
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්.ජයසේකර එ. ඉඩම් ප්රතිසංේකරණ සකොමිෂන් සභොව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 603/2018 (2019.07.01) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

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

සභොපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

සකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

සකොමිෂන් සභො සමොජික : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියොචක   -    එච්.එේ.යයතස්වකර  

ස ොතිසි ලත් පොර්ශවය-    සභොපති, ඉඩේ ප්රතිසංසකරණ තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ .  

තපොදු අධිකොරිය - යූ.ටි. වොසනො තසොමිකැලුේ -සහකොර අධ්ෙක්ෂ (නීති) 
  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.05 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් නැ . 

නේ කල නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.23 

නේ කල නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.05.14 

 

අභියොච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.03.05  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි . 
 

1. අභියොචක ඉඩේ ප්රතිසංස්වකරණ තකොමිෂන් සභොතේ සහකොර අධ්ෙක්ෂ 

වශතයන් කටයුතු කළ වසර 20කට ආසන්න කොලයකට කිසිදු වැටුප් වර්ධ්කයක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

තනොතගීම සේබන්ධ්තයන් කේකරු තදපොර් තේන්තුතේ විතේෂ විමර්ශන 

අංශය විසින් කරන ලද පරීක්ෂනතේදී  එකඟවූ කරුණු ම  කටයුතු කතේද? 

යන්න විමසො නි. කේකරු තකොමසොරිස්වවරයොතේ අංක SID /P/A/327 හො 

2016.03.16 දිනැති ලිපියට තමත ක් තගන ඇති ක්රියොමොර්ගය පිළිබඳ සේපුර්ණ 

ත ොරතුරු  

 

2. අභියොචකතේ රොයෙ තස්වවො කොලයට අදොළ විශ්රොම වැටුප් සකස්ව කිරීමට අවශෙ 

අවකරණ ත ොරතුරු ඉල්ලො වැවිලි කර්මොන්  අමො ෙංශතේ තල්කේවරයො 

විසින් ඉ. ප්ර. තකොමිෂන් සභොතේ අධ්ෙක්ෂ (මුදල් තව ) ඉදිරිපත් කර ඇති අංක 

MPI /05/07 හො 2017.10.21 දිනැති ලිපියට නිවැරදිව පිළිතුරු යවො ඇත්ද? යන්න 

පිළිබඳ  ත ොරතුරු  

 

3. තමම කොරණය සේබන්ධ්ව වැවිලි කර්මොන්  අමො ෙොංශය විසින් ඒවො ඇති 

අංක MPI/05/07 හො 2017.01.23 දිනැති ලිපිය සේබන්ධ්තයන් අදොළ ලිපිතයන් 

ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පිලිබඳ වොර් ොවක් 
 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.04.23 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.05.14 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොච ය සලකො බල  අවේථොසේදී උද්ගතවූ කොරණො: 

2019.07.01 තපොදු අධිකොරිය පැමිණි අ ර අභියොචක පැමිණ නැ . අියොචකට නිසි 

පරිදි පිළිතුරු යැීම තපොදු අධිකොරය විසින් කර නැ . අභියොචකට අදොළ වැටුප් 

සේබන්ධ් ත ොරතුරු සතියක් ඇතුළ  ඔහුට ලි.ප.  ැපෑතලන් යවො ඒ බව තකොමිසම 

දැනුවත් කරන තලස නිතයෝග කරන ලදී. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 2019.07.08 දින 

තීන්දු විය. 

 

නිසයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
***** 


