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පී.පී.එස.්ආර් ද සිල්වා එ. අධ්යාපන අමාත්යාාංශය   

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1387/19 (2020.01.14 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :                      විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි  
 
අභියාච   - පී.පී.එසව.ආර් ද සිල්වො  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, අධෙොපන අමො ෙොංශය  

 

කපනීසිටීම    
අභියොචක   - බී. යයතිසවස, නිතයෝයෙ සභොපති, ශ්රී ලංකො පරිපොලන තසවවො සංගමය 

තපොදු අධිකොරිය  - එච්ච.තේ.එේ.සී.ඒ. යයවර්ධන, විභොග තකොමසොරිසව 
පී.එල්. ීරසිරි, අධෙොපන අමො ෙොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.01.28 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.02.22 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.02.25 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.03.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 

 
අභියොචක 2019.01.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  

 
1. පසුගිය වසතර් පවතී ශ්රී ලංකො පරිපොලන තසවවයට බඳවොගැනීතේ සීමි   රඟ විභොගය 

සේබන්ධතයන් ඔබ විසින් සිදු කරන ලද වොර් ොතේ පිටප ක්. 
2. රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ උපතදසව අනුව ඔබ විසින් නැව ත් විභොග 

තකොමසොරිසව තයනරල් විමසු පසු විභොග තකොමසොරිසව තයනරොල් විසින් ඔබට ලබොදුන් 
වොර් ොතේ පිටප ක්. 

3. විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්තේ වොර් ොතේ පදනේ කරගන ඔබ විසින් නැව ත් රොයෙ 
තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  සැපයූ නිර්තද්ශතේ පිටප ක්. 
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තමම ඉල්ීමට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2019.02.22 දිනැතිව දන්වො එවන ලද්තද් 

අභියාච  විසින් 2019.01.28 වන දින ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පිළිබඳව ග  තීරණ අනුපිළිතවලින් නේ, 

රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ උපතදසව අනුව, විභොග තකොමසොරිසව යනරොල් විමසු පසු ඔහු විසින් ලබොදුන් 
වොර් ොව සේබන්ධතයන් විභොග තකොමසොරිසව තයනරොල් තවතින් විමසන තලස  දැන්ූ බවත් එම වොර් ොව 
පදනේ කරගන රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමු කරන ලද ලිපිතේ පිටප ක් තමයට අමුණො 
ඇති බවත් ය.  
මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් විසින් 2019.02.25 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො 2019.03.11 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේම තීරණය අනුම  

කර සිටින ලදි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.04.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්ූ  ාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
තමිදී අභියොචක පොර්ශවවය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් අදොළ විභොගතේ ලකුණු ලබොදීම පිළිබඳව 
පැමිණිලි රැසක් ලැබුණු බැවින් හො එමඟින් යේ තදෝෂයක් තමිදී සිදුව ඇති බැවින් තමම වොර් ොව 
ලබොගැනීමට අවශෙ වන බවයි. එතසවම තේ සේබන්ධතයන් තේ වන විට අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් 
විභොග තවමින් පවතින බවත් සඳහන් කර සිටින ලදි. 
මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින ලද්තද් පිළිතුරු පත්ර ඇගයීතේදී සිදුවිය හැකි 
තදෝෂයන් ඇති බවත් විතශවෂතයන්ම රචනො ප්රශවන ඇගයීේ කිරීතේදී යේ යේ තවනසවකේ පරීක්ෂකවරු 
අතින් සිදුවිය හැකි වුවත් ඒවො වළක්වොගැනීමට අවශෙ ක්රමතේද භොවි  කරන බවයි.  
නිකයෝගය: 
තමිදී අවධොරණය කර සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලට සෘජුවම අදොළව තේ වන විට 
අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් විභොග වන බැවින් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(ඒ) වගන්තිය ප්රකොරව "එම 
ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම අධිකරණයට අපහොස කිරීමක් තහෝ අධිකරණතේ අධිකොරීබලය හො 
අපක්ෂපොතීබව පවත්වොතගන යොමට අගතියක් සිදුවිය හැකි බැවින්" එම ත ොරතුරු ලබොදීම සිදුකළ 
තනොහැකි බවයි. 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම සිදුකළ තනොහැකි බවට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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