
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්රනාන්දු එ. රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂන්ද සභාව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/401/2018 (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 
ස ාමිෂන්ද සභා සමාජි : යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

ස ාමිෂන්ද සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාච    -     ඩබ්ලලිව්.පී.එේ. ප්රනාන්ු 

 සනාතිසි ලත් පාර්ශවය-      යල්කේ, රායෙ යසවවා යකාමිෂන් සභාව  

 

සපනීසිටීම  
අභිොචක         -  
යපාු අධිකාරිෙ -    ටී.එසව.එන්. සිල්වා -  කළමණාකාර සහකාර   

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

 
යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.01.18 

යතාරතුරු  නිලධාරිො තීරණෙ ලබා ුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනාමැත 

නේ කල  නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2018.04.04 

නේ කල  නිලධාරිො තීරණෙ ලබා ුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනාමැත. 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 

2018.04.24 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභිොචක විසින් 2018.01.18 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 
2017.12.13 දින OMB/P/2/4/4410 දරන ලිපියෙන් පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ  පාර්ලියේන්තු යකාමසාරිසව 

යවත රායෙ යසවවා  යකාමිෂන් සභායවන් ෙවන ලද ලිපියේ 2 III යේදයෙන් දක්වා ඇති පරිදි 2015 වසයර් 

ඉංජියන්රු යසවවා වියශවෂ පන්ති සේබන්ධ පරීක්ෂණයේදී ලබා ගත් ලකුණු පත්ීම ලබා දීමට යපර ුේරිෙ 

සාමානොධිකාරිට හා ප්රවාහන යල්කේ යවත නිර්යද්ශ ලබා ගැනීමට ෙවන ලද ලිපියේ පිටපතක් හා ඔවුන් 

විසින් ඒ සඳහා එවන ලද නිර්යද්ශෙන් දැක්යවන ලිපියේ පිටපතක්  

රා.ප.ලිපියේ 2 III ි දැක්යවන කරුණට අදාළව රා.ප.යවත  රායෙ පරිපාලන හා කළමණාකාර 

අමාතොංශ යල්කේ විසින් අංක E/S /5/2737 ලිපියෙන් රා.ප. අංක PSC/A/P/6/547/2015 යවත, 

2017.01.30 දින එවන ලද ලිපියේ ුේරිෙ සාමානොධිකාරීයේ අංක ප/1/43/76 III හා 2016/11/07 දින 

ලිපිෙ එවා යනාතිබුයේද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
යතාරතුරු නිලධාරිො පනත ප්රාකාරව, නිෙමිත කාලෙ තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 

අභිොචක විසින් 2018.04.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරොද පනත ප්රකාරව, නිෙමිත කාලෙ තුළ  ප්රතිචාර දැක්ීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභිොචක 

විසින් 2018.04.24 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවසේථාසව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

2018.10.17 දින විභාගෙ සඳහා කැඳවා තිබුණුමුත් අභිොචක සහ යපාු අධිකාරිෙ ෙන යදපාර්ශවෙම 
පැමිණ නැති බැවින් නැවත 2018.12.17 දින කැඳීමට තීරණෙ විෙ. නැවත 2018.12.17 දින යමෙ 
විභාගෙට ගැනිණ. යමදින යපාු අධිකාරිෙ පමණක් පැමිණියේෙ. අභිොචකයේ ඉල්ීේ I සහ II යේ වන 
විටත් ලබා දී ඇති බව යපාු අධිකාරිෙ විසින් පවසන ලදී. II කරුණ යපාු අධිකාරිෙ විසින් යදසතිෙක් 
ඇතුළත ලබා දීමට එකඟ විෙ. එයසව ලබා දීම දැනුේ ුන් පසු විභාගයේ කටයුතු අවසන් යව්. 

 

නිසයෝගය: 
 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව 
අභිොචක විසින් ඉල්ුේ යකාට ඇති යතාරතුරු යපාු අධිකාරිෙ සතුව පවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියේ  
වෙතියර්කෙකට ෙටත් යනාවන යහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදාළ යතාරතුරු පරික්ෂා කර බැීමට 
අභිොචකට අවසවථාව ලබා දීමට තීරණෙ කරන ලදී. යගානුයව් කටයුතු යමයින් නිම යව්. 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙ පටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියව්දනෙ කරනු ඇත. 
***** 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


