
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ. රාජපක්ෂ එ. ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ /1351/2018 (2019.11.21) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ජාරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -     ඒ. රායඳක්ෂ 

කාොතිසි ලත් පාර්ශවය-   ාම් කළ නිලධ්ාරී, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය  

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   -  

තඳොදු අධිකාරිය - තක්.ජි. තඳතර්රා- නේ කල නිලධාරී  

එච්.එේ.තක්.ආර්. තේරත්- ත ොරතුරු නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.26 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් නැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.28 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.02.28 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචායට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.10.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිතඅ අධෙක්ෂ (මුලස්ාාන තමතහයුේ වශතයන්  

රායකාරි කටයුතු කළ ඩී.තක්.වී. වියයවීර මහත්මිය තමම ආය නතඅ තස්වයට 

මුලින්ම ඇතුළත් වූ දිනය හා එදිනට ලැබූ  නතුර හා  නතුරට අදාළ වූ 

සුදුසුකේ  

2. අධෙක්ෂ (මුලස්ාාන)  නතුරට ඳත් කළ දිනය හා එම ඳත්වීතේ තහෝ ඳත් 

කිරීතේ ලිපිතඅ සහතික පිටඳ ක්  

3. අංක 2 අනුව ඳත් කිරීතමන් ඳසු රායකාරි ඳවරන ලද ලිපිතඅ සහතික 

පිටඳ ක්  

4. ඩී.තක්.වී. වියයවීර මහත්මිය අධෙක්ෂ (මුලස්ාාන තමතහයුේ )  නතුතර් 

රායකාරි ඉටු කළ කාලය තුළ මාසිකව  නතුරට අදාළව කළ යුතු ඉදිරි 

කටයුතු පිලිබ වැඩසටහන් ඉදිරිඳත් කර තිතේද? එතස් තිතේ නේ 2018.09.30 

දක්වා කාලයට ඉදිරිඳත් කරන ලද ඉදිරි වැඩසටහන්වල සහතික පිටඳත් හා 

එයට අදාළව මාසිකව (අඳැහැදිලිය)  

5. අධෙක්ෂ (මුලස්ාාන තමතහයුේ) රායකාරි ආරේභ කර දින සිට 2018.09.30 

දක්වා කාලය තුළ ලබා තගන ඇති නිවාඩු විස් ර (අනියේ,වවදෙ, හිලව් 

නිවාඩු, විතව්ක නිවාඩු, රායකාරි නිවාඩු, වැටුප් රහි  නිවාඩු)  

6. අංක 05 සහන් කාලය තුළ නිවාඩු දින වැටුප් ලබා තගන ඇත්ද? එම විස් ර 

සහතික පිටඳත් සමග  

7. ඩි.තක්.වී. වියයවීර මහත්මිය විසින් අංක 5 සහන් කාලය තුළ සංයුක්  දීමනා 

ලබා තගන ඇත්නේ එම තල්ඛනවල සහතික පිටඳත්  

8. මුලින්ම ඳත්වීේ ලැබීතේදී ලැබූ ආරේභක වැටුඳ  

9. 2018.09.30 දින ඩි.තක්.වී. වියයවීර මහත්මිය ලැබූ වැටුඳ එනේ 2018 

සැප් ැේබර් මාසතඅ ලැබූ වැටුඳ අය කිරීේ හැර මුළු වැටුඳ 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.02.28 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචාය සලකා බලා අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටි. ත ොරතුරුවලින් තකොටසක් 

2019.11.13 දින යවා ඇ . ඉතිරි ත ොරතුරු අංක  5,6,7 ඇතුළුව සියලු ත ොරතුරු 

යැවීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තව්. 

නිකයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, දීමට නිතයෝග කළ බැවින් එම ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු 

ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


