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සුදුසිංහ ඥානදාස එ ශ්රී ලිංකා විභාග දදපාර්තදේන්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශදෙන්ත විභාග කිරීම)/ 720 /2018 (2019.02.05 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ 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 (ගොසවතු හො 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභිොචක   -     සුදුසිංහ ඥොනදොස 

දනාතිස ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො / විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්  

 

දපනීසටීම   

අභියොචක   - සුදුසිංහ ඥොනදොස 

තපොදු අධිකොරිය  - එච් තේ එේ සී ඒ යයසුන්දර විභොග තකොමසොරිසව  

පී එේ හීනටිගල 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018/06/ 28 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018/08/02 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018/08/01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් ලැබුතන් නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018/10/29 

 

 

අභිොචනෙට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018/06/ 28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. 2017 වර්ෂතේ යනවොරි මස 28 වැනි දින පැවත්ූ ඒකොබද්ධ  ැපැල් තසවවතේ "ආ" ඛණ්ඩතේ 1 
(ආ) තවනි තරවණිතේ  ැපැල් තසවවො නිලධොරී  නතුරු වලට උසසව කිරීම සඳහො කනිෂවඨ තසවවකයන් 
සහ උප  ැපැල් සවථොනොධිපතීන් තවනුතවන් පැවැත්ූ  රග විභොගතේ විභොග අංක 80007231 
යටතත් පිළිතුරු සැපයු එකතු කිරීම සහ අංක ගණි ය විෂතේ අභියොචකතේ උත් ර පත්රතේ 
පිටප ක් ලබොගැනීම. 
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2. උක්  විභොගයට ඉදිරිපත් ූ සියලුම අතේක්ෂකයින් ඒ ඒ විෂයන් වලට ලබොගත් ලකුණු සි ව 
ප්රථිපල තල්ඛනතේ පිටප ක් ලබොගැනීම. 

3. තේ සේබන්ධව 2018.01.12 දින ලියොපදිංචි අංක 6086 යට තත් එූ ලිපියට පිළිතුරු තනොඑීමට 
තහවතුව. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018/08/02 දිනැතිව පහ  පරිදි පිළිතුරු සපයන ලදී. 

2018/06/28 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලි.ප. අිංක වි.දද/01.දතා.දැ.ප./RTI 01 (57) දරන ඉල්ලීම 

පරිදි එකී දතාරුරු සැපයීමට තීරණෙ කරන ලද බව පනදත් 25 (1)  වගන්තතිෙ අනුව දමයින්ත 

දන්තවමි. 

ඒ අනුව 

අිංක 01 ඉල්ලීම  

ශ්රී ලිංකා විභාග දදපාර්තදේන්තුව මගින්ත පවත්වනු ලබන විභාගවල පිළිුරු පත්ර රහසය 

දල්ලඛනෙක් දලස නේකර ඇති බැවින්ත කිසඳු විභාගෙක පිළිුරු පත්ර ලබා දනාදීමට තීරණෙ කර 

ඇත.  

අිංක 02 ඉල්ලීම  

පැවති විභාගවල සමස්ථ ලකුණු ඉල්ලුේ කිරීදේදී එම විභාගෙට දපනී සටි අදනකුත් 

අදේක්ෂකෙන්තට බලපාන ආකාරෙ පිලිබදව දකාමිෂන්ත සභාව දැනුවත් කර ඉදිරිදේදී ගතයුු 

ක්රිොමාර්ග සේබන්තධදෙන්ත 2018/07/01 දින දතාරුරු අයිතිවාසකම පිළිබද දකාමිෂන්ත සභා 

කාර්ොලදේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්ීමට තීරණෙ කර ඇති අතර එකී ලැදබන තීරණෙ අනුව 

ඉදිරිදේදී ඔබදේ දදවන ඉල්ලීම පිලිබදව සැලකිෙ හැකි බව දන්තවමි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක විසින් 2018/08/01 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018/10/29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් පවසො සිටිතේ රහසෙභොවය තහවතු තකොටතගන ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව ය. 

තකොමිෂන් සභොව තමම අවසවථොතේදී නිරීක්ෂණය තකොට සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් පන  ප්රකොරව අදොළ 

වන වෙතිතර්ඛය සඳහන් කර තනොමැති බවත් ය. තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අභියොචක විමසො සිටින පරිදි 

උත් ර පත්රය ලබො දුන තහොත් දහසව ගණනින් එවැනි ඉල්ීම වලට ඉඩ දීමට සිදු වන බවයි. 

 තකතසව වුවද අභියොචකයට  ම ප්රශවන පත්රය පරීක්ෂො කිරීමට කිසිදු බොධොවක් තනොමැති බව ද නිරීක්ෂණය 

විය.  

 

නිදෙෝගෙ: 
 
ඒ අනුව '2017 වර්ෂතේ යනවොරි මස 28 වැනි දින පැවත්ූ ඒකොබද්ධ  ැපැල් තසවවතේ "ආ" ඛණ්ඩතේ 1 
(ආ) තවනි ශවතර්ණිතේ  ැපැල් තසවවො නිලධොරී  නතුරු වලට උසසව කිරීම සඳහො කනිෂවඨ තසවවකයන් සහ 
උප  ැපැල් සවථොනොධිපතීන් තවනුතවන් පැවැත්ූ  රග විභොගතේ විභොග අංක 80007231 යටතත් පිළිතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

සැපයු එකතු කිරීම සහ අංක ගණි ය විෂතේ අභියොචකතේ උත් ර පත්රය' පරීක්ෂො කිරීමට පමණක් ලබො 
දීමට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
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