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එස්.එන්.පී කුමාර එ.ශ්රී ලංකා සුරා බදු දෙපාර්තදේන්ුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 830 /2019 (2019.03.19 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -     එස්.එන්.පී කුමාර 

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නම් කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා සුරා බදු දෙපාර්තදම්න්ුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එස්.එන්.පී කුමාර 

තපොදු අධිකොරිය             - බුද්දික දවදෙරද ාඩ, බුද්දික දවදෙරද ාඩ, වයායාම දකාමසාරිස්   

(පරිපාලක) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.06.29 , 2018.09.05 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

(ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.08.16, 2018.09.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.08.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.12 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.06.29 සෙ  2018.09.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදී. 
2011.12.24 ින මරොන කාර්ික විෙයාලදේදී පවත්වන ලෙ සුරා බදු නියාමක/දරාපල්වරුන් සුරාබදු 
සැරයන් තනුරට උසස ්කිරීදම් ලිඛිත විභා දයහි ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මගින් නිකුත් 
කරන ලෙ සියලු විභා  අදේක්ෂකයන්දේ ප්රතිඵල අනුව ලකුණු දල්ඛනදේ සෙතික කල පිටපතක්. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2018.08.16 සෙ 2018.09.26 ිනයන්හි නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2018.08.24 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ “ශ්රී ලංකා සුරා බදු 

දෙපාර්තදම්න්ුව දවනුදවන් පවත්වන ලෙ විභා  වල ප්රතිඵල  දල්ඛන එම ප්රතිඵල වල අයිතිකරු වන 

සුරාබදු දෙපාර්තදම්න්ුව දවත ලබා දී ඇති බවින් 2018.6.29 ිනැති ඔබදේ ඉල්ීම අවශ්ය කටයුු සෙො 

මදේ අංක Exa 01/17 ො 2018.07.09 ිනැති ලිපිදයන් සුරාබදු  දකාමසාරිස ්දවත දයාමු කර ඇති අතර 

අොල ලිපිදයහි පිටපතක් ඔබ දවත ෙ ඒවා ඇත." යන්නය තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් 

තනොවූ තහයින් 2018.10.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියාචනය සෙො දෙපාර්ශ්වයම පැිණ ඇති බව දකාිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

දතාරුරු ඉල්ීම සම්බන්ධදයන් විමසීදම්දී, දපාදු අධිකාරිය අභියාචනාකරු විසින් ඉල්ලා ඇති දතාරුරු 
2018.10.31 ිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක ෙට ලබා දුන් බව 2019.03.09 ිනැති ලිපිදයන් දකාිෂන් 
සභාවට ෙැනුවත් කර ඇත. 
 
නිකයෝගය: 
 
2019.03.19 ිනැති ලිපිදේ අනුව අොළ දතාරුරු දපාදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකයා දවත ලබා දී ඇති 

බැවින් අභියාචනය දමයින් අවසන් දේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 

**** 

 


