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ඩී.එස්.ප්රියදර්ශනී එ.ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 

 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 882 /2019 (2019.04.02  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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

 

අභියාච    - . ඩී.එස්.ප්රියදර්ශනී 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරියො  

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.එස්.ප්රියදර්ශනී 

                                                කේ. ප්රසන්න (illegible)  

තපොදු අධිකොරිය  - දීප්ති විකේරත්න, පරිපාලන නිලධාරී 

                                                නිශාදි විකේරත්න, කළමනාකරණ සහකාර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.01 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.29 

නේ කළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.10.05 

නේ කළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.08 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.23 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
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අභියොචක විසින් 2018.08.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

කොර්යොල සහොයක  නතුරු සදහො ඔබ ආය නය මගින් 2018. 05. 21 සහ 2018.  05. 22 යන දිනයන්ි 

පවත්වනු ලැබූ වුහග  සේමුඛ පරීක්ෂණතේ සහ 2018. 06. 24 දින පවත්වන ලද ප්රොතයෝගික 

පරීක්ෂණතේ ඉහලම ලකුණු ලබොගත්, මොද ඇතුලත් 60 කට ආසන්න අයදුේකරුවන්තේ පහ  සදහන් 

ත ොරතුරු ලබොතගනීම. 

1. වුහග  සේමුඛ පරීක්ෂණතේ  එක් එක් අයදුේකරුවන් ලබොගත්, සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 

විසින් සහතික කරන ලද ලකුණු සටහන් පිටපත්. 

2. ප්රොතයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත්ූ අයදුේකරුවන්තේ පැමිණීතේ තල්ඛනය. 

3. අයදුේකරුවන් විසින් ප්රොතයෝගික පරීක්ෂණතේදී ලබොගත් ලකුණුවල, සේමුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩලය විසින් සහතික කරන ලද පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො  2018.08.29 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් කාර්යාල සහයක III කර්ණිකේ තනතුර 

සදහා බදවා ගැනීමට අදාළව අයදුම්කරුවන් විසින් ලබා ගත් ලකුණු වල කුසලතා පිළිකවල මත සකස් කර 

ඇි සාරාාංශ ගත කර ඇි ප්රිඵල කේඛනකේ සහික කල පිටපතේ ලබා කදන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.08 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් කාර්යාල සහයක III කර්ණිකේ 

තනතුර සදහා බදවා ගැනීමට අදාළව පැවැත්ූ ප්රකයෝගික පරීේෂණය සදහා අනුමත බදවා ගැනීකම් 

පරිපාටියට අනුව සකසන ලද ලකුණු ලබා දීකම් ක්රම කේදය ලබා කදන ලදී . 

තවදුරටත් කපාදු අධිකාරකයහි අධයේෂ ජනරාේවරයා විසින් 2018.10.17 දින "ඉේුම් කර ඇි 

කතාරතුරුහි සම්ුඛ පරීේෂණ මණ්ඩල සමාජිකයින්කේ පුද්ගලික කතාරතුරු (උදා : නම්, තනතුරු නාමය 

සහ කස්වකේ නියුතු ස්ථානය) අඩාංගු වන අතර එම පුද්ගලික කතාරතුරු වල රහසිගතභාවය සම්බන්ධ 

ආයතනය වගකිව යුතු බවින් එම කතාරතුරු 2016 අාංක 12 දරන කතාරතුරු දැනගැනීකම් අයිිවාසිකම 

පිළබද පනකත් අාංක 24, අනු අාංක (5) යටකත් (ඈ) වගන්ිය ප්රකාරව ලබා දීමට අපහසු බව දන්වන ලදී.   

තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2018.10.23 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියාචනය සදහා කදපාර්ශවයම පැමිණ ඇි බව කකාමිෂන් සභාව නිරීේෂණය කරන ලදී. 

කතාරතුරු ඉේීම සම්බන්ධකයන් විමසීකම්දී, කපාදු අධිකාරිය අභියාචනාකරු විසින් ඉේලා ඇි කාර්යාල 

සහයක III කර්ණිකේ තනතුකර් පුරප්තපාඩු පිරවීමට අදාලව කතාරතුරු ද ඇතුළුව 2019.03.24 දිනැි ලිපිය 

කකාමිෂන් සභාවට ඉදිරපත් කරන ලදී.  

 

නිකයෝගය: 

 

කකාමිෂන් සභාව ඉේූ කතාරතුරු වලට එකරහිව කපාදු අධිකාරිය විසින් 2019.03.24 දිනැි ලිපිය මගින් 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වලට පිළිතුරු සපයො ඇති වුවද පරික්ෂක්යින්තේ තපෞද්ගලිකත්වයට 

සිදු විය හැකි හොනිය තහවතුතකොටතගන අදොළ අයදුේකරුවන් විසින් ලබො තගන ඇති ලකුණු ලබො දීම 

ප්රතික්තෂවප කර ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එනමුත් අදොල අයදුේකරුවන් ලබො ගත් ලකුණු පිළිබදව ත ොරතුරු පරික්ෂක්යින්තේ නේ ඉවත් කර ලබො 

තදන තලසට නිතයෝග 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. 

 

අභියාචනය කමයින් අවසන් කේ. 

**** 


