
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එස්.යූ.යහලේලෙදර එ. ශ්රී ලංකා දුම්රිය ලස්වය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 496/2018 (2019.06.10) 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.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     එස්ව.යූ.යහතල්තගදර 

ල ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    දුේරිය සොමොනෙොධිකොරී, දුේරිය මූලස්වථොනය, ශ්රී ලංකො  

     දුේරිය තස්වවය 

 

ලපනීසිටීම   

අභියොචක   - එස්ව.යූ.යහතල්තගදර  

තපොදු අධිකොරිය - තේ.ඒ.ඩී.ආර්. පුෂ්පකුමොර- ත ොරතුරු නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.09.25 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.01.10 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.02.06 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයක් තනොමැ .    

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.10 

 

අභියාච යට පසුබිම්ර වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2017.09.25  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2010.10.05 දිනැතිව ප්රවොහන අධිකොරි (තකො) තේ කැ 39/ දු, ස්වථො. මීගමුව  දරන නැව  

තස්වවතේ පිිටුවන ලද ලිපිතයන් අවවොද කර ඇ .  

එි 3 වන තේදතේ අදොල දිනයන් සඳහො වවදෙ සහතික ඉදිරිපත් කර තිබියදී , අර්ධ 

වැටුප් නිවොඩු ඉතිරිව තිබියදී( ඉකුත් නිවොඩු වලින් අදොල කොලය ආවරණය කරන තලස 

ඉල්ලො තිබියදී ) අදොල කොලය වැටුප් රි  තලස සලකො කටයුතු කිරීමට උපතදස්ව තදනු 

ලැබිනි. එයට තේතුව වශතයන්, අසනීපී දින තදකක් තුල වවදෙ වොර් ො ලබො තනොදී 

මොසතේ අන්තිමට වවදෙ වොර් ොව ලබොදුන් නිසො තමම දිනයන් වැටුප් රි  සැලකු 

බව ලිඛි ව ප්ර.අ. (තකෝ) තේ කැ 39/ දු, ස්වථො. මීගමුව  හො 2010.11.25 දිනැති ලිපිතයන් 

දැන්ව ඇ . එතස්ව නේ  

1. දු.සො. (පොලන) තේ 01/2100/2010 හො 2017.03.01 දිනැති ලිපිතයන් ම විසින් ඉදිරිපත් 

කල වවදෙ සහතික වෙොය බැවින් අදොල දිනයන් වැටුප් රි  තලස සැලකු බව දන්වො 

ඇ . එකිතනකට පරස්වපර විතරෝධී ප්රකොශ තදකක් කරන්තන් ඇයි ? 

2. අභියොචක ඉදිරිපත් කල වවදෙ සහතික සොවදෙ යයි පවසන්තන් 2012.11.28 දිනැතිව 

දුේරිය තස්වවකයින් දැනුවත් කල ප්ර.අ. (තකො) තේ එස්ව.බි. 02/විවිධ / 2012 ලිපිය පදනේ 

කරතගනය. (තමම සිදුීම අවුරුදු 02 කට තපර සිදුව ඇ ). තමම දැනුවත් කිරීමට තපර 

තමම වවදෙවරුන්තේ වවදෙ සහතික ඉදිරිපත් කළ සැමතේ අදොල කොලයන් වැටුප් 

රි  තලස සැලකුවද? 

3. තමම වවදෙ සහතික නිවැරදි යයි බොරගත් දු, ස්වථො, / මීගමුව නිවොඩු ලිපිකරු, ප්ර.අ. 

(තකො) සේබන්ධව තගන ඇති ක්රියොමොර්ගය කුමක්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.01.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක 

නැව  තස්වවතේ පිිටුීතේදී කරන ලද නිතයෝගයට අනුව තස්වවතේ තනොසිටි කොලය 

වැටුප් රි  තස්ව සලකො කටයුතු කර ඇති බවත් අභියොචක විසින් කරන ලද 

අභියොචනොවන්ට අදොළව අභියොචකතේ අංක කැ. 39/දුස්වථො/මීගමුව හො 2010.11.25 

දිනැති ලිපිය සහ ප.01/2100/2010 හො 2017.03.31 දිනැති ලිපිය නිකුත් කර ඇ . කැ. 

39/දුස්වථො/මීගමුව හො 2010.11.25 දිනැති ලිපිය ඔබතේ 2010.11.18 දිනැති අභියොචනයට 

අනුව නියමි  පරිදි වවදෙ වොර් ො ඉදිරිපත් කරන තලස දන්වන ලද ලිපියක් වන අ ර 

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වවදෙ වොර් ොවද වෙොය සහතික බවට සනොථ ී ඇති 

බැවින් 2010 වර්ෂතේ අයහපත් පැමිණීම ම  න ර කර ඇති වැටුප් වර්ධකය නැව  

ලබො දිය තනොහැකි බව දැන්ීමට අභියොචකතේ අංක ප01/2100/2010 හො 2017.03.31 

දිනැති ලිපිය නිකුත් කර ඇති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 

විසින් 2018.02.06 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.06.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාලේදී උද්ෙතවූ කාරණා: 

2019.06.10 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. නැව  තස්වවතේ පිිටුීම 

සේබන්ධතයනි.එිදී තනොපැමිණි දින තුනක් ගැන වැටුප් රි  තලස සැලකීමට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අවස්වථො තුනක තේතු තුනක් දක්වො ඇ ැයි අභියොචක දක්වයි. එතස්ව තේතු තවනස්ව 

වුතේ ඇයි දැයි අභියොචක විමසො ඇ . තකතස්ව තව ත් ඒ ගැන ත ොරතුරු ඔහුට දන්වො 

ඇති බව පිළි ගැතන්.එතහත් එම ත ොරතුරු අසේූර්ණ බව අභියොචක පවසයි. 

එතහයින් සේපුර්ණ ත ොරතුරු සති තදකක් ඇතුළ  ලබො දීමට තකොමිසම නිතයෝග 

කරයි. 

නිලයෝෙය: 

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

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

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

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට නිතයෝග කළ 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. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


