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බී. ඒ. බී. එස්. ජයවර්ධන එ. කොර්මික අධයොපන හො පුහුණු කිරීතේ තදපොර්තුතේන්තුව 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 505 /2018 (2019.09.03 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ 

දී 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 (ගොස්තු හො අභියොචනො 

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

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියොචක   -     බී. ඒ. බී. එස්. ජයවර්ධන 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී, කොර්මික අධයොපන හො පුහුණු කිරීතේ තදපොර්තුතේන්තුව.    

 

තපනීසිටීම   

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.03.22 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ    

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.03.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ    

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.14 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2017.03.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදි: 
 

1) 1994 වසතර් බලයට පත් තපොදු තපරමුණ රජතේ ිටපු වෘර්තීය පුහුණු අමො ය තුමො 1995.10.31 දින වරකොතපොල 

කොර්මික විදුහලට පැමිණි විගස අභියොචක මරදොන කොර්මික විදුහලට 1995.11.01 දින සිට මොරු කිරීමට අදොළ ලිපි 

තේඛනො. 

2) අභියොචක සමග 1990.11.01 දින පත්ීමක් ලබොගත් කොර්මික අධයොපන තස්වතේ වොණිජ විදයො උපතේශක 

H.M.K.B. නවරත්න මයට 1988 වසතර් සිදුවූ තේශපොලන පළිගැනීේ වලට සහන වශතයන් එම තස්වතේ කථිකොචොර්ය 

11  නතුරට පත් කිරීමට අදොළ කැබිනට් තීරණතේ හො එම පත් කිරීතේ ලිපිතේ  පිටප ක්. 

3) 1999.09.14 දින තහෝමොගම කොර්මික විදුහලට ිටපු වෘර්තීය පුහුණු අමො ය තුමො පැමිණීතමන් පසු අභියොචක 

රොජකොරි වලින් ඉවත්කර 1999.10.20 දින සිට මරදොන කොර්මික විදුහලින් තමම නවරත්න මයො හො වොණිජතේදී 
උපතේශක වසන්  මයො පත් කිරීමට අදොළ සියලු ලිපි තේඛන වල පිටපත්. 
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4) අභියොචක හට තබලියත්  තහෝ ත්රිකුණොමලය වැනි කොර්මික විදුහලකට මොරු කිරීමට ඉේලො රොජය තස්වො තකොමිසේ 

සභොවට යව ඇති නි.ආපො. 34 හො 1999.12.14 දිනැති ලිපිතේ පිටප ක් හො එි පිළිතුරු ලිපි වල පිටප ක් තමන්ම 

DTA/03/2000 තකටුේපත් තචෝදනො පත්රයට අදොළ මුලික පරීක්ෂණ තදකකට අදොළ ලිපිතේඛන පිටපත් හො අද දක්වො 
එම මූලික පරීක්ෂණතයන් නිදහස් තනොකිරීමට අදොළ ත ොරතුරු. 

ත ොරතුරු නිලධරයො නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.03.23 දිනැතිව 

නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. එම අභියොචනයටද ප්රතිචොරයක් තනොලැබුණු බැවින් 

අභියොචක 201.06.14 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේ දී උේග  වූ කොරණො:  

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

1) අභියොචකයො විසින් ලිඛි  ඉදිරිපත් කිරීේ නැ . 

2) අභියොචක 1990 සහ 1999 වර්ෂවල ත ොරතුරු ඉේලො සිටී. එම ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී 

නැ . 

නිතයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ඇති තේඛන විශ්තේෂණය කිරීතේදී, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ පනතත් වගන්ති 25 සහ 31(3) යටතත් අභියොචකයො විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ත ොරතුරු 

ඉේීමට ප්රතිචොර දැක්ීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො සහ නේ කල නිලධොරියො අතපොතහොසත් ී ඇති බව පැහැදිලිය.  

අභියොචකයො ඉේලො සිටින ත ොරතුරු 1990 සහ 1999 වසරවලට අනුරූප වසර 20කටත් වඩො පැරණි ත ොරතුරු තේ.  

එතස් වුවද, පනතත් 7 (3) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව, ‘සෑම තපොදු අධිකොරියක් විසින් ම පවත්වොතගන යනු ලබන සියලූ 

වොර් ො…  තේ පන  කරියොත්මකීතේ දිනතේ දී එවකටත් පවතින වොර් ො සේබන්ධතයන් වන විට, තේ පන  

කරියොත්මක ීතේ දින සිට අවුරුදු දහයකට තනොඅඩු කොලසීමොවක් සඳහො… ආරක්ෂො කරනු ලැබිය යුතු ය.’ 

ඒ අනුව, තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු සංරක්ෂණ කර ඇත්නේ, එම ත ොරතුරු අභියොචකහට ලබො 

දීමට ද එතස් තනොමැති නේ එම තේඛන  ම සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බවට අභියොචක තව  

දන්වො යැීමට කටයුතු කළ යුතුයි. එතස් කටයුතු කිරීමට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

***** 

 


