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                                       ජී. යූ. එස්. කුරුගල 
                                           විවෘත හා දුරසථ් අධයන   
                                           මධයසථ්ාන   
                                           ඌව වවල්ලස්ස විශව් විදයාල   
                                           ඳසස්ර ඳාර 
                                           බදුල්ල 

                                                            
                                           අභියාචක  

අභියාචනා අංකය : 

416/2021 

                           එදිරිල 

                                               

                                        ඌල තලල්වව් වි්ලවිදයාය 
                                          ඳස්සර ඳාර 
                                          බදුල්ල 
 

                                                                         ත ොදු අධිකාරිය  
 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උඳාලි අවේරත්න (විශ්රාමික)   - සභාඳති     

2. විනිසුරු වරෝහිණි වල්ගම (විශ්රාමික)   - ව ොමසාරිස්  

3. නීතීඥ කිෂාලි පින්ව ෝ ජ වර්ධන - ව ොමසාරිස ්

4. නීතිඥ ජගත් ලි න ආරච්චි - ව ොමසාරිස ්

ත නී සිටීම             :                 
           අභියාචක          -    

   ත ොදු අධිකාරිය -      

 

ජී. යූ. එස්. කුරුගල  

නිව ෝජය වල්ඛ ාධි ාරි නිශාන්ත නාවවල (වතොරතුරු නිලධාරි)  

 
ලිඛි  වැළකිරීේ          :               

 
 

 
අභි ාච             - 2021.11.11  

වඳොදු අධි ාරි   - 2021.04.28 
       

 
විභාග කළ දිනය     :                         

               

 

2021.06.29,  2021.12.20, 2022.02.08 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.02.08 
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අභි ාච  2020.06.09 දිනැති වතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහත වතොරතුරු ඉල්ලා ඇත. 

 

1. ඌව වවල්ලසා විශ්වවිදයාලවේ  ළමනා රණ සහ ාර තනතුර  වසේව   රන 

ආර්.එම්.වේ. නන්දි ා  න අ  එකී ස්ථිර ඳත්වීම ලැබීම සහ එකී ස්ථිර ඳත්වීම භාරගැනීම 

වවනුවවන් ඇ   වැටුප් වගවීම ආරම්භ  ර ඇත්වත්  වර වර්ෂ    වර මාස    වර 

දින   සි ද? 

2. එකී ස්ථිර ඳත්වීම භාරගත් දිනවේ සි  වර්ෂ 2020.01.31 දී දේවා ව එේ එේ මාසවලදී ඇ   

මාසි  ඳදනම මත වගවන ලද දීමනාවල විස්තර ඳහත සහන් ආ ෘති   අනුකලවන වසේ 

වගුව  ආ ාරව න් ලබාවදන්න. 

වර්ෂ  මාස  දීමනාවේ නම (උදාහරණ: ජීවන වි දම් 

දීමනාව, නිවාස දීමනාව ) 

මුදල් ප්රමාණ  

    

  

වතොරතුරු නිලධාරි ා 2020.07.14 දින අභි ාච  වවත ලිපි ේ මගින් වතොරතුරු ඉල්ලීවම් 6A 

අයිතම  සහා "26(A ).2015 අවප්රේල් 10" වලස පිළිතුරු ලබා දී ඇත.  

 

වමයින් අතෘප්ති   ඳත් අභි ාච  2020.07.30 දින නම්  ළ නිලධාරී වවත අභි ාචන ේ ඉදිරිඳත් 

 ර ඇති අතර නම් ළ නිලධාරි නි මික)ත  ාල සීමාව තුළ ප්රතිචාර දැේවීම  අවඳොවහොසත්වීම මත 

අභි ාච  විසින් 2020.09.11 දිනැතිව ව ොමික)ෂන් සභාව වවත ඉහත අං  දරණ අභි ාචන  ව ොමු  ර 

ඇත. 

 

අභි ාච  විසින් ඉදිරිඳත්  ර ඇති 2020.06.09 දිනැති වතොරතුරු ඉල්ලීම  අදාලව එහි ඳළමුවන  

අයිතම   අදාළ වතොරතුරු ලැබුණු බව අභි ාච  පිළිගනී.  

 

වදවන අයිතම   අදාළ වතොරතුරු ඳනවත් 5(1 (අ  වගන්ති    වත් මුදා වනොහැරීම  තීරණ   ල 

බව වඳොදු අධි ාරි  සහන්  රයි. එවසේ වුවත් එම තීරණ  අභි ාච  වවත දැනුම් දීම  ක්රි ා 

වනො ළ බව ද පිළිගනී. වතොරතුරු නිලධාරි සහන්  ල ස්ථාවර  5(1 (අ  වගන්තිව න් ආවරණ  

 ල හැකි ස්ථාවර ේ වනොවන බව  වමම ව ොමික)ෂන් සභාව තීරණ   රයි. රජවේ වහෝ සංස්ථා වහෝ 

වයවස්ථාපිත මණ්ඩල වල වසේවවේ නියුතු නිලධාරිව කු  වගවන වැටුඳ වහෝ දීමනා 5(1 (අ  

වගන්තිව න් ආවරණ  වන වඳෞද්ගලි  වතොරතුරේ වනොවේ.  

 

ඉතා වහොඳින් දන්නා ඳරිදි වම්වා නිලධාරීන් බවා ගැනීම සහා ඳල රන දැන්වීම මගින්ද වහළි  ල 

යුතු වතොරතුරු වේ.  

 

එබැවින් වමම වතොරතුරු වහාම අභි ාච  වවත ලබා දීම  වඳොදු අධි ාරි  ක්රි ා  ල යුතු  බව ත් 

වතොරතුරු ලබා දීම 2022 මාර්තු මස 07 වන දින  ප්රථම ව ොමික)ෂන් සභාව  පි ඳත් සහිතව අභි ාච  

වවත ලබා දීම  වඳොදු අධි ාරි  ක්රි ා  ල යුතු බව ත්  ව ොමික)ෂන් සභාව තීරණ   රයි.  

 

තීරණය  
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ව ොමික)ෂන් සභාවේ වමම තීරණ  වඳොදු අධි ාරි , වතොරතුරු නිලධාරි සහ අභි ාච  වවත දැනුම් 

දීම  වමම ව ොමික)ෂන් සභාවේ අධයේෂ වජනරාල්වර ා වමවහ වනු ලැවේ.  

අභි ාචන  අවසන්  රන ලදී.  

 

 

 


