
එස්.එම්.චම්ික මන ෝජ් දිලුෂ කුමාර එ.ගුවනනතාටුපල හා ගුවනනස්වා (ශ්රී 

ලංකා) සමාගම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1122/2019 (2019.07.15) දින පැවති 

විධිමත් යකාමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ . 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාස්වතු හා අභිොචන කාර්ෙෙ 

පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

නකාමිෂන සභා සමාජික: යයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචියේවා  

නකාමිෂන සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    එස්ව.එේ.චේපික මයනෝජ් දිලුෂ කුමාර  

න ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, ගුවන්යතාටුපල හා ගුවන්යස්වවා (ශ්රී 

ලංකා) සමාගම 

 

යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.11.03 

යතාරතුරු නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.11.26 

නේ කල නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු 

කළ දිනෙ 

2018.12.12 

නේ කල නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.12.31 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු 

කළ දිනෙ 

2019.01.22 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභිොචක විසින් 2018.11.03 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

2016.01.19 වන දින D 15 නමැති රායකාරි ස්වථානයේ 1245 පැෙට අදාළව අභිොචක 

යවත රායකාරි භාර දීමට යපර එි රායකාරිෙ සිදු කළ අෙ විසින් එදින රායකාරියේදී 

ආගමන හා විගමනික යදපාර්තයේන්තුයේ නිලධාරීන් කිිප යදයනකු අතර සිදු වූ 



සිදුීමකට අදාළව D 15 රායකාරි ස්වථානයේ රායකාරි භාර ගැනීම සහ රායකාරී භාර 

දීේ සටහන් යපායත් කරන ලද සටහන 

 

යතාරතුරු නිලධාරිො 2018.11.26දිනැතිව පිළිතුරු සපෙමින් පවසා සිටියේ යලාග් 

සටහන් පිටපයත් යවනත් අෙවලුන්යග් නේ සඳහන් වන බැවින්, යතාරතුරු දැන 

ගැනීයේ පනයත් යදවන යකාටයස්ව යතාරතුරුවලට ප්රයේශ ීම ප්රතික්යෂ්ප ීම 

ප්රතික්යෂ්ප කිරීම ෙටයත් සපුරාලිෙ යනාහැකි බවයි. යමම ප්රතිචාරයෙන් අතෘප්තතිෙට 

පත් අභිොචක විසින් 2018.12.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත අභිොචනෙක් 

යොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරො 2018.12.31 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් පවසා 

සිටියේ යලාග් සටහයන් යවනත් පුද්ගලෙන් කිිප යදයනකුයග් නේ ඇතුළත් බැවින් 

එෙ ලබා දිෙ යනාහැකි බවයි. යමම තීරණයෙන් ද  අභිොචක සැහීමකට පත් යනාවූ 

යහයින් 2019.01.22 දිනැතිව අභිොචක විසින් යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් 

යොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථානේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.15 පාර්ශව යදකම පැමිණ සිටිති.  

ඉල්ලා ඇති යතාරතුර- රායකාරි බාර ගැනීම ගැන යලාග් යපායත් සටහනක පිටපතකි. 

යලාග් යපාත පවත්වා ගැනීම , සටහන් ඇතුළු කිරීම ආදිෙ කරන අෙ අතර අභිොචකද එක් 

අයෙකි.  

පනයත් 5 වන වගන්තිෙ ෙටයත් යතාරතුර දීම ප්රතික්යෂ්ප කර ඇත. එයහත් 5 වගන්තියේ 

කිසිම අවස්වථාවක් ෙටතට යනාගැයන්. ඒ නිසා යදසතිෙක් ඇතුළත යතාරතුර ලබා දීමට 

නියෙෝග කරනු ලැයේ.  

යගානුයේ කටයුතු අවසන් යේ.    

නිනයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව අභිොචක විසින් ඉල්ලුේ යකාට ඇති යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිෙ 

සතුව පවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියේ වෙතියර්කෙට ෙටත් යනාවන යහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදාළ යතාරතුරු ලබා දීමට එකඟ වූ බැවින් අභිොචනෙ අවසන් කරනු ලැයේ .  

 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාස්වතු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත 

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

***** 

 


