
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එස්.කේ.ලියනකේ එ. ප්රාකේශීය මහ කේකම් කාර්යාලය, තිඹිරිගස්යාය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 653/2018 (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 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     එස්ව.තේ.ලියනතේ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    ප්රොතද්ශීය තල්කේ, තිඹිරිගස්වයොය ප්රොතද්ශීය මහ තල්කේ  

         කොර්යොලය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   -  

තපොදු අධිකොරිය - එච්.ඒ.ී.තේ. පලන්ූරිය -සහකොර ප්රොතද්ශීය තල්කේ  

   වයි.ආර්.එස්ව.ප්රදීපිකො-සංවර්ධන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.01 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.02.21 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.02.27 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.04.02 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.04.18 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.02.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

(1) අභියොචකතේ 2017 අතගෝස්වතු 20 දිනැති ලිපිය තිඹිරිගස්වයොය ප්රොතද්ශීය තල්කේ 

කොර්යොලයට් ලැබී ඇත්තත් කවර දිනකද යන වග  

(2) (I) එකී ලිපිය ලැබුණු දින සිට තේ දේවො කොලය තුළ එය තයොමු වූ එේ එේ 

නිලධොරියොතේ  

(අ)නම  

(ආ) නතුරු නොමය  

(ඇ)එකී නිලධොරියො තව  එම ලිපිය තයොමු කළ දිනය  

(ඉ)එකී නිලධොරියො විසින් ඊළඟ නිලධොරියො තව  එය තයොමු කළ දිනය  

(ඊ)ඉහ  සඳහන් නිලධොරීන්තේ විනය බලධොරීන් කවුරුන්ද යන වග  

 

(II) (අ) දැනට එම ලිපිය ඇත්තත් කවර නිලධොරිතයකු භොරතේද යන වග  

(ආ) එම නිලධොරියො තව  එම ලිපිය භොර දී ඇති දිනය  

(III) එම ලිපිය තවනත් ආය නයකට යවො ඇත්නේ  

(අ) එකී ආය නතේ නම  

(ආ) එය එම ආය නයට යවො ඇති දිනය  

(IV) එම ලිපියට අදොළ රොයකොරි කටයුතු පැවරී ඇති  

(අ) එේ එේ නිලධොරියොතේ නම  

(ආ) එකී නිලධොරීන්තේ  නතුරු නොම  

(ඇ) එකී නිලධොරීන්තේ විනය බලධරයන් කව්රරුන්ද යන වග  

(V) අභියොචකතේ 2017 අතගෝස්වතු 20 දිනැති ලිපිතයන් ඉල්ලො ඇති පරිදි අභියොචකට 

නියමි  අඩු තනොකළ විශ්රොම වැටුප නියමි  පරිදි තගීමට කටයුතු කරන්තන් කවර 

දිනකද යන වග 

(3) අභියොචකතේ ඉහ  කි ලිපියට අදොළව එකී ලිපිතයි තහෝ සටහන් පත්රවල  

(අ) එේ එේ නිලධොරියො විසින්  බන ලද සටහන්වල  

(ආ) කොර්යොලතේ තවනත් නිලධොරීන් තව  තහෝ තවනත් ආය න තව  ඉදිරිපත් කරන 

ලද ලිපිවල හො  

(ඇ) එකී එේ එේ නිලධොරියො විසින් සහ/තහෝ ආය න විසින් එවන ලද ලිපිවල සහතික 

පිටපත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ීේ 

ලිපිය සේබන්ධතයන් කටයුතු කිරීතේදී කිසියේ ප්රමොද තදෝෂයේ සිදුව ඇති බවත් 01-

1114286 අංකය යටතත් එම විශ්රොම වැටුප සංතශෝධනයට අනුව මූලික වැටුප 

රු.51876.76ේ තලස නිවැරදි කිරීමට කටයුතු තයොදො ඇති අ ර ඒ සඳහො තගවිය යුතු 

ිඟ වැටුප් ද ගණනය කර 2018 මොර්තු මොසය සඳහො තගීේ සිදු කිරීමට විශ්රොම වැටුප් 

තදපොර් තේන්තුව තව  තයොමු කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් 

අභියොචක විසින්2018.02.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.04.02 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් පවසො සිටිතේ 

ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු ලිපිය සමග එවො ඇති බවයි. තමම තීරණතයන් ද  

අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.04.18 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උේගතවූ කාරණා: 

2019.06.10 අභියොචක තනොපැමිණිතේය. තපොදු අධිකොරිය අවශෙ ත ොරතුරු යැවූ බව 

තපන්වො තදයි. ත ොරතුරු ලැබී ඇති පදනම ම  තගොනුතව්ර කටයුතු අවසන් තකතර්. 

 

නිකයෝගය: 

 

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 දී ඇති 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  

සන්නිතව්රදනය කරනු ලැතේ. 
 
****** 


