
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

බී.ඒ.බී.එස්. ජයවර්ධන එ. නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 687/2018 (2019.03.18) දින ඳැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

 

අභියාචක   -    බී.ඒ.බී.එස්. ජයවර්ධන  

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-   තල්කේ, නිපුණ ා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමා ොංශය   

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   -  

තඳොදු අධිකාරිය - ප්රියංකා තඳතර්රා- තයෙෂ්ඨ න සහකාර තල්කේ  

ජී.ජී.එන්. හර්ෂනී- කළමණාකරණ සහකාර 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.03.10 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.05.30 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.08.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2017.03.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

1.DTA /58/99 තචෝදනා ඳත්රයට අදාල 1999.04.23 දින ඳැවති මුලික ඳරී් ෂණයට ඳැමිණි 

නිලධාරීන්ට මා ඉදිරිඳත් කල 99.04.23 දිනැති ලිපිය හා ලිපිකරු යයතස්කර 99.02.17 දින 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඳැමිණීතේ තල්ඛනය තඳ.ව. 12.00ට පිටවීම අත්සන් කළ ඳසු වසා දැමීමට තයොදාගත් 98.06.03 

දිනැති රායකාරි ලැයිස්තුව 01.96 තදඳාර් තේන්තු චක්ර තල්ඛනයට අනුකුලද යන්න 

1999.05.31 දිනැති මුලික ඳරී් ෂණ වාර් ාවට ඇතුළත් තනොකිරීමට අදාළ ත ොරතුරු හා 

තල්ඛන. 

2. 1999.09.14 දින තහෝමාගම කාර්මික විදුහතල් ඳැවති ඇමති නිල සංචාරතේදී මා හට 

විරුද්ධව සිසුන්තගන් ලැබී ඇති ඳැමිණිලි වල පිටඳත් හා විදුහල්ඳති විසින් මා හට විරුද්ධව 

තදඳාර් තේන්තුවට යවා ඇති ලිඛි  ඳැමිණිලි හා තල්ඛන වල පිටඳත්. 

3. එම ඳැමිණිලි සේබන්ධව 99.09.29 දින තහෝ තවනත් දිනක ඒක ඳාර්ශවිකව මුලික 

ඳරී් ෂණය්  ඳැවැත්වූ හිටපු කලාඳ අධේ ෂකත  99.11.15 දිනැති ලිපිතේ සහන් ලිඛි  

ප්රකාශ 07 ක පිටඳත් හා ලිපි තල්ඛන. 

4. කාර්මික අධොඳන හා පුහුණු කිරීතේ තදඳාර් තේන්තුතේ හිටපු අධේ ෂක තයනරාල්ත  

නිආඳා වි 34 හා 1999.12.10 දිනැති ලිපිතයන් වෘත්තීය පුහුණු අමා ෙංශතේ තල්කේට යවා 

ඇති මාණ්ඩලික නිලධාරී සහතිකතේ පිටඳ ්  ද මුලික ඳරී් ෂණ වාර් ාතේ හා ඊට අමුණා 

ඇති ලිපි තල්ඛන වල පිටඳත් සමඟ නිආඳා වි 43 මගින් හුවමාරු කරගත් මුලික ඳරී් ෂණය 

පිලිබ ලිපි තල්ඛන පිටඳත්. 

5. ඉන්ඳසු හිටපු අධේ ෂ යනරාල් මා තබලිඅත්  තහෝ ත්රීකුණාමලය වැනි දුර බැහැර 

ස්ථානයකට මාරු කිරීමට නිර්තද්ශ කරමින් රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාතේ අනුමැතිය 

සහා යවා ඇති නිආඳා වි 35 හා 1999.12.14 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ්  හා එම ලිපිතල්ඛනද ඒ 

සහා තකොමිෂන් සභාව ලබා දී ඇති පිළිතුර පිලිබ ත ොරතුරු හා තල්ඛන පිටඳත්. 

6. රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාවට යවා ඇති අමා ෙංශතේ තල්කේත  අංක 03/04/46/99 හා 

2000.01.10 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ්  හා එම ලිපියට ඳාදක ලිපි තල්ඛන වල පිටඳත්. 

7. රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාතේ 2000.03.07 දිනැති ලිපිතයන් දන්වා ඇති කරුණු ම  මා 

හට විරුද්ධව 2000.03.31 දින ඒක ඳාර්ශවිකව නැව  මුලික ඳරී් ෂණය්  ඳැවැත්වීමට ඇේ. 

වීරතස්කර හා තසෝමාවතී යන අය ඳත් කළ ලිපිතේ ඊට අදාළ ලිපි තල්ඛන වල පිටඳත්. 

8. අමා ෙංශතේ 03/04/46/99 හා 2000.04.04 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු වශතයන් අධේ ෂ 

තයනරාල් ලබා දී ඇති ලිපිතේ පිටඳ ්  හා අමා ෙංශතේ 2000.06.06 දිනැති ලිපිය අනුව 

2000.07.10 දින හිටපු සහකාර තල්කේ ස ෙන්ද මයා ඳැවැත්වූ තදවන මුලික ඳරී් ෂණ 

වාර් ාතේ හා එහි ලිපි තල්ඛන පිටඳත්. 

9. 2000.07.10 දිනැති මුලික ඳරී් ෂණතයන් ඳසු මා නිදහස් කිරීම තනොකිරීම පිලිබ නිර්තද්ශ 

ඇතුළත් රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාවට යවා ඇති ලිපිවල හා ඊට අදාළ ලිපිතල්ඛන වල 

පිටඳත් සහ DTA / 03/2000 විනය ඳරී් ෂණතයන් නිදහස්ද යන්න මාහට ලිඛි ව ඉල්ලා 

සිටිමි. 

10.වැඩ  හනේ කිරීමට අදාළ මුලික ඳරී් ෂණය්  සහා ශ්රි ලංකා නිදහස් තස්වක 

සංගමතේ ලිපිකරු වන් ඳත් කල අමාත්යංශතේ අංක 3/4/99 හා 2000.11.02 දිනැති ලිපිතේ 

පිටඳ ්  හා අදාල ලිපි තල්ඛන. 

11. එම මුලික ඳරී් ෂණය ඳැවැත්වූ සාමානෙ ලිපිකරු තස්වතේ ආර්. වී. ධර්මඳාල 

අමා ෙංශතේ විමර්ශන නිලධාරී වශතයන්ද ඩබ්. තේ. එන්. තඳතර්රා අමා ොංශතේ විගණන 

නිලධාරී වශතයන්ද ඳත් කර ඇති ලිපිවල පිටඳ ්  හා එම ලිපි තල්ඛන. 

12. 2001.07.31 දිනැති DTA /23/ 2000 තචෝදනා ඳත්රය සහා විධිමත් ඳරී් ෂණතේ   ඳැමිණිල්ල 

තමතහයවීම සහා ඳත් කළ කාර්මික අධොඳන තස්වතේ අධොඳන නිලධාරී තකොමසාරු 

මයාත  ඳත්වීතේ ලිපිතේ පිටඳ ්  හා ඒ මහ ා අකමැති නිසා ඒ තවනුවට ඳරිඳාලන 

නිලධාරී එන්.  බී. යයසිරි මයා ඳත් කළ නිආඳා වී 34 හා 2002.10.05 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ්  

හා තමකී විධිමත් ඳරී් ෂණ තගොනුතේ පිටු 11 සිට 45 ද් වා පිටඳත් හා ලිපි තල්ඛන. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

13. 1999. 11.26 දිනැති DTA /58/99 තචෝදනා ඳත්රතේ විධිමත් ඳරී් ෂණතේ ඳැමිණිල්ල 

තමතහයවූ ලිපිකරු වීරසිංහත  2002.11.07 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ් ද රායෙ තස්වා තකොමිෂන් 

සභාතේ 2002.12.02 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ් ද මුලික ඳරී් ෂණය ඳැවැත්වූ ඇේ. වීරතස්කරත  

2002.10.07 දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ්  හා සා් ෂිකරු  විදුහල්ඳති තනෝබට් මයාත   2001.11.08 

දිනැති ලිපිතේ පිටඳ ්  හා අදාළ ලිපි තල්ඛන . 

14. 2000.04.27 දිනැති DTA/ 16/2000 තචෝදනා ඳත්රතේ සා් ෂි සහා ඉදිරිඳත් කිරීමට ඉල්ලා 

ඇති මාත  2002.11.20 දිනැති ලිපිතයන් ඉල්ලා ඇති ලිපි තල්ඛන සියල්තල් පිටඳත්. 

15. ඉහ  කී තචෝදනා ඳත්ර 03්  සහා අමා ොංශතේ හිටපු තල්කේ තවන් තවන් වශතයන් 

අනුම  කර ඇති දඬුවේ පිළිබ එනේ වැටුප් වර්ධක විලේභණය කිරීම හා තස්වතයන් ඳහ 

කිරීම තවනුවට සානුකේපි  විකල්ඳය්  වශතයන් අනිවාර්ය විශ්රාම යැවීමට ලබා දී ඇති 

නිර්තද්ශ සහි  රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාවට යවා ඇති ලිපි හා තල්ඛන වල පිටඳත්. 

16. අමා ොංශතේ තල්කේ ත  නිර්තද්ශ අනුව අනිවාර්ය විශ්රාමය ලබා තනොදී මරණ  ර්යන 

කර ඇති නිසා තස්වතයන් ඳහ කළ බවට රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාව 2004.05.13 දිනැති 

ලිපිතයන් විනිශ්චය අධිකාරියට දැන්වීමට අදාළ ලිපි තල්ඛන වල පිටඳත්. 

 

17. රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාව 2013.05.27 දින විනිශ්චය අධිකාරියට දැන්ව ඇති ඳරිදි 

ඉහ  කී මුලික ඳරී් ෂණ 03 කට අදාළ ලිපිතල්ඛන අස්ථානග  වූ බව සනාථ කිරීමට 

නීතිමය තේතු හා තකොමිෂන් සභාතේ 2016.03.11 දිනැති ලිපිතයන් එම ලිපිතල්ඛන ඉදිරිඳත් 

කිරීමට අසමත් වූ යයි ඳැවසීමට නීතිමය තේතු ඉල්ලා සිටින්තන් ආය න සංග්රහතේ 28 

ඳරිච්තේදතේ 9 වන වගන්තියට අනුව ලිපිතල්ඛන ආර් ෂා කිරීමට බැඳී ඇති තකොමිෂන් 

සභාව 1973 අංක 48 දරන යාතික තල්ඛනාර් ෂක නීතියට ඳටහැනිව කටයුතු කර ඇති 

නමුත් මාත  මුලික අයිතිවාසිකේ නඩුතේ 2016.11.01 දිනැති නිතයෝගතේ සහන් වන්තන් 

ලිපිතගොනු අස්ථානග වී යයි ඳැවසීමට නීතිමය ඳසුබිම්  තනොමැති බවයි. එබැවින් නීතිමය 

තේතු ලිඛි ව ඉල්ලා සිටිමි. 

18.  වද තද්ශඳාලන ඳලිගැනීේ සහා සහන සැලසීමට අනුම  වී ඇති 2016.02.18 දිනැති 

කැබිනට් සංතද්ශතේ හා 2016.03.18 දිනැති රායෙ ඳරිඳාලන අමා ොංශතේ චක්ර තල්ඛනතේ 

පිටඳ ්  තමත ්  ලබා තනොදීම නිසා තමම පිටඳ  ඉල්ලා සිටිමි. 

19.එතස්ම මුලික අයිතිවාසිකේ නඩුතේ 2016.11.01 දිනැති නිතයෝගය වැරදියට අර්ථ කථනය 

කරමින් ඔබත  අත්සනින් නිකුත් කර ඇති 2017.07.21 දිනැති අස ෙ ලිපිය නිවැරදි කර 2016 

අංක 12 දරන ඳන ට අනුව නිවැරදි ත ොරතුරු ලිඛි ව දන්වන තලස ඉල්ලා සිටිමි. 

20. ඔබත  2017.01.21 දිනැති ලිපිතේ අස ෙ කරුණු තඳන්වා දීමට 2016.02.22 දින මා ඔබ 

හමුවට ගිය අවස්ථාතේදී අමා ොංශතේ ආර් ෂක අංශය ඔබත  කාර්යාලයට කැවා මා 

අඳහසු ාවයට ඳත් කරමින් මාත  කීර්තියට කැළල්  කිරීම සේබන්දව මාත  2016.02.22 

දිනැති ඉල්ලීම අනුව ඳරී් ෂණය්  මගින් සත්ය ත ොරතුරු ලිඛි ව ලබා තදන තලසද ඉල්ලා 

සිටිමි. 

 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට අතඳොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.05.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.08.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  

අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

මුල් විභාගතේදී ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ තනොසිටියහ.එතහයින් ලිඛි  සැලකිරීේ සහා 

නිතයෝග කරන ලදී. ඊළඟ විභාගය 2019/03/18 දිනට ගැනීමට නියමි ව තිබිණ. ඒ වන විට 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකත  ඉල්ලීේ අනුව අවශෙ ලිපිය හා ඇමුණුේවල පිටඳත්ද 

එවා තිබිණි. ඒවා අභියාචක තව  යවනු ලබන අ ර තගොනුතේ කටයුතු නිම කරනු ඇ . 

 

නිකයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය සතුව ඳවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


