත්්යපාදු්අධිකාරිය,්කුලරත්න්
මහතා්හට්ණය්ආපසු්යගීයේ්හැකියාව්පිළිබඳවද්සැහීමකට්පත්වූ්යහයින්,්ණය්මුදල්අනුමත්කරන්ලදී.්
යපාදු් අධිකාරිය් තවදුරටත්් කරුණු් දේවමින්් පවසා් සිටියය් ඉල්වලා් සිටින් ලද් යතාරතුරු් බැංකුව් සහ්
යතයවන්පාර්ශවයකට්අදාළ්යතාරතුරු්වන්යහයින්්අභියාචක්හට්ලබා්දිය්යනාහැකි්බවයි. 
 
අභියාචක්පිළිතුරු්ලබා්යදමින්්සඳහන්්කර්සිටියය,්ඉඩයේ්භුේතිය්පිළිබඳ්උසාවි්මඟින්්නීතොනුකූල්
පියවර්ගැනීමට්තමාට්යමම්යතාරතුරු්අවශේවන්බවයි. 
 
යකාමිෂන්් සභාව් යේ් පිළිබඳ් කරුණු් දැේීයේදී් සඳහන්් කර් සිටියය් අයිතම් අංක් 2 ි් සඳහන්්ණය්
අයකරගනීයේ්වාර්තාව්යපාදු්අධිකාරිය්සතු්යතාරතුරේ්වන්බවත්්එය්අභියාචකට්ලබා්දීයේ්හැකියාව්

ඇගයීම්සඳහා්එම්වාර්තාව්යකාමිෂන්්සභායේ්පිරිේසුමට්ලබා්දීමට්කටයුතු්කරන්බවයි.්අයිතම්අංක්1්
මඟින්්ඉල්වලා්සිටින්ලද්තේයසවරු්වාර්තාව්ලබා්දීම්පිළිබඳව්කුලරත්න්මහතායේ්කැමැත්ත්විමසිය්යුතු්
බවට්යපාදු්අධිකාරිය්තවදුරටත්්කරුණු්දේවන්ලදී. 
 

නිමයෝගය: 
අයිතම්අංක්2්ි්සඳහන්්ණය්අයකරගැනීයේ්වාර්තාව්ලබා්දීයේ්හැකියාව්ඇගයීම්සඳහා්එම්වාර්තාව්
යකාමිෂන්්සභායේ්පිරිේසුමට්ලබා්දීමට්කටයුතු්කරන්බවට්යපාදු්අධිකාරියට්යමයින්්නියයෝග්කර්සිටිමු. 
තවද,්අංක්1්මඟින්්ඉල්වලා්සිටින්ලද්තේයසවරු්වාර්තාව්ලබා්දීම්පිළිබඳව්කුලරත්න්මහතායේ්කැමැත්ත්
විමසා්ඒ්පිළිබඳව්යකාමිෂන්්සභාව්දැනුවත්්කිරීමට්යකාමිෂන්්සභාවට්නියයෝග්කර්සිටිමු. 
අභියාචනය්කල්ව්තබන්ලදී. 
මීළඟ්කැඳීේ්දිනය:්2018.10.23 
 
**** 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/341/2018 (2018.10.23 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 
සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 
ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 
අභියාචන කාර්ය්ය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්යය් පටිපාටිය.  
 
සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  
මකාමිෂන් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  
මකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාචක   -   එසව එේ යයසුන්දර 
මනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    සාමානොධිකාරී, යාතික ඉතිරිකිරීයේ බැංකුව 
 

මපනීසිටීම   
අභියාචක (යවනුවට) - එසව එේ සුගතදාස යයසුන්දර 
යපාදු අධිකාරිය  - චන්දන දිසානායක -  ප්රධාන කළමනාකරු, යාතික ඉතිරිකිරීයේ බැංකුව  
    නීතිඥ යේ මාරසිංහ 

 
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 
යපාදු් අධිකාරිය් කරුණු් දේවමින්් පවසා් සිටියය් තමා් පනයත්් 29 වන් වගන්තිය් ප්රකාරව් කුලරත්න්

මහතායගන්්යතාරතුරු්ලබා්දීම්පිළිබඳ්ලිඛිත්විමසුමේ්සිදු්කළ්අතර්ඔහු්විසින්්2018.09.21 දිනැති්ලිපිය්
මඟින්්ඉල්වලා්සිටින්ලද්යතාරතුරු්ලබා්දීම්ප්රතිේයෂවප්කළ්බවයි.් 
 

නිමයෝගය: 
 
අභියාචක්ඉල්වලා්සිටින්ලද්අයිතම්2ටම්අදාළ්යතාරතුරු්පිරිේීයේ්දී්යපනී්යන්යන්්පනයත්්5(1)(අ)්
වගන්තිය්සහ්්29්වන්වගන්තිය්එකට්ගත්්කල,්යතවන්පාර්ශවයය යතාරතුරු්යහළිදරවු්කිරීම්විශාල්
වශයයන්්මහයන්සුභසිද්ධිය්සාධාරණීකරණය්යනාකරන්බවයි.් 
එයහයින්, අභියාචක්හට්යතාරතුරු්ලබා්දීම්ප්රතිේයෂවප්කිරීමට්යපාදු්අධිකාරිය්ගන්නා්ලද්තීරණය්යමයින්්්
සවීර්කරනු්ලැයේ. 
අභියාචනය්අවසන්්කරනු්ලැයේ. 
 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ශවය යවත සන්නියේදනය කරනු්ලැයේ. 
**** 
 


