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K ජයන්  ද සිල්වො එ ශ්රී ලංකො විතේශ තසේවො නියුක්තති කොරයොංශය 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/761/2018/ (2019.02.20 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසේීතේදී 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 (ගොසේතු හො අභියොචන 

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

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවරධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පුංචිතහේවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -   K ජයන්  ද සිල්වො  

තනොතිසි ලත් පොරශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො විතේශ තසේවො නියුක්තති කොරයොංශය 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී සිටිතේ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - P P  ීරතසේකර - ත ොරතුරු නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.07.18 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක්ත තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.08.20 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක්ත තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.29 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.07.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

“අංක 9/4 නැතගනිර, මැදපොර ඇතුලේපිටිය, තපොතලොන්නරුව ලිපිනතේ පදිංචි තක්ත. ජයන්  ද සිල්වො වන 

අභියොචක 2009 05 වන මස Manpower Services (PVT) LTD ආය නය හරහො පිරිසිදු කරන්තනකු 

වශතයන් විතේශ ගමන්  බලපත්ර අංක M1426563 යටතත් විතේශ ග ී ඇ . ඔහු විතේශග ීතේදී වසර 

2ක්ත සඳහො රක්තෂණය ී ඇ .  

ඔහු වසර 3ක කොලයක්ත කුතේට් රට තුල නී ෙොනුකුලව රැදී සිටි අ ර තසේවය කළ ආය නය තුල නිසි 

ආකොරව වැටුප් ලබො තනොදීම නිසො එම ආය නතයන් ඉවත් ී වසරක පමණ කොලයක්ත කුතේට් රතට් රැදී 

සිටියදී එරට තපොලිසේ අත්අඩංගුවට පත් ී ඇ . ඉන්පසු ලංකො රජය මැදිහත් ීතමන් 2013/10/26 දින 

අනො තයකු තලස ලංකොවට පැමිණ ඇ . 
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ඔහු ලංකොවට පැමිණි අවසේථොතේ විතේශ තසේවො නියුක්තති කොරයොංශතයන් කටුනොයක ගුවන් ත ොටුපලට 

පැමිණ ඔවුන්ව විතේශ තසේවො නියුක්තති කොරයංශයට කැඳවොතගන තගොසේ ඔවුන්තේ සියලු ත ොරතුරු 

ලබොතගන තිතේ. එම අවසේ ොතේදී ඉදිරිතේදී ඔවුන් තව  වන්දි මුදලක්ත ලබොතදන බවට ඔවුන්ව දැනුවත් කර 

ඇ . තේ සේබන්ධව අභියොචක අවසේථො කිිපයකදීම විමසො ඇ ත් එයට පිළිතුරක්ත ලැබී නැ .  

අභියොචක හට වන්දි මුදලක්ත ලබොගැනීමට අවසේථොවක්ත නැේද? 

2013/10/26 දින අවුන් සමග සොකච්චො කල පරිදි වන්දි ලබොගැනීමට සේබන්ධව ඔවුන් තව  ලිඛි ව තහෝ 

වොචිකව දැනුවත් කිරීමක්ත සිදු තනොකතළේ මන්ද යන්න පිළිතුරක්ත.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2018.08.20 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්තීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.10.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසේථොතේදී උේග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්තවමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු පිළිබඳව ඔහුට පිළිතුරු ලබො දුන් 

බවත් ඒ සේබන්ධව 2019.02.15 දින තකොමිෂන් සභොවට ලිපියක්ත යවන ලද බවයි.  
 
තපොදු අධිකොරිය  ව දුරටත් පවසො සිටිතේ ඉහ  ඉල්ීම සේබන්ධව අභියොචක හට පිළිතුරු ලබො ගැනීම සඳහො මුදල් 

තගීමක්ත සිදු කල යුතු බවට තපොදු අධිකොරිය අභියොචක හට 12.12.2018 දිනැතිව ලියොපදිංචි  ැපැල් මඟින් දන්වනු 
ලැබුවද අභියොචක තේ තවනත ක්ත එයට කිසිදු පිළිතුරක්ත ලබො තනොදුන් බවයි. 

 
නිතයෝගය: 
අභියොචක ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතයන් ලබො ගැනීමට අභියොචක හට තමයින් නිතයෝග තකතර. තේ 
පිලිබඳව යේ පැහැදිලි කිරීමක්ත අවශෙ වන්තන් නේ අභියොචක හට තමම නිතයෝගය ලැබී මොසයක කොලයක්ත ඇතුල  
තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට හැකියොව ඇ . 

 
අභියොචනය තමතසේ අවසොන තකතර. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසේතු හො අභියොචනො කොරයපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොරශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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