
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එස්.සි.එල්.කේ.වික්රමරත්න එ. කස්වා නියුේිකයන්කේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1102/2019 (2019.07.15) 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.  
. 

සභාපි:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාචක   -     එසව.සි.එල්.යේ.වික්රමරත්න 

කනාිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරි, යසවවා නියුේතිකෙන්යේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලෙ 

 

කපනීසිටීම   

අභිොචක   - එසව.සි.එල්.යේ.වික්රමරත්න  

යපාදු අධිකාරිෙ - ඒ.යේ.එේ.එසව. යෙසුන්දර-නියෙෝයෙ සාමානොධිකාරී  
යේ.ජි.එන්. රත්නාෙක- සහකාර සාමානොධිකාරී 

  
යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.05.17, 2018.10.23 

යතාරතුරු නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙේ යනාමැත. 

නේ කල නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2018.12.06 

නේ කල නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙේ යනාමැත. 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 

2019.01.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
අභිොචක විසින් 2018.05.17 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 

2018.10.23 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම 

අභිොචක 1993.11.01 දින යසවවා නියුේතිකෙන්යේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ තරග විභාගෙේ පවත්වා 

අභෙන්තර විගණන අංශෙට යසවවෙට බඳවා ගත් අතර පරිපාලන හා මානව සේපත් යකාට්ඨාශ චක්ර යල්ඛ 

අංක 2002/07 මගින් 2003.08.01 දින විධාෙක හා මාණ්ඩලික යරවණිෙේ වූ 111 වන යරවණියේ ක්රිොත්මක 

කිරීයේ නිලධාරියෙකු යලසද 2011.03.01 දින සිට විධාෙක හා මාණ්ඩලික යරවණියේ (MM1-3) 

කළමණාකරුයවකු යලසද උසසවීේ ලබා රායකාරි කරන්යන්ෙ. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. යසවවා නියුේතෙන්යේ   භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ  පරිපාලන හා මානව සේපත් අංශයේ සිටි 
සහකාර සාමානොධිකාරී   හා මන්ඩලයේ යවනත් පාර්ශවෙන් මා සේබන්ධව යද්ශපාලන අධිකාරිෙ 
හා මයේ ඉහළ සමාය සේබන්ධතා ඇත්තවුන් සමග විවිධ අවසවථාවල මායේ සමාය ප්රතිරූපෙට 
හානිෙේ වන අයුරින් හා නිසි අවයබෝධෙකින් යතාරව  ිරිද ප්රකාශ කර ඇති බැවින් මා සේබන්ධව 
වැරදි වංචා  යහෝ යවනත් යචෝදනා ඇත්නේ ලිඛිතව හා ඊට අදාළ සිෙලු යතාරතුරු සතෙ හා සහතික 
කළ පිටපත් 
 

2. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ 2005 වසරට යපර යකෝටි ගණනක වංචාවේ ආෙතනයේ යසවවකෙන් හා 
බාිර සාමාජිකෙන් විසින් කර ඇති බව සඳහන් කර පුවත්පත්වල පවා පළ ී ඇති යමම වංචාවට 
සේබන්ධ යනාවූ පහසුයවන් වංචා කළ හැකිව තිබූ එයහත් 2005 වන යතේ කිසිම දිනක රුපිෙල් 
2500O  ක රම සුව රේෂණ මුදල් ලබා යනාගත් මන්ඩලයේ අවංක යසවවක මහත්ම මහත්ීන්යේ 
සහතික කළ නාම යල්ඛනයේ පිටපතේ  (  S.C.L.K. වික්රමරත්න-  යසව.අ.අ.567 මායේ නම සමග 
) 

 

3. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ 2005 කාලයේදී සිටි  සභාපතිතුමා  විසින් රම සුව වවදෙ රේෂණ 
ප්රතිලාභ ක්රමෙ නැවැත්ීම සඳහා යමම ප්රතිලාභ  ක්රමෙ මගින් යකෝටි ගණනක වංචාවේ සිදුව ඇති 
බව සාේි සිතව ඔප්පපු කර පරිේෂා කර යදන යලසට 111 වන යරවණියේ අභෙන්තර විගණන 
අංශයේ නිලධාරියෙකු යලස සිටි මායගන් කළ ඉල්ීමට හා නියෙෝගෙට අනුව මා විසින් පරිේෂා 
කර ලබා දුන් පරීේෂණ වාර්තායේ සහතික කළ පිටපතේ  

 

4. රායෙ මුලෙ ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු යදපාර්තයේන්තුයේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් නිකුත් කර 
ඇති (අංක 866, 1999.02.22 දිනැති චක්ර යල්ඛෙට අනුව) 111 වන යරවණිෙට සහනදාෙ පදනයේ 
තීරුබදු රිත වාහන බලපත්ර සඳහා ිමිකේ ඇති බව සඳහන් කර මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා යවත 
එවා ඇති 1999.12.14 දිනැති ලිපියේ සහතික කළ පිටපතේ  

5. 1999.08.02 දිනැති යසව.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයේ එවකට සාමානොධිකාරිවරො විසින් මුදල් හා 
සැලසුේ කිරීයේ අමාතෙංශයේ යල්කේවරො යවත තීරුබදු රිත සහනදායි පදනම මත වාහන ිමි 
යරවණි අතර 111 වන යරවණිෙ විධාෙක හා කළමණාකරණ  මට්ටයේ යරවණිෙේ බව සඳහන් කර 
ෙවන ලද ලිපියේ සහතික කළ පිටපතේ  

 

6. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ  සභාපතිතුමා  විසින් ෙවන ලද 2015.05.08 දිනැති ලිපිෙට පිළිතුරු 
වශයෙන් යාතික වැටුප්ප යකාමිෂන් සභායේ යල්කේතුමා විසින් 2015.05.11 දිනැතිව එවා ඇති 
අන්තර්රහණ වැටුප්ප විෂමතා විසදීම ෙටයත් බඳවා ගැනීයේ පටිපාටියේ විධි විධානෙන් 
සංයශෝධනෙ ීම තුළ කිසිෙේ අවාසි සහගත තත්වෙේ ඇති ී ඇත්නේ අන්තර්රහණ ක්රිොවලිෙ 
තුළදී නිෙමිත දිනට යසවවයේ යෙදී සිටි නිලධාරීන්ට පමණේ අදාළ වන පරිදි සහ එේ අවසවථාවකට 
පමණේ අදාළ වන පරිදි නිලධාරීන්ට සහනෙේ සැලයසන අන්දයේ විධිවිධානෙන් ඇතුළත් කිරීම  
සඳහා විධිමත් අනුමැතිෙේ ලබා ගැනීම යවනුයවන් යර්ඛිෙ අමාතොංශෙ  සමග කටයුතු කිරීමට 
නිර්යද්ශ කර ෙවා ඇති ලිපියේ සහතික කළ පිටපතේ 
 

7. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ අවිධිමත් අන්තර්රහණ වැටුප්ප විෂමතා( 2006 කළමනාකරණ යසවවා අංක 
30 ට අනුව)  යපර 111  යරවණියේ විධාෙක හා කළමනාකරණ මට්ටයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට 
2007 වසයර්දී හා 2018 වසයර්දී තීරුබදු රිත වාහන බලපත්ර ලබාදී ඇති බැවින් බලපත්ර ලබා දුන් 
අෙයේ නාම යල්ඛනෙේ ඔවුන් 111   වන  යරවණිෙට පත් වූ දිනෙන් කළමනාකරුවන් වශයෙන් 
MM 1-3  වැටුප්ප කාණ්ඩෙට පත්වූ දිනෙ හා එම බලපත්ර ලබාදීම යවනුයවන් අනුමැතිෙ ලබාදුන් 
අෙයග විසවතර තුළ යතාරතුරු හා යල්ඛන වල සහතික කළ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

8. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ නියෙෝයෙ සාමානොධිකාරී යලස සහ සහකාර සාමානොධිකරින්යේ 
නාමයල්ඛනෙේ ඔවුන්යේ අධොපන හා වෘත්තීෙ  සුදුකේ පිළිබඳ විසවතර හා ඔවුන් 
කළමනාකරුවන් සහකාර සාමානොධිකාරී න් හා නියෙෝයෙ සාමානොධිකාරී ීම සඳහා ඉදිරිපත් 
කර ඇති ජීව දත්ත පත්රිකා වල සහ යසවවා සහතික වල සහතික කළ පිටපත් 

9.  යසව .නි.භා.අ .ම ණ්ඩලෙට සහකාර සාමානොධිකාරී කලාප එක සඳහා බඳවායගන 
ඇතිJ.K.P.  රංජිත් මහතායේ( යසව.අ.අ.1493) ජීව දත්ත පත්රිකායේ හා ඉදිරිපත් කර ඇති පළපුරුදු 
සේබන්ධ යසවවා සහතිකයෙි සහතික කළ පිටපතේ 

10.  යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ පරිපාලන හා මානව සේපත් යකාට්ඨාශ චක්රයල්ඛ අංක 2016/03 
(2016.01.21)  මගින් සහකාර සාමානොධිකාරී බඳවා ගැනීයේදී අදාළ අනුමැතිෙ බඳවා ගැනීයේදී 
හා උසසව කිරීයේ පටිපාටිෙට අදාල සහතික කළ පිටපතේ. එි MM 1-3  වැටුප්ප කාණ්ඩයේ 2 
වන  යරවණියේ  වසර 10ක යසවවා කාලෙේ ඇති කළමනාකරුවන්ට අෙදුේ කළ හැකි යසව 
කළමනාකරණ යසවවා යදපාර්තයේන්තුයේ අනුමැතිෙ බඳවා ගැනීයේ හා උසසව කිරීයේ පටිපාටි ඊට 
අදාල සහතික කළ පිටපතේ 
 

11.  යසව .නි.භා.අ .මණ්ඩලයේ  
971-   ඒ.යේ. එේ . එසව.යෙසුන්දර 
84- එච්. එේ. යසනවිරත්න 
980- එේ.ඒ.යේ. අලුත්ගමයේ  
 

ෙන මහත්ම මහත්ීන්යේ කලමනාකාර තනතුර හා ඉහල උසසවීේ යවනුයවන් ලබාදුන් උසසව ීේ ලිපි වල 

අදාල පිටපත් , කාල වලට අදාල කළමනාකරණ යසවවා යදපාර්තයේන්තුයේ අනුමැතිෙ ලත් උසසවීේ සහ 

බඳවාගැනීයේ පටිපාටි වලට අදාල සහතික කළ පිටපත් ඔවුන්යේ අධොපන හා වෘත්තීෙ සුදුසුකේ සමත්ව 

ඇති විවාහ සහතික පත් වලට අදාල අධොපන ආෙතනෙන්යේ නේ වර්ෂෙ මණ්ඩලෙට පිටතින් බැඳී 

ඇත්නේ අදාළ යසවවා සහතික වල සහතික කළ පිටපත් 

 

12. යසව .නි.භා.අ .මණ්ඩලයේ  1994න් පසුව  ළමනාකරුවන් යලසට පිටතින් බඳවා ගත් සිෙලු යදනාට 
අදාළ යසවවා සහතික කළ පිටපත් හා උසසව අධොපන යහෝ වෘත්තීෙ සුදුසුකේ වල සහතික කළ 
පිටපත් 

13. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ 2016.10.01 දින සහකාර සාමානොධිකාරී තනතුර ලබා දී ඇති ආරිෙවංශ 
මහතායේ අධොපන යහෝ වෘත්තීෙ සුදුසුකේ හා කලමනාකාර තනතුර ලබා දුන් දිනෙ ඇතුළත් 
යල්ඛන වල සහතික කළ පිටපත් හා යමම උසසවීම ක්රිොත්මක කරන අවසවථාවට අදාළ වූ අනුමත 
බඳවා ගැනීයේ හා උසසව ීේ පටිපාටියෙි සහතික කළ පිටපතේ 

14.  යසව .නි.භා.අ . මණ්ඩලයෙන් අසව ී ගිෙ යසව.අ.අ.792 ආර්.ඒ.එසව. රූපසිංහ ෙන අෙයේ අධොපන හා 
වෘත්තීෙ සුදුසුකේ කළමනාකරුවකු යලස පත්වූ දිනෙ සහකාර සාමානොධිකාරී තනතුර ලබා දුන් 
දිනෙ හා  එවකට බලපවත්වන ලද  අනුමත බඳවා ගැනීයේ හා උසසව කිරීයේ පටිපාටි අදාළ යල්ඛන 
වල හා ලිපි වල සහතික කළ පිටපත් 

15.  යසව .නි.භා.අ .මණ්ඩලයේ  වැඩ හා වැඩ ආවරණෙ කිරීයේ පදනයමන් සහකාර සාමානොධිකාරී 
යලසට පත් කර සිටින අෙයේ යල්ඛනෙේ හා යසවවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංක 125 සිල්වා හා 
රායපතිරණ ෙන මහත්ම මහත්ීන් මනාකාර තනතුරට පත් කළ දිනෙ වැඩබලන පදනයමන් 
සහකාර සාමානොධිකාරී තනතුරු ලබාදුන් උසසවීේ වලට අදාල ලිපි හා ඔවුන්යේ අධොපනෙ හා 
වෘත්තීෙ සුදුසුකේ පිළිබඳ යතාරතුරු සහතික කළ හැකි බමුණන් උසසව ීේ වලට අදාල උසසවීේ 
බඳවා ගැනීයේ පටිපාටිෙ සහතික කළ පිටපත් 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

16. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ දැනට පුරප්පපාඩුව පවතින සහකාර සාමානොධිකාරී (ක්රිොත්මක කිරීයේ) 
කලාප 3 තනතුයර් සිටි යසව.අ.අ.745 එේ.එසව දිසානාෙක මහතායේ අධොපන හා වෘත්තීෙ සුදුසුකේ 
කළමණාකරුයවකු යලස පත් කළ දිනෙ සහකාර සාමානොධිකාරී තනතුරට පත් කළ දිනෙ හා 
එවකට බලපැවැත් වූ බඳවා ගැනීයේ හා උසසව කිරීයේ පටිපාටිෙ අදාල යල්ඛන  හා ලිපි වල සහතික 
කළ පිටපත් 

  

17. යසව.නි.භා.අ. මණ්ඩලයෙි පරිපාලන හා මානව සේපත් යකාට්ඨාශ චක්රයල්ඛ 2018/20 
(2018.09.21) මගින් අෙදුේපත් කැඳවා ඇති සහකාර සාමානොධිකාරී (අභෙන්තර විගනක) තනතුර 
යවනුයවන් අෙදුේපත් ඉදිරිපත් නාම යල්ඛනෙේ, යවන් යවන් වශයෙන් ඔවුන්යේ අධොපන හා 
වෘත්තීෙ සුදුසුකේ සිත යල්ඛණවල සහතික කළ පිටපත්, කළමනාකරණ මට්ටයේ යසවවා 
කාලෙන් හා ඒවා පරිේෂා කර යතෝරා ගත් ආකාරෙ හා යත්රීේ කළ නිලධාරීන්යේ නාම 
යල්ඛනෙේ හා එම උසසව ීේ කටයුතු යවනුයවන් අදාල කර ගත් කළමනාකරණ යසවවා 
යදපාර්තයේන්තුයේ අනුමත බඳවා ගැනීයේ හා උසසව කිරීයේ පටිපාටිෙ සහතික කළ පිටපතේ 

 

18. 2018.09.25 යගන කළමනාකරණ යසවවා යදපාර්තයේන්තුව මගින් අනුමත කර 2018. 10.03 වන 
දින මණ්ඩලෙට යොදා ඇති බඳවා ගැනීයේ හා උසසව කිරීයේ පටිපාටිෙ සහතික කළ පිටපතේ 
 
 

19. යසවවක අයිතිවාසිකමේ යහෝ ිමිකමේ යනාවන එයහත් වරප්රසාදෙේ යලස ට යසවවා 
නියුේතිකෙන්යේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ විධාෙක යරවණි වල යසවවකයින් වියද්ශ  වැඩමුළු 
යවනුයවන් ෙැීම සඳහා යිෝරා ගන්නා ආකාරෙ හා ක්රමයේදෙ පිළිබඳ ලිපි යල්ඛන වල හා මාසෙ 
අනුව හතයරන් පසු වියද්ශ ගත කළ අෙයේ නාම යල්ඛනෙ සහතික කළ පිටපතේ එම යසවවකයින් 
අංක යතාරතුරු සේබන්ධ සහතික කළ පිටපතේ 

2018.05.17 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම 

1. රායෙ මුලෙ ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු යදපාර්තයේන්තුයේ 1999.12.24 දිනැතිව මණ්ඩලයේ 
සභාපතිතුමා යවත එවා ඇති අංක 866 (22 02 1999) දරන ඉහත කරුණට අදාළ චක්රයල්ඛනයේ 
සතෙ පිටපතේ  

2. 1999.08.02 දිනැති යසව.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයේ එවකට සාමානොධිකාරිවරො විසින් මුදල් හා 
සැලසුේ කිරීයේ අමාතෙංශයේ යල්කේවරො යවත තීරුබදු රිත සහනදායි පදනම මත වාහන ිමි 
යරවණි iii වන යරවණියේ විධාෙක හා කළමණාකරණ මට්ටයේ යරවණිෙේ බව සඳහන් කර ෙවන 
ලද ලිපියේ සතෙ පිටපතේ  

3. යසව.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා විසින් ෙවන ලද 2015.05.08 වන දිනැති ලිපිෙට 
පිළිතුරු වශයෙන් යාතික වැටුප්ප යකාමිෂන් සභායේ යල්කේතුමා විසින් 2015.05.11 දිනැතිව එවා 
ඇති අන්තර්රහණ වැටුප්ප විෂමතා විසදීම ෙන කරුණ ෙටයත් බඳවා ගැනීයේ පටිපාටියේ 
විධිවිධානෙන් සංයශෝධනෙ ී ම තුළ කිසිෙේ අවාසිසහගත තත්වෙේ ඇති ී  ඇත්නේ අන්තර්රහණ 
ක්රිොවලිෙ තුළදී නිෙමිත දිනට යසවවයේ යෙදී සිටි නිලධාරීන්ට පමණේ අදාළ වන පරිදි සහ එේ 
අවසවථාවකට පමණේ සීමා වන පරිදි අදාළ නිලධාරීන්ට සහනෙේ සැලයසන අන්දයේ 
විධිවිධානෙන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා විධිමත් අනුමැතිෙේ ලබා ගැනීම යවනුයවන් යර්ඛිෙ 
අමාතොංශෙ සමග කටයුතු කිරීමට එවා ඇති ලිපියේ සතෙ පිටපතේ  

4.  එක හා සමාන රායකාරි කටයුතු කරමින් එකම වැටුප්ප මට්ටම අදාළ කර ගත් iii යරවණිෙ විධාෙක හා 
කළමනාකරණ මට්ටයේ යසවවකයින් වශයෙන් අද වනවිටත් සිටි සිෙලුම නිලධාරීන් එම ආකාරයෙන්ම 
රායකාරි කටයුතු කරමින් සිටින බවත් අවිධිමත් අන්තර්රහණ වැටුප්ප විෂමතා ඇති කිරීම තුළ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

I. iii   යරවණිෙ පදනේ කර ගනිමින් සහනදායි පදනම තීරුබදු රිත වාහන බලපත්ර ලබා දුන් යසවවක 
නාමයල්ඛනයේ සතෙ පිටපතේ ඔවුන්යේ යසවවා කාලෙන් ii වන යරවණිෙ හා අදාල කරගත් MM 
1-3 වැටුප්ප යේතයේ පිිටුවා කළමනාකාර යරවණිෙ ලබාදුන් දිනෙන් පිළිබඳ විසවතර ඇතුලත් සතෙ 
පිටපතේ  

II. එම තීරු බදු රිත සහනදායී වාහන බලපත්ර ලබාදීම යවනුයවන්  ිමැතිෙ ලබාදුන් අධෙේෂක 
මණ්ඩල තීරණ යහෝ අනුමැතිෙ ලබා දුන් ආකාරෙ සඳහන් ලිපි යල්ඛන හා පිළියවත් පිළිබඳ විසවතර 
ඇතුළත් සතෙ පිටපතේ 

III. එකම රායකාරිමෙ කටයුතු කරන කිසිදු යවනසකින් යතාරව වැටුප්ප හා අයනකුත් ප්රතිලාභ භුේති 
විඳින නිලධාරි පිරිසේ වශයෙන්  කටයුතු කරන iii  වන යරවණියේ විධාෙක හා කලමනාකාර 
යසවවක පිරිසේ යවනුයවන් යදොකාරෙකට සලකා මා හට ලබා  යිාදුන් තීරු බදු රිත වාහන 
බලපත්ර iii  3 යරවණියේ යසවවක පිරිසකට පමණේ ලබා දීයේ ක්රිොවලිෙ තුළ අනුමැතිෙ ලබා දුන් 
අෙයේ නාම යල්ඛනෙ ඊට අනුමැතිෙ දුන් බාිර ආෙතන හා නිලධාරීන්යේ විසවතර හා යිාරතුරු 
පිළිබඳ සතෙ පිටපතේ 

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

අභිොචක විසින් 2018.12.06 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත අභිොචනෙේ යොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරොද පනත ප්රකාරව, නිෙමිත කාලෙ තුළ ප්රතිචාර දැේීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභිොචක විසින් 

2019.01.09 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙේ යොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.15 පාර්ශව යදකම පැමිණ සිටිති. අංක 19 ෙටයත් යතාරතුරු ඉල්ලා ඇත. එයින් වැඩි ප්රමාණෙේ 
ලබා දී ඇත.  
1. යපෞද්ගලික ලිපි යගානුයේ දඬුවේ මාරුව ගැන ලිපියේ පිටපතේ  
2. අභිොචකට විරුද්ධ පැමිණිල්යල් පිටපතේ  
7. 2006ට යපර වාහන බලපත්ර දීම ගැන විසවතරෙ යකාමිසමට කිෙන ලදී. එම විසවතරෙ ඔහුට ලිඛිතව දීමට 
මාස යදකේ ඇතුළත ඉහත යතාරතුරු ලබා දීමට නියෙෝග කරනු ලැයේ.  
අභිොචකට යතාරතුරු ෙවා යකාමිසම දැනුවත් කරන යලස දැන්විණි. 
ඉන්පසු යගානුයේ කටයුතු අවසන් යේ. 

 

නිකයෝගය: 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව 
අභිොචක විසින් ඉල්ලුේ යකාට ඇති යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිෙ සතුව පවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියේ 
වෙතියර්කෙට ෙටත් යනාවන යහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදාළ යතාරතුරු ලබා දීමට එකඟ වූ බැවින් 
අභිොචනෙ අවසන් කරනු ලැයේ.  
 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 
 
***** 

 

 

 


