
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

දයා ශ්රී නරේන්ද්ර රාජපක්ෂ එ. රාජය ර ේවා ර ාමිෂන්ද්  භාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 885/2019 (2019.04.02 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය 

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

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ර ාමිෂන්ද්  භා  මාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ර ාමිෂන්ද්  භා  මාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ර ාමිෂන්ද්  භා  මාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -     දයො ශ්රී නතර්න්ර රොයපක්ෂ  

රනාතිසි ලත් පාේශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව  

 

රපනීසිටීම   

අභියොචක   - දයො ශ්රී නතර්න්ර රොයපක්ෂ 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ . 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.10 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.28 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.10.17 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.22 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.10.30 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.09.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. 2015 පැවති රයතේ ප්රවෘත් ති තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය) ඉහ  

 නතුතර් සේමුඛ පරීක්ෂණයට  ඉදිරිපත් වූ අතේක්ෂකයන් ගණන කීයද? 

a. ඔවුන් ලබො ගත්  ලකුණු ප්රමොණය තවන තවනම තකොපමණද?  

b. රයතේ ප්රවෘත් ති තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය)  නතුරට පත් කිරිම 

සදහො සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය නිර්තද්ශ කතළව කවතරක්ද ? 

2. රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ 2016 ජූලි 04 වනදො සිට අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය) තලස 

පත් කළ අභියොචකව 2016 සැත් ැේබර් 06 වනදො වැඩ  හනේ කරන තලස රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් 

සභොව විසින් , රයතේ ප්රවුත්ති තදපොර් තේන්තුවට තහෝ යනමොධෙ අමො ෙංශයට තනොතයෝග කතළව 
ද? එතසව නේ එකී ලිපිතේ පිටප ක්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3. රයතේ ප්රවෘත් ති තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය) තලස තසවවය කල 

අභියොචකතේ වැඩ  හනේ කර 2018 සැත් ැේබර් 6 වැනිදොට හරියටේ වසර තදකකි. අභියොචකට 

තචෝදනො පත්රයක් ලබො දී ඇත්ද ? 

a) සොධොරණ පරීක්ෂණයක් කර ඇත්ද ? 

b) නිදහසට කරුණු කීමට අවසවථොවක් ලබො දී ඇත්ද ? 

c) එතසව කර ඇත්නේ ඒ පිළිබද ලිපි හො ප්රකොශවල පිටපත් තවන් තවනම ලබො තදන්න. 

 

4. අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය) වැඩ  හනේ කිරීමට තහවතුව තපත්සමක් තහෝ තවබ් අඩවියක 

පළවූ නිර්නොමික ප්රවුර්ත්තියක් නේ , ඒ සදහො තකොමිෂන් සභොව ගනු ලැබූ පියවර එකින් එක 

පැහැදිලිව ලබො තදන්න. 

5.  අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය) වැඩ  හනේ කර වසර 02 ක් ග  ී ඇ . අද එි  ත්වය කුමක්ද 
? ගනු ලැබු ක්රියොමොර්ග කවතර්ද / එයට තමත ක් (වසර 02 කි පමණ) කොලයක් ග  වුතේ මන්ද ? 

 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.28 දිනැතිව පහ  පරිදි පිළිතුරු ලබො දී ඇ , 

අයි ම අංක 1:- 2015 පැවති රයතේ ප්රවෘත්ති තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ (විතශවෂ මොධෙ ඒකකය 
)  නතුතරි සේමුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත්වූ අතේක්ෂකයින් සංඛෙොව 08 කි. 

 ඔවුන් ලබො ගත් ලකුණු ප්රමොණයක් පහ  පරිදි තේ. 

එච්.ජී. තුෂොරි - ලකුණු 23 

එසව.එේ.එන්.ආර්. අතබ්වර්ධන - ලකුණු 04 

දයො ශ්රී නතර්න්ර රොයපක්ෂ - ලකුණු 85 

තේ.ඒ.පී.කුමොරි යයතකොඩි - පැමිණ නැ   

මින්ද රූබසිංහ - පැමිණ නැ   

නිලුකො රොයපක්ෂ- ලකුණු 20 

සමන්  මල්ලවආරච්චි - පැමිණ නැ   

ඒ.එෆව.සී. බුලත්සිංහල - ලකුණු 13 

අයි ම 2,3,4 හො 5- ආදොල තනොතේ (රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තේ සේබන්ධතයන් කටයුතු සිදු 
තනොකළ බැවින්) 

ඉහ  ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.17 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී නේකළ නිලධොරියො 2018.10.22 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු 

නිලධොරියොතේ පිළිතුරු නැව  ඉදිරපත් කරන ලදී. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ 

තහයින් 2018.10.30 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ල ා බලන අව ේථාරේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැ . 

ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් විමසීතේදී අභියොචක කියො සිටිතේ ත ොරතුරැ ඉල්ීතේ අයි ේ  අංක 

2,3,4 හො 5 අදලොව ත ොරතුරු තනොලැබුණු බවත් අයි ම අංක 1 ි 2015 පැවති රයතේ ප්රවෘත්ති 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තදපොර් තේන්තුතේ අධ්යක්ෂ (විතශවෂ මොධ්ය ඒකකය) ඉහ   නතුතර් සේමුඛ පරීක්ෂණයට  ඉදිරිපත් වූ 
අතේක්ෂකයන් ගණන සහ ඔවුන් ලබො ගත්  ලකුණු ේරමොණය තවන තවනම ලබො දුන් බවත් පවසන ලදී 

 
 

ඒ අනුව රපාදු අධි ාරිය තනොපැමිණීම නිසො  2019.08.19 දින  ප.ව. 10.45 ට  කල්  බන ලදී. 
 
***** 

 

 

 


