
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

පී.එම්.සී. පෙපේරා එ. රාජ්ය පසේවා ප ාමිෂන් සභාව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/398/2018 (2018.12.17) දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 
සභා රැසවීයේදී 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 (ගාසවතු හා 

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

සභාෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල 
ප ාමිෂන් සභා සමාජි : යයෙෂවඨ  නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

ප ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාච  -     පී.එේ.සී. යපයර්රා 

ප ාතිසි ලත් ොේශවය-    යල්කේ, රායෙ යසවවා යකාමිෂන් සභාව  

පෙනීසිටීම  
අභිොචක         -  
යපාදු අධිකාරිෙ -    ටී.එසව.එන්. සිල්වා -  කළමණාකාර සහකාර   

එච්.ඒ.ඩී. සී. යෙයසවකර - යයෙෂවඨ සහකාර යල්කේ 

 
යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.01.03 

යතාරතුරු නිලධාරිො  තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.03.26 

නේ කල නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2018.01.17 

නේ කල නිලධාරිො  තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.05.01 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 

2018.05.09 

 

අභියාච යට ෙසුබිම් වූ  රුණු: 
අභිොචක විසින් 2018.01.03 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 
ශ්රී  ලංකා ඉංජියන්රු යසවවයේ 2 වැනි පන්තියේ නිලධාරීන් වියශවෂ පන්තිෙට උසසව කිරීම සඳහා සේමුඛ 

පරීක්ෂණෙක් 2015 දී පැවැත්විණ. එිදී අතියර්ක සාමානොධිකාරී (ොන්ික) සහ අතියර්ක 

සාමානොධිකාරී (ෙටිතල පහසුකේ) ෙන තනතුරු සඳහා ඉල්ුේ කළ අයේක්ෂකෙන්ට සේමුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩලෙ ලබා දුන් ලකුණු පිලිබඳ ලයිසවතුයේ පිටපතක් සහ ඔවුන්ට යයෙෂවඨත්වෙ සහ සුදුසුකේ අනුව 

ලබා දුන් ලකුණු යවන යවනම ලබා යදන්න. 

යතාරතුරු නිලධාරිො  2018.03.26 දිනැතිව පිළිතුරු සපෙමින් පවසා සිටියේ යතාරතුරු ඉල්ීම 2016 

අංක 12 දරන යතාරතුරු දැන ගැනීයේ පනයත් 5(1)(අ) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්රතික්යෂවප 

කරන ලද බවයි. අභිොචක 2018.01.17 ෙන දින නේකළ නිලධාරිො   යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන 

ලදී. නේකළ නිලධරො 2018.05.01 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් පවසා සිටියේ 2016 අංක 12 දරන 

යතාරතුරු දැන ගැනීයේ පනයත් 5(1)(අ) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්රතික්යෂවප කරන බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
යමම තීරණයෙන් ද  අභිොචක සැහීමකට පත් යනාවූ යහයින් 2018.05.09 දිනැතිව අභිොචක විසින් 

යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සල ා බල  අවසේථාපේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

යපාදු අධිකාරිෙ පමණක් පැමිණ අභිොචකට පිළිතුරු ෙවා ඇති බව පවසන ලදී.  

නිපයෝගය: 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 5(1)(අ) ෙටයත් යතාරතුරු 
ලබා දිෙ යනාහැකි බව යපාදු අධිකාරිෙ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. යකාමිෂන් සභාව විසින් යපාදු 
අධිකාරියේ තීරණෙ සනාථ කරමින් යගානුයේ කටයුතු අවසන් කරන ලදී. 
 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙ පටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 
 
***** 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


