
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
 

එම්. කේ. බ්. ජයක ේකර  එ. රාජය ව්යව් ාය  ංව්ර්ධන අමාත්යංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/RTIC 282/2018 (25.07.2018 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී 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 (ගොසවතු හො අභියොචන 

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

 

 භාපති:                 මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන්  භා  මාජික:               තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන්  භා  මාජික:                ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 
කකාමිෂන්  භා  මාජික:               විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 
අධයේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   එේ. තේ. බ්. යයතසවකර  මහ ො 

කනාතිසි ලත් පාර්ශව්ය  තල්වකේ, රොයය වයවසොය සංවර්ය්ධන අමො යංශය  

කපනීසිටීම     

අභියොචක   -   එේ. තේ. බ්. යයතසවකර   

තපොදු අධිකොරිය                                එල්ව. ව්. විතේතසවකර , පරිපොලන නිළධොරි  

                                                      විරොේ , සංවර්ය්ධන නිලධොරී  (අත්අකුරු අපහැදිලි) 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.09.02, 2017.09.26, 

2017.10.24 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයේ කනාමැත් 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
 

2017.11.21 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයේ කනාමැත් 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවොසිකමපිළිබඳතකොමිෂන්සභොවතව  

අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.02.27 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

අභියොචක දිනැති 2017.09.02 ඉල්වීම මගින් එේ. තේ. බ්. යයතසවකර මහ ොතේ විශ්රොම වැටුප් ගණනය කිරීම පිලිබඳ 

පොර්ය්ලිතේන්තු උපතද්ශක කොරක සභොතව් තීරණය අයත් වොර්ය් ො තව් පිටප ේ.  

 අභියාචනය  ලකා බලන අව් ේථාකේදී උද්ගත්ූ කාරණා:  

ඉල්වුේකරු හො මහයන බැංකුතව් සොමොනයොධිකොරි තුමො අ ර ඇතිවූ එකඟ ොවේ අනුව ඉල්වුේකරුට රු. ලේෂ 

30ක වන්දි මුදල ලබො තගන ඇ . එම වන්දිය ගණනය කළ  ආකොරය දැේතවන තල්වඛනතේ පිටප ේ අභියොචක 

 ව දුරටත් ඉල්වලො ඇ . උපතද්ශක කොරක සභො වොර්ය් ොතව් තේ කරුණට අදොළ තකොටතසව පිටප ේ මුදල්ව 

අමො යංශතයන්  ලබොතගන ඉල්වුේකරුට සති තදකේ අතුල  ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ තවයි. ඒ බව 

තදසතියේ ඇතුළ  ලබො දීමට දැන්වූ පසු තමම අභියොචනො  විභොගය අවසන් කරනු ලැතබ්. 

නිකයෝගය:  

අභියොචනය අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 


