
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්. ජයසේකර එ. ඉඩම් ප්රතිසංසේකර  සක ිෂන්  ංාව  

 

RTIC Appeal (පුද්ගරක වශතයන් විභාග කිරීම)/ 829/2019 (2019.06.19) 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.  

. 

ංාවපතිස:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

සක ිෂන්  ංාව ංමවජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

සක ිෂන්  ංාව ංමවජික: විනිසුරු තරෝහිණි වරූගම 

 

අධ්යක්න -ජාරවජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියවචක   -       එච්.එේ. යයතස්කර  

සා තිසසි ලත් පවර්ශ ය-     නේ කළ නිලධාරී, ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් 

සභාව 

 

සපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ . 

තඳොදු අධිකාරිය -  ය.ටි. වාසනා තසොමි කැරෙේ - සහකාර අධෙක්ෂෂ (නීති) 

  

ත ොරතුරු ඉරූරෘම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.15 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක්ෂ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.29 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක්ෂ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.20 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියවචායට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.09.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉරූරෘම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉරූලා 

සිටින ලදි. 

 

1. 2007-2016 කාලය ඇතුළ  මා තව  නිකුත් කර ඇති ඳත්වීේ රපිවල පිටඳත්  

2. එම ඳත්වීේ රපිවලට අදාළ වැටුප් ඳරිමාණයක්ෂ මාතව  නියමි  දිනට තගවා 

ඇත්ද? 

3. එතස් තගවා තනොමැති නේ එම වැටුප් වර්ධක  

 ප්රමාද  කිරීේ 

 අත්හිටුවීේ  

 විලේභනය කිරීේ සිදු කර ඇත්ද? 

 

එතස් සිදු කර ඇත්නේ ඒ බව තේතු සහි ව මා තව  දන්වා ඇතිද යන්න 

4. 07-2016 කාලය තුළ ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිසම විසින් මාහට විරුද්ධව 

කිසියේ විනය ඳරීක්ෂෂණයක්ෂ සිදු කර ඇත්ද? එය සිදු කර ඇත්නේ මා එම 

ඳරීක්ෂෂණ වලදී වැරදිකරු වී ඇත්ද යන්න  

5. 2016 වසතර්දී මතේ වැටුප් වර්ධක තගවීම සේබන්ධ ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ 

තකොමිෂන් සභාතේ එවකට අධෙක්ෂෂ තයනරාරූ දැර විජි  නන්ද කුමාර් 

මහ ා ඒ පිළිබව කරන ලද නිර්තද්ශවල සටහන්  

6. 2017 වසතර්දී මතේ වැටුප් වර්ධක තනොතගවීම සේබන්ධව කේකරු 

තදඳාර් තේන්තුතේ විතේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් කරන ලද 

ඳරීක්ෂෂණතයන් ඳසු 

 

තමම ඳරීක්ෂෂණයට ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිසම තවනුතවන් 

සහභාගී වූ සහකාර අධෙක්ෂෂතුමා විසින් ඉදිරිඳත් කරන ලද ප්රකාශ හා 

ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිසම තව  ඉදිරිඳත් කළ වාර් ාව  

 

කේකරු තදඳාර් තේන්තුතේ විතේෂ ඳරීක්ෂෂණ ඒකකය විසින් ඉඩේ 

ප්රතිසංස්කරණ තකොමිසම තව  ඉදිරිඳත් කරන ලද නිර්තද්ශ වාර් ාව  

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.09.29 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

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

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ෂවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.20 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී.    

අභියවචාය ංලකව බලා අ ේථවසේදී උද්ගතවූ කවර ව: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක ඳැමිණ නැ . ඉරූලා ඇති ත ොරතුරු යවා ඇති බව තඳොදු අධිකාරිය දැනුේ 

තදයි. ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බව සලකා තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

නිසයෝගය: 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉරූරෙේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

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

ඉරූරෘමට 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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 


