
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. පී.විජේජ ෝන් එ. ශ්රී ලං ා ජර්ගුව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/400/2018 (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. 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල 
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි : යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

ජ ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාච  -     ඩබ්ලලිව්. එේ.ආර්.පී.වියේයකෝන් 

ජ ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    අධ්ෙක්ෂ යයනරාල්, ශ්රී ලංකා යර්ගුව  

  
යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.01.18 

යතාරතුරු නිලධ්ාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.04.02 

නේ කල නිලධ්ාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2018.02.21 

නේ කල නිලධ්ාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.04.26 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 

2018.05.08 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභිොචක විසින් 2018.01.18 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 
මූලික පරීක්ෂණයේ අවසන් වාර්තායව් සහතික කරන ලද පිටපතක් 

යතාරතුරු නිලධ්ාරිො 2018.04.02 දිනැතිව පිළිතුරු සපෙමින් පවසා සිටියේ යතාරතුරු ඉල්ීම යතාරතුරු 

දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිලිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත උපයදසව ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කරන බවයි. 

අභිොචක 2018.02.21 ෙන දින නේකළ නිලධ්ාරිො යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධ්රො 2018.04.26 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් පවසා සිටියේ විනෙ පරීක්ෂණෙ අවසන් ී යනාමැති 

බැවින් පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබා දිෙ යනාහැකි බවයි. යමම තීරණයෙන් ද අභිොචක සැහීමකට පත් යනාවූ 

යහයින් 2018.05.08 දිනැතිව අභිොචක විසින් යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාජව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

යපාදු අධිකාරිෙ පමණක් පැමිණ අභිොචකට පිළිතුරු ෙවා ඇති බව පවසන ලදී. යතාරතුරු නිලධ්ාරියේ 
පිළිතුර අභිොචකට ලැබී යනාමැත. ඔහුට එයරිව පැවති පරීක්ෂණයේ යතාරතුරු පරික්ෂණ නිලධ්ාරී 
ආර්.යක්.යෙලත් මහතා විසින් අභිොචකට යපන්වා ඇත. තවද, වියේයකෝන් මහතා යසවවයේ පිිටුවා ඇති 
බව යපාදු අධිකාරිෙ විසින් යකාමිෂන් සභාවට දන්වා ඇත. 2018.10.17 දින  පැවති විභාගෙට පැමිණ යර්ගු 
අධිකාරී ඒ.බී.ඉසදීන් මහතා ඒ බව තහවුරු කයළවෙ.  
2018.12.17 දින විභාගයේදී යපාදු අධිකාරිෙ විසින් අභිොචක නැවත යසවවයේ පිිටුවා ඇති බවත් ඉල්ලා 
ඇති යතාරතුරු ලබා දී ඇති බවත් පවසන ලදී. විධිමත් පරීක්ෂණෙ තවමත් අවසන් කර යනාමැත. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

නිජයෝගය: 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව  
අභිොචක විසින් ඉල්ුේ යකාට ඇති යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිෙ සතුව පවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියේ 
වෙතියර්කෙකට ෙටත් යනාවන යහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදාළ යතාරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභිොචනෙ 
අවසන් කරනු ලැයබ්ල.  
 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙ පටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියව්දනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 
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