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එම්.එල්. ජයවීර එ. රාජය සසේවා ස ාමිෂන් සභාව 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශසයන් විභාග කිරීම)/ 1651 /2019 (2020.02.11 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ස ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ස ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 
අභියාච    -     එම්.එල්. ජයවීර  
සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, රාජය සසේවා ස ාමිෂන් සභාව 
 
සපනීසිටීම   
අභියොචක   - එම්.එල්. ජයවීර 
තපොදු අධිකොරිය  -  නූයො මුරුතේසන්, අතිතර්ක තේකේ 

රොධො නොනයක්කොර, තයෙෂවඨ අතිතර්ක තේකේ 
එසව.එේ.එෆව. සීනො, අතිතර්ක තේකේ 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.04.12 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.04.29, 2019.05.22 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.30 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.06.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.07.09 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.04.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉේලො 
සිටින ලදි. 
 

1. වැ. රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව ඉහ  කොරණය පිළිබඳව මතේ අභියොචනය සේබන්ධව 
කිසිදු ආකොරයකින් තේශපොලන පලිගැනීමක් සිදුී තනොමැති බව නිරීක්ෂණය කර මතේ 
අභියොචනය ප්රතික්තෂවප කර ඇ . කිසිදු තේශපොලන පලිගැනීමක් සිදුතනොවූ බව 
නිරීක්ෂණය කල ආකොරය සොක්ි සි ව ත ොරතුරු ලබොතදන්න.  

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.05.22 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි.  

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පන  යටතත් තකතරන 
ත ොරතුරු ඉේීම (ලියොපදිංචි අංකය PSC/APP/RTI/80) උක්  කරුණ සේබන්ධතයන් 
අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 2019.04.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම හො බැතඳව. ඒ අනුව, 
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අභියොචක විසින් 2019.04.12 දිනැතිව තයොමු කරන ලද RTI 01 ආකෘති පත්රතයන් ඉේුේ කර 
ඇති ත ොරතුරුවලට අදොලව පහ  ත ොරතුරු කොරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි.  
I. සිංහල අයදුේකරුවන් අ ොරි එේ.එේ යයීර මහ ො 38 සවථොනතේ පසුවූ අ ර ඔහුට වඩො 
ලකුණු ලබො ග  ඉතිරි අයදුේකරුවන් තිතදනොද බඳවොතගන නැ .  
II. ඒ අනුව අංක අමප/94/550/040 හො 1994-08-03 දීනති අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය 
ක්රියොත්මක තනොකිරීම රයතේ ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් බවත් එය යයීර මහ ොට සිදු වූ 
තේශපොලන තනොවන බවත් කොරුණිකව දන්වො සිටින බවයි. 

 
තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.05.30 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො විසින් 2019.06.24 දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් 

අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීම 
අයිතිවොසකම පිලිබඳ පන ට අනුව ලබොදිය හැකි ත ොරතුරු, ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ අංක 
PSC/APP/RTI/01/2019 හො 2019.05.22 දිනැති ලිපිය මගින් අභියොචක තව  ලබොදී ඇති බවයි. 
 
තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.07.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     
 
අභියාචනය සල ා බලන අවසේථාසේ දී උද්ගත වූ  ාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලේතේ තමය තේශපොලන පළිගැනීමක් ම  තනොව කැබිනට් 
මණ්ඩල තීරණයක් ප්රකොරව අවලංගු කර ඇති බවයි. ඒ අනුව 1994.08.10 දිනැති අමප/94/550/040 
තීරණය 1994.09.07 දිනැති අමප/94/විවිධ/051 මඟින් අවලංගු කර ඇති බවත් ඒ අනුව 1994.09.07 
දිනැති අමප/94/විවිධ/051 කැබිනට් මණ්ඩල තීරණය තේ සේබන්ධව නිකුත් කර ඇති අවසොනම 
තීරණය බවත් එය ම  පදනේව මීට අදොළ තීරණය තපොදු අධිකොරිය විසින් ගනු ලැබූ බවයි. 
 
නිසයෝගය: 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් පැහැදිලි කිරීම ම  හො 
1994.08.10 දිනැති අමප/94/550/040 තීරණය හො 1994.09.07 දිනැති අමප/94/විවිධ/051 කැබිනට් 
මණ්ඩල තීරණවල ත ොරතුරු ලබො දීම ම  අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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