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අභියාචක 28.06.2021 දිනැති තතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත තතොරතුරු ඉල්ා ඇත. 

1' X – Press Pearl fk!ldj .sKsf.k .s,Sfuka wk;=rej fï jk úg ,xldfõ Bg wod< uqyqÿ 
;SrfhaoS leianEjqka fldmuK m%udKhla ñhf.dia ;sfnk njg cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd 
ixj¾Ok ksfhdacs;dh;khg jd¾;d ù ;sfnkjdo@  

                                       
                                         රාහුල් වමන්ත තශට්ටිආරච්චි                                               

                                             405/1, ඳන්ව ඳාර, 
ලාඳුරුප්ඳ, 
අම්බන්තතොට                

                                                                                            අභියාචක  

අභියාචනා අංකය : 

1014/2021 

                           එදිරිව 

                                                ජාතික ජජ වම්ඳත් 
ඳර්තේණ වශ වංලර්ධිත 
නිතයෝජිතායතනය  
කාක දඳත  
මට්ටක්කුලිය  

  තකොෂඹ 15                                 
                               ත ොදු අධිකාරිය  

 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උඳාලි අතේරත්න (විශ්රාමික) - වභාඳති     

2. නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  - තකොමවාරිව ්

3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි            - තකොමවාරිව ්

 

ත නී සිටීම             :                 
            

    

අභියාචක සම් තාක්ණය ඔව්තවේ වම්බන්ධ තේ.  

තඳොදු අධිකාරිය තලනුතලන් අධයක් ජනරාල් ආචාර්ය චච්.චම්.ී 
කිත්සිරි මයා (නම් කෂ නිධාරි) වශ අධයක් ..ී....තක් 
ගුණරත්න මයා (තතොරතුරු නිධාරි) තඳනී සිටී. 

 
ලිඛි  සැළකිරීේ          :               

 
 

 
අභියාචක            -  2022.01.18 

 

තඳොදු අධිකාරිය  -   2022.01.18     

 
විභාග කළ දිනය     :                         

               

 

2022.05.11, 2022.06.23 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.06.23 

තකොමිෂන් සභාතේ තීරණය  
 
අභියාචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
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2' m<uq m%Yakhg wod<j fldmuK leianEjqka m%udKhlf.a mYapd;a urK mÍlaIK lr ;sfío@ 
tfia mYapd;a urK mÍlaIK lr ;sfí kï tu mYapd;a urK mÍlaIK jd¾;d ,ndfokak' 

3' m<uq m%Yakhg wod<j fï iïnkaOfhka cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok 
ksfhdacs;dh;kh f.k ;sfnk mshjrj,a fudkjdo hkak iúia;r f;dr;=re ,ndfokak' 

4' 2016 j¾Ifha isg fldmuK leianEjqka m%udKhla jd¾Islj ñhf.dia ;sfnkjdo hkak jd¾Islj 
f;dr;=re ,ndfokak - tfia ñhf.dia ;sfí kï ta l=uk ldrKd u;o hkak iúia;r f;dr;=re 
,ndfokak' 

5' X – Press Pearl fk!ldj .sKsf.k .s,Sfuka wk;=rej leianEjqka yereKqfldg ñh.sh fjk;a 
uqyqÿ cSùka j¾. fldmuK muK ñhf.diA ;sfnk njg cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok 
ksfhdacs;dh;khg jd¾;d ù ;sfío@ ta l=uk uqyqÿ cSùkao@ tu uqyqÿ cSùka ñhf.dia we;af;a l=uk 
fya;+ka ksido hkak m¾fhaIK jd¾;d f;dr;=re yd m¾fhaIK jd¾;d msgm;a ,ndfokak' 

6' tlaiamaria m¾,a fk!ldj úkdY ùfï isoaêh wdY%s; uqyqÿ c, idïm, ,nd.kakd ,o m%foaYhkaf.a 
,ehsia;=jla    

7' tu idïm,j, mÍlaIK jd¾;d ,ehsia;=jla 

තමයට ප්රතිචාර ලතයන් තතොරතුරු නිධාරි විසින් 2021.07.05 දින ඳශත ප්රතිචාරය දක්ලා ඇත. 

MV-Xpress Pearl fk!ldfõ isÿ jQ wk;=r iïnkaOfhka o;a; /ialrñka mj;sk w;r tu o;a; yd 
ksÍlaIK wvx.= jd¾;d iuqøSh mßir wdrlaIK wêldßh iïnkaëlrKfhka tu isoaêhg wod<j 
msysgqjd we;s úoaj;a lñgq i|yd bosßm;a lsÍug kshñ;h' fuu isoaêh iïnkaOfhka tu wdh;kh 
iy rcfha kS;sm;s fomd¾;fïka;=j tlaj kS;suh l%shdud¾. .ksñka mj;sk fyhska fuu 
wjia:dfõoS Tnf.a b,a,Su bgql< fkd yels nj ldreKslj okajd isáñ' 
 
leianEjka ms<sn| f;dr;=re jkcSù ixrlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska ,nd.kakd fuka ldreKslj 
okajd isáñ' 
 

තමයින් අතෘප්තියට අභියාචක 2021.07.26 ලන දින නම් කෂ නිධාරි තලත අභියාචනයක් තයොමු කර 

ඇති අතර නම් කෂ නිධාරි විසින් ඳනතත් දක්ලා ඇති නි්චිත කා සීමාල තුෂ ප්රතිචාර දැක්වීමට 

අතඳොතශොවත් වී ඇත. . අනුල අභියාචක විසින් 2021.10.31 දිනැතිල තකොමින් වභාල තලත ඉශත 

අංක දරණ අභියාචනය ඉදිරිඳත් කර ඇත. 

 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2020.01.18 ලන දින ලිපියක් අහියාචක තලත තයොමු කර ඳශත කරුණු දක්ලා 

ඇත.  

 

MV - Xpress Pearl තනෞකාතේ සිදුවූ අනතුර වම්බන්ධතයන් දත්ත රව කරමින් ඳලතින අතර චම 

දත්ත ශා නිරීක්ණ අඩංගු ලාර්තා වමුද්රීය ඳරිවර ආරක්ණ අධිකාරිය වම්බන්කරකරණතයන් චම 

සිද්ධියට අදාල පිහිටුලා ඇති විද්ලත් කමිටු වශා ඉදිරිඳත් කිරීමට නියමිතය. තමම සිද්ධිය 

වම්බන්ධතයන් චම ආයතනය වශ රජතේ නීතිඳති තදඳාර්තතම්න්තුල චක්ල නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

ගනිමින් ඳලතින් තශයින් තමම අලව්ථාතේදී ඔබතේ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර දැක්වීතම්දී චම කටුතතු 

වශා බාධාලක් සිදුවිය ශැකි බැවින් ඔබතේ ඉල්ලීම තමම අලව්ථාතේදී ඉටුකෂ තනොශැකි බල 

කාරුණිකල දන්ලා සිටිමි. 

 

සළකා බැලීම 

තමම අභියාචනයට අදාෂල ඉදිරිඳත් වී ඇති තතොරතුරු ඉල්ලීතම් අයිතම අංක 01, 02, 03, 04 වශ 05 
ඉල්ලීම් ලට අදාෂ තතොරතුරු ලනජීවි වංරක්ණ තදඳාර්තතම්න්තුල මගින් බා ගත ුතතු බලටත් 
තමම තඳොදු අධිකාරිතේ වන්තකතේ, භාරතේ තශෝ ඳානතේ තනොමැති බලටත් වශන් කර ඇත. 
ලනජීවී වංරක්ණ තදඳාර්තතම්න්තුතලන් තතොරතුරු බා ගැනීම වශා දැනටමත් තතොරතුරු 
ඉල්ලීමක් ඉදිරිඳත් කර ඇති බලත් . වම්බන්ධතයන් අභියාචනයක් තකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කර 
ඇති බලත් අභියාචක ප්රකා කර සිටී. 
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ඉශත වශන් තතොරතුරු ඉල්ලීතම් අංක 06 වශ 07 ට අදාෂ තතොරතුරු මුදා ශැරීමට ශැකි තතොරතුරු 
බලට තඳොදු අධිකාරිය වශන් කරයි. . අනුල අංක 06 වශ 07 ට අදාෂ තතොරතුරු තකොමින් වභාලට 
පිටඳත් වහිතල, අභියාචක තලත 07.07.2022 දිනට ප්රථම මුදා ශැරීමට තඳොදු අධිකාරිය ක්රියා කෂ ුතතු 
බලට අපි තීරණය කරමු.  
 
චතවේ තතොරතුරු බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය අතඳොතශොවත් ලන්තන් නම් තතොරතුරු දැනගැනීතම් 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 39 ලගන්තිය ප්රකාරල තඳොදු අධිකාරියට වශ තතොරතුරු නිධාරිට 

චතරහිල මතශේව්ත්රාත් අධිකරණතේ නඩු ඳැලරිය ුතතු බලට තකොමින් වභාල තීරණය කරයි. 

 

තකොමින් වභාතේ තමම තීරණය තඳොදු අධිකාරිය, තතොරතුරු නිධාරි වශ අභියාචක තලත දැනුම් 

දීමට තමම තකොමින් වභාතේ අධයක් තජනරාල්ලරයා තමතශයලනු ැතේ.  

අභියාචනය අලවන් කරන දී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


