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එස් ඒ එස් පී සස්නාරත්න එ ජාතික වැටුප් හා සස්වක සංඛ්යා සකාමිෂන් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසෙන් විභාග කිරීම)/962/2019 (2019.05.07 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 

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

 

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -  එස් ඒ එස් පී තසවනොරත්න   

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -  නේකළ නිලධොරී, යොතික වැටුප් හො තසවවක සංඛ්ෙො තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - එස් ඒ එස් පී තසවනොරත්න   

තපොදු අධිකොරිය  - K M W ප්රියදර්ශනී  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.08 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.10 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.25 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.10 

 

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.08.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

“පළොත් ආදොයේ තසවවොවල පවතින තසවවො ගැටළු සේබන්ධතයන් 2018.05.17 දින කළමණොකරණ  තසවවො 
තදපොර් තේන්තුතේ පැවති රැසවීතමන් අනතුරුව කළමණොකරණ තසවවො තදපොර් තේන්තුතේ අධෙක්ෂ 
යනරොල් විසින් යොතික වැටුප් හො තසවවක සංඛ්ෙො තකොමිෂන් සභොව තවතින් ඊට අදොළ නිරීක්ෂණ හො 
නිර්තේශ 2018.07.13 දිනැති ලිපිතයන් විමසො ඇති බව දන්වො ඇ . ඒ සේබන්ධතයන් යොතික වැටුප් හො 
තසවවක තකොමිෂන් සභොව තගන ඇති පියවර සේබන්ධ විසව ර, ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන  යටතත් 
ඉල්ලො සිටින බව කොරුණිකව දන්වො සිටිමි.” 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.25 දිනැතිව තමතසව පිළිතුරු සපයන ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 
 

“ඉහ  ත ොරතුරු ඉල්ීතේ අයදුේප  මගින් ඔබ විසින් විමසො ඇත්තත් පළොත් ආදොයේ තසවවොවල පවතින 

ගැටළු සේබන්ධතයන් තමම තකොමිෂන් සභොතේ නිර්තේශ විමසො කළමනොකරණ තසවවො තදපොර් තේන්තුව 

විසින් තයොමු කරන ලද 2018.07.13 දිනැති ලිපිය සේබන්ධතයන් තගන ඇති පියවර කවතර්ද යන්නයි 

පන  අනුව ලබො දිය හැකි වනුතේ තල්ඛ්ණග  කරන ලද ද්රවෙ සහ ඒවොතේ පිටප ක් බැවින් හො ඔබ විසින් 

ඉල්ලො සිටින කරුණට අදොළව එවන් තල්ඛ්ණයක් තනොමැති බව දන්වො සිටින අ ර නිශවචි  තල්ඛ්ණයක් 

අවශෙ වන්තන් නේ අදොළ තයොමු අංකය හො දිනයන් සි ව ඒ පිළිබඳව ඉල්ීමක් කරන තලසත් 

කොරුණිකව දන්වො සිටිමි.” 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2018.09.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.31 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු  නිලධොරියොතේ තීරණය සවිර  

කරන ලදී.  තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.12.10 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

ඉල්ලො සිටි  ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක හට ලබො දීමට කිසිදු බලපෑමක් තනොමැති 
බව නිරීක්ෂණය තකතරන බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් පොර්ශවයන් හට දන්වො සිටින ලදී. 
  
ඉල්ලො සිටි  ත ොරතුරු අභියොචක හට ලබොදීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟත්වය පළ කරන ලදී 

 

නිසෙෝගෙ: 

 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 වද,  ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු තමම නිතයෝගය ලැබී සති 2 ක කොලයක් ඇතුළ  අභියොචක හට ලබොදීමට තපොදු  

අධිකොරියට  වදුරටත්  නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය තමයින් අවසොන  කරනු ලැතේ. 

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

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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