


ශ්රී ලංකා ස ලංාජසආ ලංක්ෂණ ම ලංජ ඩකය 

වසර්ෂි  ලංවසර්තස ලංක ෘතිය ලං2020 

01.පඳොදු අධිකාරිය පිළිබ විව්තර 

 

1.1 නම  

ශ්රි ාකා වමාආ කරෂණම මඩලයය 

 

1.2 ලිපිනය 

පනො 18,රාආගිරිය ඳාර,රාආගිරිය 

 

2016 අාක 12 දරම පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකේ පිළිබ ඳනපේ 43 ලැනි ලගන්තිය 

යටපේ “ පඳොදු අධිකාරිය” යන්පන් අර්ථ නිරඳමය ඳරිශිනය කරන්න. 

1.3 පලබ් වබැඳිය 

info@ssb.gov.lk 

      

     1.4  පර්ඛීය අමාතයාපන නම    ඳෂාේ අමාතයාපන නම 

වමෘද්ධි,ගෘශ කර්ථික,ෂණෂුද්ර ූලය, ව්ලයා ැකියයා ශා ලයාඳාර වාලර්ධන රාආය අමාතයාය 

 

2. පඳොදු අධිකාරිපන  විධි නියම වශ පවේලාල ව්ලභාලය දෂ ලපයන් විව්තර කරන්න. 

වමෘද්ධි, ගෘශ කර්ථික,ෂණෂුද්ර ූලය, ව්ලයා ැකියයා ශා ලයාඳාර වාලර්ධන රාආය අමාතයාය 

යටපේ ක්රියාේමක ලන පමම මඩලයය මන්න් රආපන විාම ලැපකඳක මිකමකම පනොමැති 

පුරලැසියන් උපදවා ප්රතිාභ වැසිම පිිව විාම ලැපක හ ශා වමාආ කරෂණම ප්රතිාභ 

පයෝආනාක්රමය ක්රියාලට නාලා .ත. මඩලයය මන්න් රැැකම ම ශා කරව්වාල නකමන් 

පයෝආනාක්රම පදකෂණ ක්රියාේමක කරකමන් ඳලතින අතර,  ම පයෝආනාක්රමයන්ප  

වාමාජිකයන් පලත ලයව අවුරුදු 60 සිට මාසික විාම ලැපකඳ, වාමාජික අභාලපයන් ඳරැ 

කත්රයාට විාම ලැපකඳ පමන්ම විාම පර්ල අලධිපන අ අර්ධ අබතා ප්රතිාභ, පර්ම අබතා 

ප්රතිාභ, මරම ඳාරිපතෝිකක ශා විභාග කයමේලි  ූලය ප්රතිාභ බා  අම සිදු පකපර්. 

 

3. පතොරතුරු නිධාරීයා වශ නේ කෂ නිධාරියාප  නේ ශා වේබන්ධ කර ගත ශැිය 

කකාරය 

නේ කෂ නිධරයා පෂණ.ඒ. ව්.පී කළුකරච්චි මයා 

වාමානයාධිකාරී 

ශ්රී ාකා වමාආ කරෂණම මඩලයය 
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පතොරතුරු  නිධරයා පී. ච්.කල්ශාරි ද සිල්ලා කමය -නිපයෝආය වාමානයාධිකාරී මවමාආ 

කරෂණම) - ශ්රී ාකා වමාආ කරෂණම මඩලයය 

 ව්.යබ් ෂණ්මන් මයා - නිපයෝආය වාමානයාධිකාරී මදලදල්) - ශ්රී ාකා 

වමාආ  කරෂණම මඩලයය 

 ච්. ේ. නිල්කමි පෂණ පශේරේ කමය - වශකාර  වාමානයාධිකාරී මඳාන) - 

ශ්රී ාකා වමාආ කරෂණම මඩලයය 

           

4. අනුකූතා වමාපෝචනය 

මපකොකමන් වභාපේ රීති වශ නියම වමඟ 7,8 වශ 9 ලගන්ති ියයලන්න) 

1. ලාර්ථා ඳලේලාපගන යාම ,කාඩලයගත ියරීම වශ සූචිගත ියරීම සිදුකරන්පන් පකපවේද යන්න 

විව්තර කරන්න 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකේ පිළිබ ඳනත වශා  ලිපිපගොනුලෂණ ඳලේලාපගන යනු 

බයි.  ම ලිපිපගොනුපලමි මි රිඳව පතොරතුරු මල්ලීේ ලියාඳි ාචි පල්ඛනයෂණ පලනම 

ඳලේලාපගන යනු බන අතර,   ම පල්ඛමපයමි අදාෂ අයදුේඳත්රය මි රිඳේ කර .ති 

අයදුේකරුප  නම ශා ලිපිනය, මල්ා සිටින පතොරතුර පකටිපයන්, මල්ලීපේ ව්ලභාලය, ැබුණු 

බල දන්ලන ද ලිපිය පයොදල ක ි නය, මල්ලීම පිළිගේ බල  ප්රතිෂණපේඳ කබල දැන්වු ි නය , 

පතොරතුරු මල්ලීම වේපුර්ම ක ි නය .තුෂේ කරනු බයි.  

2. විදුේ කකෘතිපයන් ලාර්තා ඳලේලාපගන යාම පිළිබ විව්තර වඳයන්න. 

 යේ පුද්ගපයම  විසින් මල්ලීේ ලිපියෂණ පයොදලක ඳරැ ඊට අදාෂ RTI කකෘතිඳත්ර Word 

මෘදුකාාගය මන්න් වකව් කර ඳරිගමකය මන්න් ලාර්තා ඳලේලාපගන යනු බයි. 

3.  
 

ඳශත පතොරතුරු පුරලැසියන්ට දැනගැනීමට වව්ලා .ති කකාරය පිලිබ විව්තර දෂණලන්න. 

3.1 පඳොදු අධිකාරිපයමි 
නිධාරීන් වශ පවේලකයන්ප  බත 

,රාආකාරී , කාර්යයන් වශ 
තීරම ගැනීපේ අ 
අනුගමනය කරන ක්රියා පිළිපල 

 
 
 
 
 
 
 
අඳ කයතනය වශා  නි පලබ් අයවියෂණ ඳලේලාපගන 
යනු බන අතර,  ම පලබ් අයවිය මන්න් අදාෂ පතොරතුරු 
පුරලැසියන් ශට දැනගැනීමට වව්ලා .ත.  

3.2 පඳොදු අධිකාරිපයමි 
නිධාරීන් වශ පවේලකයන්ප  
කාර්යයන් 
වශ රාආකාරී මපක ියරීපේ අ 
වශ බත ක්රියාේමක 
ියරීපේ අ දෂණලා .ති 
උඳචාර 

3.3 පඳොදු අධිකාරිපයමි 
නිධාරීන් වශ පවේලකයන් 
තම කාර්යයන් වශ 
රාආකාරී මපක ියරීපේ අ වශ 
බත ියයාේමක 
ියරීපේ අ භාවිතා කරනු 

බන නීතී , පරගුාසි, 

උපඳදව් ,අේපඳොේ ,වශ 

පලනේ කාඩලයගත ලාර්තා. 
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3.4 පතොරතුරු දැනගැනීපේ 
ඳනත යපටේ පුරලැසියන්ට පතොරතුරු 
බාගැනීම 
වශා ඳලතින ඳශරැකේ  පිළිබ 
විව්තර 

 
 
අඳ කයතනය වශා  නි පලබ් අයවියෂණ ඳලේලාපගන යනු 
බන අතර,  ම පලබ් අයවිය මන්න් අදාෂ පතොරතුරු 
පුරලැසියන් ශට දැනගැනීමට වව්ලා .ත. ඕනෑම 
පුද්ගපයම ට කයතනය පලත ඳැකමම වුලද පතොරතුරු බාගත 
ශැක. 

3.5 අදාෂ වැරැේද වමිතල 
පලන් කරන ද දලදල් වශ පයෝජිත 
වියදේ වශ 
සිදුකරන ද පගවීේ පිළිබ 
විව්තර 
 

4. පතොරතුරු භාා තුපනන්ම බාගත 
ශැියද? 

භාා ත්රිේලපයන් බාගත ශැක 

5. පඳොදු අධිකාරිය අමාතයායෂණ පේ 

නේ ,ලවරක කාය තුෂ ශි සි වශ 
පලනේ ලයාඳෘති  පකොඳමම 
වාඛයාලෂණ පිළිබ විව්තර පුරලැසියාට 
දැනගැනීමට වැැව්වීද?                                                                   

 
-අදාෂ පනොේ- 

5.1 විපද් අරදලදල් ද ලයාඳෘති  

(කරේභ වීමට මාව 03කට පඳර) 
           
 
 

-අදාෂ පනොේ- 

5.2 පද්ශීය අරදලදල් ද ලයාඳෘති මකරේභ 
වීමට මාව 03කට පඳර) 

5.3 විපද් අරදලදල් ද ශි සි ලයාඳෘති 
මකරේභ වීමට මාව 07කට පඳර) 

5.4 පද්ශීය අරදලදල් ද ශි සි ලයාඳෘති 
මකරේභ වීමට මාව 07කට පඳර) 

 

ඳනපේ 8 ලැනි ලගන්තිය වමඟ ියයලන 10 මඌ) උඳ ලගන්තිය විසින් නියම කරන ඳරිි  

5. ලවර පුරා ද පතොරතුරු මල්ලීේල විව්තර - 2020 ලර්ය වශා 

  වාඛයාල 

1. ලර්ය තුෂ ැබුණු පතොරතුරු මල්ලීේ වාඛයාල 01 

2. වේපර්පමයන් පතොරතුරු වඳයන ද පතොරතුරු මල්ලීේල 

වාඛයාල 
01 

3. අර්ධ ලපයන් පතොරතුරු වඳයන ද පතොරතුරු මල්ලීේ 

වාඛ් යාල 
- 

4. ඳපනේ 5 ලන ලගන්තිය අනුල ප්රතිෂණපේඳ කරන ද පතොරතුරු 

මල්ලීේ වාඛයාල 
- 

5. ඳපනේ 5 ලන ලගන්තිපන වශන් පශේතුලලින් බැශැරල 

ප්රතිෂණපේඳ කෂ පතොරතුරු මල්ලීේ වාඛයාල ( උදා -පතොරතුරු 

වන්තකපන පනොමැතිවීම ) 

- 

6. පතොරතුරු මල්ලීමකට ප්රතිචාර දැෂණවීමට ගතව වාමාන් ය කාය 

(රාආකාරි ි න ගමන ) 
ි න 07 

7. තැඳෑපන් ැබුණු පතොරතුරු මල්ලීේ ගමන පකොඳමමද? 01 

8. විදු තැඳෑපන් ැබුණු පතොරතුරු මල්ලීේ ගමන පකොඳමමද? - 

9. තැඳෑ පශෝ විදුේ තැඳෑ ශැර පලනේ මාධයයියන් ැබුණු 
පතොරතුරු මල්ලීේ ගමන පකොඳමමද? 

- 
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6. පතොරතුරු මල්ලීේ ව්ලභාලය 

පතොරතුරු මල්ලීේ ලැඩිම ප්රමාමයෂණ වශ පදලැනිලට ලැඩිම ප්රමාමයෂණ ැී  තිපබන්පන් ම මන 

ව්ලභාලපන මඳනපේ 27 ලගන්තිය යටපේ විපේිකතල දෂණලා .ති ඳරිි ) පතොරතුරු 

වේබන්ධපයන්ද?  

ලැඩිම ප්රමාමයෂණ -  නැත.  

පදලැනිලට ලැඩිම ප්රමාමයෂණ -  නැත. 

 ෂණ මල්ලීමෂණ ඳමමෂණ අඳ කයතනය විසින් වකව් ියරීමට නියකමත ඳරිගමක මෘදුකාාග ඳද්ධතිය 

නිර්මාමය කරනු බන කයතනය විසින් පයොදල කර .ත. 

ඳශත දැෂණපලන කාඩලය යටපේ පකොඳමම පතොරතුරු මල්ලීේ ප්රමාමයෂණ ැී  තිපබ්ද? 

 වාඛයාල 

ප්රවේඳාදන කටයුතු - 

කයතනික ගැටලු 01 

පද්ඳාන ඳලිගැනීේ - 

දලය  (අයලැය ශා ලයාඳෘති .තුළුල ) - 

ඳරිවර කටයුතු - 

ප්රතිඳේති කටයුතු - 

පලනේ - 

 

7. පතොරතුරු මල්ා සිටින්නා පිළිබ ඳැතිකය 

 පතොරතුරු මල්ලීේ වාඛයාල වමව්තපයන් % 

තනි පුද්ගයන් විසින් සිදුකෂ පතොරතුරු 

මල්ලීේ ගමන 

- - 

වාවිධාන විසින් සිදුකෂ පතොරතුරු මල්ලීේ 

ගමන 

01 100% 

ඳශත දැෂණපන ඳෂාේලලින් ැී  .ති පතොරතුරු මල්ලීේ වාඛයාල වශන් කරන්න 

මධයම ඳෂාත - - 

නැපගනමිර ඳෂාත - - 

උතුරු මැද ඳෂාත - - 

උතුරු ඳෂාත - - 

ලයඹ ඳෂාත - - 

වබරගදලල ඳෂාත - - 
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 පතොරතුරු මල්ලීේ වාඛයාල වමව්තපයන් % 

දම ණු ඳෂාත - - 

ඌල ඳෂාත - - 

බව්නාමිර ඳෂාත 01 100% 
 

8. පතොරතුරු බා අම ප්රතිපෂේඳ ියරීම පශේතුපලන් යේ පුද්ගපයම ට දඩුලේ ඳැනවීම පශෝ විනය 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම සිදුපකපෂේද ?  නැත. 

9. අභියාචනා වශ පකොකමන් වභාපේ මාර්පගෝඳපද්න 

 වාඛයාල 

නම් ළ නිකධසරියස වවත  ්න කද අභියසචනස ාාඛ්යසව 

නේකෂ නිධාරියා පලත කරන ද අභියාචනා වාඛයාල 1 

නේකෂ නිධාරියාප  උපඳදව් මත පතොරතුරු වඳයන ද ලාර ගමන 1 

ව ොමි න් ාභසව වවත  ්න කද අභියසචනස 

පඳොදු අධිකාරිය පලත දැනුේ පදන ද පතොරතුරු බා අම ප්රතිෂණපේඳ 
ියරීම 
වේබන්ධ අභියාචනා වාඛයාල 

- 

පකොකමන් වභාල විසින් අදාෂ පතොරතුරු බාපදන පව නිපයෝග කෂ 
/උපඳදව ්බාදුන් වේපුර්ම ලාර ගමන  (අභියාචකට ඳෂණල තීන්දුල 

ැබූ අභියාචනා ගමන)  

- 

 

10. පතොරතුරු කෂමනාකරමය වශ ලාර්තා ඳලේලාපග යාම. 

10.1 පතොරතුරු කෂමනාකරමය කරන කකාරය වශ ලාර්තා වාචිත කරන කකාරය පිළිබ විව්තර 

යේ පුද්ගපයම  විසින් පයොදලකරන ද මල්ලීේ ලිපි ව්කෑන් කර ඳරිගමකය තුෂ බාගත ියරීම 

සිදුකරන අතර, ඊට අදාෂ RTI කකෘතිඳත්ර Word මෘදුකාාගය මන්න් වකව් කර නේක නිධාරීයා 

අේවන් ියරීපමන් ඳරැලද  ම ලිපි ව්කෑන් කර ඳරිගමකය තුෂ ගබයා කර තබාගනී. මීට අමතරල 

ැපබන මල්ලීේ පගොනුලක .තුෂේ කර තබාගනී. 

10.2 ලවර තුෂ  ම ක්රමය යාලේකාලීන පකපෂේ ද? ඔේ නේ  විව්තර වඳයන්න 

 ම ක්රමය යාලේකාලීන සිදුකරන  අ. මශත වශන් ඳරිි  අදාෂ මල්ලීේ ලිපි ශා RTI කකෘතිඳත්ර 

ඳරිගමකය තුෂ පුද්ගයාප  නකමන් පලන පලනම ලිපිපගොනු ගබයා කර තබා ගනී. 

10.3 ලාර්තා ගබයා කර .ති කකාරය පිළිබ විව්තර ( උදා -පල්ඛනාගාරය , විදුේ දේත බැාම ල -

පල්ඛන පගොනු වමිත / රමිත , කයතනික / කයතනපයන් බැශැර ) 

පල්ඛන පගොනු වමිත   , ඳරිගමකය මන්න් 

10.4 ඳශරැපලන් පවොයාගත ශැිය කකාරයට ලාර්තා වාචිතය ඳරිශීන, රැචිගතකරමය වශ වාචිත ියරීම 

සිදුපේද? මවිව්තර වඳයන්න) 

මල්ලීේ ලිපි ශා RTI කකෘතිඳත්ර ඳරිගමකය තුෂ පුද්ගයාප  නකමන් පලන පලනම ලිපිපගොනු ගබයා කර 

තබා ගනී.  ම පුද්ගයාප  නකමන් වු ලිපිපගොනුපේ RTI කකෘතිඳත්ර නකමන්ද පලන පලනම ඳරිගමකය 

මන්න් ලිපිපගොනු ඳලේලා පගන යනු බයි.  
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10.5 මශතින් දැෂණවු ලාර්තා රැචිගතකරමය වශ ඳරිශින ක්රමය, ගත වු ලර්ය තුෂ ලැඩිි යුණු 

කපෂේද යන්න පිළිබ විව්තර වඳයන්න 

අදාෂ ලර්ය තුෂ ලාර්තා රැචිගතකරමය වශ ඳරිශින ක්රමය ලැඩිි යුණු ියරීමෂණ සිදුපනොකරන 

 අ. 

10.6  බදු ලාර්තා වාචිතයක අ ලාර්තාලෂණ පවොයා මි රිඳේ ියරීම වශා දෂ ලපයන් පකොඳමම 

කායෂණ ගතපේද? 

        කමනිේතු 30 

10.7 පභෞතික ලාර්තා වාචිතයක අ  කී ලාර්තා ෂණපේත්රය තුෂ   ෂණපේත්රපයන් පිටත යන 

පදයාකාරපයන්ම වාචිත පකපර්ද? 

නැත 

10.8 ඳලතින ලාර්තා ( 2016 අපගෝවතු 04 දෂණලා ) ලවර 10 දෂණලා වශ නල ලාර්තා (2016 අපගෝව්තු 

05 න් ඳරැ ) ලවර 12ෂණ දෂණලා නයේතු ියරීමට අලය ඳශරැකේ වවා තිපබ්ද ? (විව්තර වඳයන්න) 

පභෞතිකල පගොනු පල්ඛනාගාරපන ඳලේලාපගන යනු බයි 

10.9 පතොරතුරු ගබයාකරමය වශ කෂමමාකරනය පලනුපලන් අයලැය ප්රතිඳාදන පලන් කර 
තිපබ්ද? 

නැත 

10.10 ලාර්තා ඩිජිටල් ක්රමයට ඳලේලාපගන පනොයන්පන් නේ, ලාර්තා ඳලේලාගැනීම වශා 
ලර්ය තුෂ ගනු ැබු පියලර දෂණලන්න 

- 

10.11. ලාර්තා ඩිජිටල් ක්රමයට වාචිත කපෂේ නේ, ය සිදු කපෂේ පඳොදු අධිකාරිය තුෂ ද නැතිනේ  

         බාමිර කයතනයෂණ තුෂද? මවිව්තර දෂණලන්න) 

අදාෂ ලාර්තා ඩිජිටල් ක්රමයට වාචිත කරනුපන කයතනය තුෂම පේ. 

10.12. ඩිජිටල් ක්රමපයන් වාචිත කෂ ලාර්තා දේත අන්තර්ආාය ශරශා බාගත ශැියද? 

අන්තර්ආාය ශරශා බාගත පනොශැක. 

10.13. ඔේ නේ,ආාගත කරෂණාල අලම ලපයන් මවකට ලරෂණ යාලේකාලීන කපෂේද? 

- 
 

II.ලාර්තා ඳලේලාපගන යාම ,කෂමනාකරමය වශ විනා ියරීම පිළිබ භාවිතය ලැඩිි යුණු ියරීම 

වශ ඒ වේබන්ධ බාධක මලේ ියරීම වශා ඔබ මි රිඳේ කරන පයෝආනා කලපර්ද? 

අදාෂ විය ලිපිපගොනුපලමි අයාගු ලිපි ව්කෑන් කර ඳරිගමකය තුෂ පලන පලනම ලිපිපගොනු 

මFolder) වකව් කර ගබයා ියරීම තුළින් පභෞතිකල ලිපිපගොනු රාශියෂණ නයේතු ියරීමට අලය 

පනොලන අතර, කාය කෂමනාකරමය කර ගත ශැක. ඒ අනුල ලිපිපගොනු ලාර්තා වකව් ියරීම ශා 

ඳලේලාපගන යාම විදුේ පල්ඛනාකෘතිපයන් සිදුියරීම මන්න් ලාර්තා කරෂණා කරගත ශැියවීම. 

 

12. පුරලැසියන්ට පතොරතුරු බාගැනිම වශා තිපබන ඳශරැකේ පමොනලාද? ලර්ය තු  කී 

ඳශරැකේල යේ ලැඩිි යුණු ියරීමෂණ කපෂේ නේ  ය ද .තුේල කරුමාකර විව්තර දෂණලන්න. 

අඳ කයතනය වශා  නි පලබ් අයවියෂණ ඳලේලාපගන යනු බන අතර,  ම පලබ් අයවිය මන්න් අදාෂ 

පතොරතුරු පුරලැසියන් ශට දැනගැනීමට වව්ලා .ත.  පමන්ම ප්රධාන කාර්යාපන පලනම 

පතොරතුරු ඒකකයෂණ ව්ථාපිත කර  ම ඒකකය වශා නිධාරීන් ද පලනම දුරකථන අාකයෂණ ද  

.ත.   
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13.පතොරතුරු මල්ලීේ ඔව්පවේ පඳොදු අධිකාරිය විසින් ලර්ය තුෂ පකොඳමම ගාව්තුලෂණ  කතු කර 

ගේපේද? 

අදාෂ පනොපේ. 

 

14. විනිවිදභාලය ලැඩිි යුණු ියරීම පිිව ඔබට මි රිඳේ කෂ ශැිය පයෝආනා කලපර්ද? 

පඳොදු අධිකාරිය තුෂ සිදු කෂ යුතු ලැඩිි යුණු ියරීේ 

 සියලු පදනා ශට පතොරතුරු දැනගැනීම වශා කයතනය නකමන් ඳලේලාපගන යනු බන 

පලබ් අයවිපයමි පතොරතුරු .තුෂේ ියරීම ශා පලබ් අයවිය නිරන්තරපයන් යාලේකාලීන 

කර නිලැරි  ශා වතය පතොරතුරු  පුරලැසියන් පලත දැන්වීම. 

 කයතනය තුෂ දැන්වීේ පුලරුලෂණ වකව් කර   මි පතොරතුරු .තුෂේ ියරීම. 

ලැඩිි යුණු ියරීේ පඳොදු ලපයන් 

- 

 

15. පලනේ යේ පතොරතුරෂණ පශෝ විපේචනයෂණ පශෝ වැඳයීමට බාපඳොපරොේතු ලන්පන් නේ ඒලා 

පමමි දෂණලන්න. 

 

- 
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