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තපරවදන 

ශ්රී ලංකා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව යනු 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  පනතත් විධිවිධාන යටතත් පිහිටුවන ලද ස්වාධීන ආයතනයකි. එම තකාමිෂන් සභාව 2016 

ඔක්තතෝේබර් මාසතේදී සිය වැඩ කටයුතු ආරේභ කර 2020 වර්ෂතේ සිය සිව්වන වසර සේූර්ණ කතළ්ය. 

තමම වාර්තාව 2020 වර්ෂය තුළදී තකාමිෂන් සභාතව් සමස්ත කාර්ය සාධනය සහ ජයග්රහණ ඉදිරිපත් කරයි. 

තමම වාර්තාව තකාමිෂන් සභාතව් ප්රධාන කාර්යයන් ඉටු කිරීම ආවරණය කරයි, (අ) තපාදු අධිකාරීන්තේ (PA) 

තීරණ තහ්තුතවන් පීඩාවට පත් වූ තතාරතුරු ඉල්ලුේකරුවන්තේ අභියාචනා විනිශච්ය කිරීම; (ආ) තතාරතුරු 

නිලධාරින් (IO) සහ නේ කළ නිලධාරීන් (DO) පුහුණු කිරීම; (ඇ) තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත මඟින් ලබා දී 

ඇති තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය තකතරහි අවධානය තයාමු කරමින් දිස්ික්, තකාට්ඨාශ හා ප්රජා මට්ටේ 

වල සිවිල්ල සංවිධාන සාමාජිකයින් සහ රාජය නිලධාරීන් අතර දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා වූ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම; තපාදු අධිකාරීන් සඳහා වාර්තා කළමනාකරණය පිළිබඳ මාර්තගෝපතේශ 

ක්රියාත්මක කිරීම; (ඉ) තපාදු අධිකාරීන් විසින් ක්රියාකාරීව තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම දිරිමත් කිරීම සහ 

ප්රවර්ධනය කිරීම; සහ (එ) පනත මඟින් ඔවුන් මත පැවරී ඇති රාජකාරිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහා 

තපාදු අධිකාරීන් වල කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම. 

තමම වාර්තාව සමාතලෝචනයට භාජනය වූ කාලය තුළ තකාමිෂන් සභාතව් ක්රියාකාරිත්වය හා සේබන්ධ ප්රධාන 

කරුණු පිළිබඳ දළ විශ්තල්ලෂණයක් සපයයි.  ඒ තුළ සාමානය පාඨකයාට අන්තර්ගතය සරළව අවතබෝධ කර 

ගැනීම සඳහා දත්ත වඩාත් දෘශය ස්වරූපතයන් ඉදිරිපත් කිරීමට වෑයමක් දරා ඇත. තවද, වාර්තාව මඟින් 

හැකිතාක් දුරට එක්සත් ජාතීන්තේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක (2015) රාමුව තවත දත්ත සේබන්ධ කිරීමට 

උත්සාහ කරයි. පුළුල්ල තගෝලීය සංවර්ධන ඉදිරි දර්ශනයක් තුළ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ තේශීය 

ක්රියාකාරිත්වය මැනීමට තමය උපකාරී තව්. 

අභියාචනා විභාග කිරීම, එනේ විනිශච්ය කිරීතේ කාර්යය වසර ගණනාවක් තිස්තස් තකාමිෂන් සභාතව් මූලික 

කාර්ය බවට පත්ව ඇත. තකතස් තවතත්, සමාතලෝචනය කළ වර්ෂතේදී අභියාචනා විභාග කිරීම අභිතයෝග 

රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු විය. තකාවිඩ් -19 වවරසය පැතිරීම වැළැක්ීම සඳහා පනවා තිබූ අගුු දැමීතේ 

පියවර සහ සංචරණ සීමා තහ්තුතවන් අභියාචනා විභාගයට පාර්ශවකරුවන්ට තභෞතිකව තකාමිෂන් සභාව තවත 

පැමිණීමට තනාහැකි විය. "2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත යටතත් ප්රකාශයට පත් කරන 

ලද තරගුලාසිවල (2017),  ‘තල්ලඛනගත ක්රියා පටිපාටිය’ (රීති 19) තහෝ ‘තදපාර්ශවය කැඳවා විභාගයට ගැනීතේ 

පටිපාටිය’ (රීති 20) තුළ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ නීතිරීතිවලට අනුකූලව අභියාචනා 

විභාග කිරීම සහ තීරණය කිරීම සාමානයතයන් සිදු තව්. වාර්තාමය කටයුතු මඟින් විභාග තකතරන අභියාචනා 

සේබන්ධතයන්, උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්තේ තභෞතික පැමිණීම තනාමැති විටදී තල්ලඛන හා ලිඛිත 

ඉදිරිපත් කිරීේ අනුව පමණක් තකාමිෂන් සභාව තීන්දුවක් ලබා තදයි. වසංගතය හමුතව්, වසර තුළදී සිදු වූ 

තබාතහෝ අභියාචනා විසඳීම සඳහා තකාමිෂන් සභාවට තමම විකල්ලපය භාවිතා කිරීමට සිදු විය. තකතස් වුවද, 

පාර්ශවයන්තේ අදහස් දැනගැනීම අතිශයින්ම අවශය වූ අභියාචනා වලදී, තකාමිෂන් සභාවට සූේ තාක්ෂණය 

හරහා දුරකථන තහෝ මාර්ගගත රැස්ීේ /විමසීේ භාවිතා කිරීමට සිදු විය. 

තවද, තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනතත් ප්රතිපත්තියට අනුකූලව ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු මුදා හැරීම 

සඳහා එනේ උපරිම තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම සඳහා තකාමිෂන් සභාව විසින් තපාදු අධිකාරින් සමඟ සාකච්ඡා 

කර අභියාචනා විසඳීමට උත්සාහ කර ඇත. තකාමිෂන් සභාවට කරන ලද අභියාචනා වල එකතුව සහ, 2017 

සිට අද දක්වා කාලය තුළ එහි අභියාචනාකරුවන්ට ලබා දුන් නිතයෝග මත, තපාදු අධිකාරීන් විසින් අවම 

වශතයන් අභියාචනා ගණනක් අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇත. තමම සිේධීන්තේ ප්රතිඵල 

තමම ක්තෂ්රතේ හරවත් නීතිය හා පටිපාටි නීතිය දියුණු කිරීම සේබන්ධව පමණක් තනාව අුතින් පිහිටුවන 

ලද ආයතනයක් තලස තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාතව් නීති  සංවර්ධනය 

සඳහා ප්රතයෝජනවත් වනු ඇත. අභියාචනාධිකරණය හමුතව් අභිතයෝගයට ලක් කර ඇති තකාමිෂන් සභා 

නිතයෝග වලට අමතරව, විවිධ තහ්තුන් නිසා තපාදු අධිකාරින් විසින් තනාසලකා හරින ලද නිතයෝග සැලකිය 

යුතු ප්රමාණයක් ඇත. තමම අවස්ථා වලදී, තකාමිෂන් සභාතව් නීති අංශය අදාළ තපාදු අධිකාරි තවත ලිඛිතව 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2020          තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

 
 

දැනුේ දීතමන් තකාමිෂන් සභාතව් නිතයෝගයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අතපාතහාසත් වුවතහාත් තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  පනතත් 39 වන වගන්තිය යටතත් සහ ඊට අනුව නඩු පවරන බවට අවවාද කර තිතේ. 

තවද, වසර ගණනාවක් තිස්තස් තකාමිෂන් සභාතව් වැඩ ප්රමාණය වැඩිී එහි කාර්යයන් පුළුල්ල වූ අතර සීමිත 

මානව හා තභෞතික සේපත් ප්රමාණයක් සමඟ එදිතනදා කටයුතු කළමනාකරණය කිරීතේදී තකාමිෂන් සභාවට 

විශාල පරිපාලනමය ගැටු සහ අභිතයෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදු විය. විතශ්ෂතයන්, තකාමසාරිස්වරුන්තේ 

උපතදස් පරිදි අභියාචනා විභාග කිරීතේ ක්රියාවලියට සහ නිතයෝග තකටුේපත් කිරීමට සහාය ීම සඳහා 

තකාමිෂන් සභාවට දක්ෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිතේ නැත. තකාමිෂන් සභාවට නීතිමය සහ කළමනාකරණ 

සහායකයින් ස්ිර පදනමින් බඳවා ගැනීමට තනාහැකි වූ තහයින්, මූලයමය බාධාවන් සහ තවනත් පරිපාලන 

තහ්තුන් මත, මෑතකදී සමත් වූ නීතිතව්දීන් තාවකාලික හා පැවරුේ පදනම මත තස්වතේ තයදීතේ පරිචය 

අඛණ්ඩව කරතගන යාමට තකාමිෂන් සභාවට සිදු විය. තකතස් තවතත්, ලබන වසර මුලදී තවන් කරන ලද 

තස්වකයින් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීතමන් තමම ගැටළුව විසඳනු ඇතැයි අතේක්ෂා තකතර්.  

තකතස් තවතත්, තකාමිෂන් සභාව ආරේභතේ සිටම මූලයමය බාධාවන් තහ්තුතවන් මුහුණ දුන් මානව සේපත් 

ගැටු, එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සහ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය වැනි 

සංවර්ධන නිතයෝජිතායතනවල අඛණ්ඩ සහතයෝගතයන් තබාතහෝ දුරට ජය ගැනීමට හැකි ී තිතේ. ඔවුන්තේ 

තාක්ෂණික හා මූලයමය සහතයෝගය ප්රීන පුේගලයින්තේ තස්වාවන් ලබා ගැනීමට සහ පුළුල්ල වැඩ සටහන් භාර 

ගැනීමට උපකාරි විය. එම නිසා වසර පුරා දිස්ික් හා ප්රාතේශීය මට්ටමින් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා 

තකාමිෂන් සභාවට සිය වැඩසටහන් අඛණ්ඩව කරතගන යාමට හැකි විය. රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීතේ සහ 

මහජනතාව දැනුවත් කිරීතේ තකාමිෂන් සභාතව් කාර්යභාරය ඉදිරියටත් සිදුකිරීමට අවශය වන වැදගත් 

කාර්යයන් බවට පත්ව ඇති බව සඳහන් කිරීම සුදුසු ය. 

තකාමිෂන් සභාතව් මුල්ල අවධිතේදී, ජනමාධය අමාතයාංශය සහ තවනත් සංවිධාන රාශියක් ජාතික හා පළාත් 

මට්ටමින් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ සේබන්ධ පුහුණුීේ වලදී සක්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ. 

තකතස් තවතත් එම උනන්දුව මෑත කාලතේ දක්නට තනාතිබීම කණගාටුවට කරුණකි. ප්රතිපත්තියක් වශතයන් 

තකාමිෂන් සභාව විශ්වාස කරන්තන් පුහුණුීේ අවශයතා තමන්ම පුහුණුතව් අන්තර්ගතය කාලයත් සමග 

තවනස් වන බැවින් රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සහ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ මහජනතාව 

දැනුවත් කිරීම යන තදකම අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතු බවයි. තමම පසුබිම තුළ, අනාගතතේ පුහුණුව සඳහා විධිමත් 

යාන්රණයක් සකස් කිරීතේ අවශයතාවයක් ඇති බව තකාමිෂන් සභාතව් අදහසයි. 

අතිතර්කව, පුරවැසියන් ඉල්ලලා සිටින තතාරතුරු ඵලදායී තලස සැපයීම පහසු කිරීම සඳහා තපාදු අධිකාරීන්ට 

ඔවුන්තේ වාර්තා කළමනාකරණ පාටිපාටිය වැඩිදියුණු කිරීමට සහාය ීතේ දැඩි අවශයතාවක් ඇති බව 

තකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කර ඇත. පනතත් 7 වන වගන්තිතේ විතශ්ෂතයන් සඳහන් වන්තන් තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිය ලබා ගැනීම පිණිස පහසුකේ සැලසීම සඳහා එහි සියුම වාර්තා නිසි පරිදි ලැයිස්තුගත 

කර සුචිගත කිරීම සෑම තපාදු අධිකාරියකතේම යුතුකම විය යුතු බවයි. තපාදු අධිකාරීන් සඳහා නිසි වාර්තා 

කළමනාකරණය පිළිබඳ 14 (ඌ) වගන්තිය අනුව මාර්තගෝපතේශන නිකුත් කිරීමට තකාමිෂන් සභාව බැඳී සිටී. 

තමය සියුම රාජය ආයතන පුරා වයාේත වන අතිමහත් කාර්යයකි. වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම, ආරක්ෂා 

කිරීම සහ බැහැර කිරීම ප්රධාන වගකීම කර ගත් ජාතික තල්ලඛනාරක්ෂක තදපාර්තතේන්තුව, අතනකුත් අදාළ 

අමාතයාංශ, තදපාර්තතේන්තු සහ ආයතන සමඟ තකාමිෂන් සභාව තේ සේබන්ධතයන් සාකච්ඡා කර  වර්ෂය 

තුළදී කටයුතු ආරේභ කරන ලදි. තතාරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ රාජය බලධාරීන්ට නිශච්ිත 

මාර්තගෝපතේශ සකස් කිරීම සඳහා තකාමිෂන් සභාව එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහනින්  ආධාර ලබා 

ගත්තත්ය. අදාළ හවුල්ලකාර සංවිධානවල සහභාගීත්වතයන් 2021 වර්ෂතේදී තමම කර්තවයය නිම කිරීමට 

අතේක්ෂා තකතර්. වාර්තා කළමනාකරණ මාර්තගෝපතේශ ක්රියාත්මක කිරීම තතාරතුරු ප්රතිගාමී හා ප්රගාමී තලස 

තහළිදරව් කිරීතේ වැදගත් පියවරක් වනු ඇත. 

තවද, තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ සිවිල්ල සමාජ සංවිධාන, ප්රජා පදනේ කරගත් සංවිධාන සහ 

රාජය නිලධාරීන් අතර මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා තකාමිෂන් සභාව වර්ෂය තුළදී සැලකිය යුතු 

ප්රයත්නයක් දැරීය. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලතේ අරමුදල්ල ආධාර යටතත්, තකාමිෂන් සභාව ශ්රී 
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ලංකාතව් ිකුණාමලය, නාවලපිටිය, නුවරඑළිය, බේතේගම සහ මාතර දිස්ික්කවල අඛණ්ඩව දැනුවත්කිරීතේ 

වැඩමුළු පැවැත්ීය. තමම වැඩමුළු සඳහා රජතේ ආයතනවල ප්රාතේශීය ප්රධානීන්, සිවිල්ල සමාජ සංවිධාන 

නායකයින් සහ ප්රජා පදනේ කරගත් සංවිධානවල සාමාජිකයින් සහභාගී වූහ. 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 8, 9 සහ 10 වැනි වගන්ති වලින් පිළිබිඹුවන ප්රගාමී 

තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීතේ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දැඩි තලස තපාදු අධිකාරින් තමතහයීමට ද 

තකාමිෂන් සභාව අතේක්ෂා කරයි.  තතාරතුරු තත්මාවන් 16 ක් අවම වශතයන් තහළිදරව් කරන තලස තයාමු 

තකතරන නිතයෝග අංක 20 ට අනුව පැහැදිලි මාර්තගෝපතේශ තකාමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 

UNDP වයාපෘතිය යටතත් වාර්තා කළමනාකරණ මාර්තගෝපතේශන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා තකාමිෂන් සභාව 

විසින් තපාදු අධිකාරීන් අතර ප්රගාමී තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම සහ තපාදු අධිකාරීන්ට සහය සැපයීම පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තිය ප්රවර්ධනය කිරීම ආරේභ කර ඇත. 

තේ අතර, පනතත් 16 වන වගන්තියට අනුව තකාමිෂන් සභාව තමන්තේම අරමුදලක් පිහිටුීමට 

බලාතපාතරාත්තු වන අතර, ඒ සඳහා පාර්ලිතේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද සියළුම වැය ශීර්ෂ තමන්ම ශ්රී 

ලංකාව තුළ තහෝ ඉන් පිටත ඕනෑම මූලාශ්රයකින් ලැතබන පරිතයාග, තෑගි තහෝ ප්රදාන එකතු කරනු ඇත. තේ 

සේබන්ධව ගරු නීතිපති තුමාතේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම ද ඇතුළුව ඒ සඳහා මූලික පියවර වර්ෂය තුළදී තගන 

ඇත. තමම කාරණය එහි ස්වාධීනත්වය සහ අනනයතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉදිරියට තගන යාමට 

තකාමිෂන් සභාව අදහස් කරයි. 

අවසාන වශතයන්, තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පරිපාලනතේ අධීක්ෂණ සංවිධානය වශතයන් 

තකාමිෂන් සභාව සිය කාර්ය තමතහයීම පනතත් 10 වන වගන්තිතේ දක්වා ඇති පරිදි කාර්ය සාධනය 

අධීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව පවත්වා තගන ගිතේය. එපමණක් තනාව, එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන 

වැඩසටහන ආධාරතයන් තකාමිෂන් සභාව සිය නිරීක්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට සමත් විය.  2019 

වර්ෂතේදී ආරේභ කරන ලද එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන අරමුදල විසින් අධීක්ෂණය කරන ලද අධීක්ෂණ 

වයාපෘතිය 2020 දක්වා අඛණ්ඩව සිදු තකරුණි. තමම වයාපෘතිය මඟින් පුරවැසියන්ට තතාරතුරු ලබා දීතේදී 

තපාදු අධිකාරීන් මුහුණපාන ගැටු නිරීක්ෂණය කිරීමට කටයුතු කළ අතර තකාමිෂන් සභාව තවත තපාදු 

අධිකාරීන් විසින් වාර්ිකව සිදු කරන වාර්තාකරණය සේබන්ධතයන් කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමද සිදු විය. එක්සත් 

ජාතීන්තේ සංවර්ධන අරමුදතල්ල සහය ඇතිව, ක්රියාකාරී පදනම මත පුරවැසියන්ට තතාරතුරු ලබා දීමට සහ 

තපාදු අධිකාරීන්තේ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ ක්රියාශීලී තලස තකාමිෂන් සභාවට ඵලදායීව 

අධීක්ෂණය කිරීමට තපාදු අධිකාරීන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ඉතලක්තරානික තවේ පාදක පේධතියක් (Dash 

Board) සංවර්ධනය කරන ලදී. 

තකාමිෂන් සභාව සිය යුතුකේ හා වගකීේ ඉටු කිරීතේදී සංවර්ධන හවුල්ලකරුවන්, ප්රාතේශීය සිවිල්ල සමාජ 

ස්තව්ච්ඡා සංවිධාන සහ ජන මාධය ඇතුළු ජාතයන්තර හා ේවිපාර්ශ්වික පරිතයාගශීලීන්තේ ආයතන සමඟ සමීප 

සේබන්ධතා පවත්වා තගන යමින් සිටී. 

අවසාන වශතයන්, තමම වාර්තාතව් අඩංගු කරුණු සමානව ප්රතිපත්ති සේපාදකයින්, සැලසුේකරුවන්, 

පරිපාලකයින්, පර්තේෂකයින්, මාධයතව්දීන් සහ සිවිල්ල සමාජය සහ සාමානය ජනතාව ඇතුළු සියුම 

පාර්ශවකරුවන්ට ප්රතයෝජනවත් වනු ඇතැයි බලාතපාතරාත්තු තවමු. තතාරතුරු වැඩිදියුණු කිරීම සහ තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  පනත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන ඕනෑම තයෝජනාවක් ඉතාමත් අගය කරනු ඇත.  

තමම උත්සාහය සඳහා සහතයෝගය දුන් සැමට අපතේ අතිශය කෘතඥතාව පළ කිරීමට තමය අවස්ථාවක් කර 

ගනිමු. 

සභාපති සහ තකාමසාරිස්වරුන් 
තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව - ශ්රී ලංකාව
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1. තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

දැක්ම 

ශ්රී ලාංතක්ය පුරවැසියන්ට ඔවුන්තේ තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම ඵලදායි තලස ක්රියාත්මක කරගත 

හැකි බව සාක්ෂාත් කිරීම. 

තමතහවර 

සියු ශ්රී ලාංතක්ය පුරවැසියන්තේ තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය සංවර්ධනය කරමින් සහ සුරක්ෂණය 

කරමින්, ඵලදායි විනිශච්ය කිරීේ සහ සියළු තපාදු අධිකාරීන්තේ භාවිතාවන් අධීක්ෂණය හරහා විනිවිදභාවතේ 

සහ යහපාලනතේ සංස්කෘතියක් අනුදකිමින් තමන්ට අදාළ සියළු තතාරතුරු පිළිබඳ පුරවැසියන් වඩාත් 

සාවධානී කිරීමට මගතපන්වමින් ප්රගාමී තලස තහළිදරව් කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම. 

අරමුණු 

• වඩා ඵලදායි විනිශ්චයන් සැපයීම සහ ඒවා බලාත්මක කිරීම: තපාදු අධිකාරීන් සහ තතාරතුරු පතන්නන් 

අතර ඇතිවන ගැටුේ ඵලදායී තලස විනිශච්ය කිරීම. 

• රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්ීම: රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීතේදී සහතයෝගතයන් 

කටයුතු කිරීම, උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්තේ තතාරතුරු දැනැගනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ විතශ්ිත 

පුහුණුව සඳහා සහාය දැක්ීම. 

• මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංීම: තකාමිෂන් සභා තවේ අඩවිය සහ මාධය අන්තර්ක රියා හරහා 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සේබන්ධතයන් මහජනතාවතේ අවතබෝධය ඉහළ 

නැංීම. 

• වාර්තා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම: මාර්තගෝපතේශන ලබාදීම මඟින්, තතාරතුරු කළමනාකරණය 

සේබන්ධතයන් නිශච්ිත උපතදස් ලබා දීම. 

• ප රගාමී තලස තහළිදරව් කිරීම ඉහළ නැංීම: මාර්තගෝපතේශ නිකුත් කිරීම, අවම ප රමිතීන් දැක්ීම, දැනට 

පවත්නා නීතිවල සංතශෝධනවලට මුලපිරීම සහ කාලාන්තරික ඇගයීේ සිදුකිරීම. 

• ඵලදායී අධීක්ෂණ සහ ඇගයුේ පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීම: උචිත ඔන්ලයින් විසඳුේ සහ ඇගැයීේ තමවලේ 

උපතයෝගීකර ගැනීම හරහා, තපාදු අධිකාරීන් විසින් තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 

ක රියාවට නංවන ආකාරය ඵලදායී තලස අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම. 

 

 

 

 

 

 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2020          තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

2 
 

2. වර්තමාන තකාමිෂන් සභාව 

තමම තකාමිෂන් සභාව 2020 ඔක්තතෝබර් මාසතේදී 20 වන සංතශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමට 
තපර ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩලතේ නිර්තේශය මත ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද 

සභාපතිවරතයකු සහ සාමාජිකයින් 4 තදතනකුතගන් සමන්විත තව්. ඒ සඳහා වයවස්ථාදායක 
සභාව විසින් නේ කළ එක් අතයකු බැගින් නිර්තේශ කළ යුතු විය.  අ) ශ්රී ලංකා නීතීඥ 

සංගමය,  ආ) මාධය සංවිධාන සහ  ඇ) තවනත් සිවිල්ල සංවිධාන. [12 (1) වගන්තිය]. 
නිර්තේශිත පුේගලයින් තපාදු සමාජ ජීවිතතේ දී සුවිතශ්ෂී විය යුතු අතර තමන් තතෝරා ගත් 

ක්තෂ්රතේ පළපුරුේද හා විශිෂ්ට බව තිබිය යුතුය. තේශපාලන, තපාදු තහෝ අධිකරණ තහෝ 

ලාභ ලබන කිසිදු තනතුරක් තනාදැරිය යුතුය, කිසිදු තේශපාලන පක්ෂයකට සේබන්ධ තනාී 
සිටිය යුතු අතර, කිසිදු වයාපාරයක තහෝ වෘත්තියක තනාතයදිය යුතුය. ජනාධිපතිවරයා විසින් 

වර්තමාන තකාමිෂන් සභාව වසර පහක කාලයක් සඳහා පත් කළ අතර තමය තකාමිෂන් 

සභාතව් සිව්වන වසරයි.  
 
වර්ෂය තුළදී තකාමිෂන් සභාතව් සභාපති සහ සාමාජිකයින් වූතේ; 

 

සභාපති 

තදාන් මහින්ද ගේමේපිල මහතා - විශ්රාමික ශ්රී ලංකා පරිපාලන තස්වා නිලධාරී සහ හිටපු 

අමාතයාංශ තල්ලකේ 
 

තකාමසාරිස්වරුන් 

කිශාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන මහත්මිය-තජයෂ්ඨ නීතීඥ 
එස් ජී පුංචිතහ්වා මහතා-තජයෂ්ඨ නීතීඥ 
ආචාර්ය තසල්ලවි තිරුචන්රන් - තජයෂ්ඨ පර්තේෂක 
විනිසුරු තරෝහිණී වල්ලගම - හිටපු සභාපති, අභියාචනාධිකරණය 
 
 

අධයක්ෂ ජනරාල්ල 
 
ඩී ජී එේ ී හපුආරච්චි මහතා - හිටපු තල්ලකේ, නගර සැලසුේ හා ජල සේපාදන අමාතයාංශය 
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3. තතාරතුරුවලට ප්රතව්ශ ීමට පුරවැසියාතේ අයිතිය 

3.1 තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය - මූලික අයිතිවාසිකමකි 

2015 දී සේමත කරන ලද 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංතශෝධනය මඟින් පුරවැසිතයකුට 

තතාරතුරු ලබා ගැනීතේ අයිතිය මූලික අයිතියක් තලස හඳුන්වා තදන ලදී. 
 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාතව් 14අ. වයවස්ථාතව් තමතස් සඳහන් තව්. 
 

  (1) සෑම පුරවැසිතයකුට ම- 

 

(අ) රජය, අමාතයංශයක් තහෝ යේ ආණ්ඩුතව් තදපාර්තතේන්තුවක් තහෝ යේ නීතියක් මගින් තහෝ 

යටතත් පිහිටුවනු ලැබූ තහෝ ඇති කරනු ලැබූ යේ වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් සතුව පවත්නා වූ; 

(ආ) යේ පළාත් අමාතය මණ්ඩලයක අමාතයවරතයකුතේ යේ අමාතයංශයක් තහෝ යේ 

තදපාර්තතේන්තුවක් තහෝ පළාත් සභා ප්රඥේතියක් මගින් පිහිටුවනු ලැබූ තහෝ ඇති කරනු ලැබූ 

යේ වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් තහෝ සතුව පවත්නා වු; 

(ඇ) යේ පළාත් පාලන ආයතනයක් සතුව පවත්නා වූ; සහ 

(ඈ) තේ අනුවයවස්ථාතව් (අ) (ආ) තහෝ (ඇ) තේද වල සඳහන් ආයතනවලට අදාළව තවනත් යේ 

තැනැත්තතකු සතුව පවත්නාවූ, සහ පුරවැසිතයකුතේ අයිතියක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා තහෝ 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශයවූ යේ තතාරතුරක් තවත නීතිතයන් සළසා ඇති පරිදි ප්රතව්ශීතේ 

අයිතිවාසිකම ඇත්තත්ය. 

  
(2) ජාතික ආරක්ෂාව, තභෞමික අඛණ්ඩතාව තහෝ මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිණිස ද, 

විෂමාචාර තහෝ අපරාධ වැළැක්ීම, පිණිස ද, තසෞඛය තහෝ සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ද, අන් 

අයතේ කීර්තිය තහෝ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ද, තපෞේගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ද, 

අධිකරණයට අපහාස කිරීම වැළැක්ීම පිණිස ද, පාර්ලිතේන්තු වරප්රසාද ආරක්ෂා කිරීම 

සේබන්ධතයන් ද විශ්වාසය මත දැනුේ තදන ලද තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම වැළැක්ීම පිණිස ද තහෝ 

අධිකරණතේ අධිකාරී බලය සහ අපක්ෂපාතීත්වය පවත්වාතගන යාම පිණිස ද, ප්රජාතන්රවාදී 

සමාජයකට අවශය වන්නා වූ නීතිතයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි සීමා කිරීම හැර තවනත් කවර තහෝ 

සීමා කිරීමක් තේ වයවස්ථාතවන් ප්රකාශ තකාට පිළිතගන ඇති අයිතිවාසිකම මත තනාපැනවිය 

යුත්තත්ය. 

 

3.2 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ  පනත 

තතාරතුරු සඳහා ප්රතව්ශ ීමට අයිතිය ලබාදීම, ප්රතව්ශ ීම තහනේ කළ හැකි තහ්තු දැක්ීම; 
තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාවක් පිහිටුීම; තතාරතුරු නිලධාරින් 
පත් කිරීම; සහ ඒ හා සේබන්ධ තහෝ ඒ සේබන්ධ සිේධීන් සඳහා ක්රියා පටිපාටිය සකස් කිරීම 
පිණිස ශ්රි ලංකා පාර්ලිතේන්තුව 2016 අතගෝස්තු 12 වන දින 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සේමත කතළ්ය. 

3.3 තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව (RTIC) 

ඒ අනුව, තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව පනතත් 11 වන 
වගන්තිය යටතත් 2016 ඔක්තතෝබර් 01 දින තලස ස්ථාපිත කරන ලදී. තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 

සඳහා අයිතියට අනුව පුරවැසියන් විසින් කරන ලද අභියාචනා විභාග කිරීමට සහ තීරණය 
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කිරීමට එයට බලය ඇත. එම ක්රියාවලියට අදාළ නීති රීති එයට ප්රකාශ කළ හැකිය. තමම 

පනතත් විධිවිධාන උල්ලලංඝනය කරන පුේගලයින්ට එතරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට බලය 

ඇති අතර තමම විධිවිධාන උල්ලලංඝනය කරන්නන්ට එතරහිව විනය පියවර ගැනීමට 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාවට (RTIC) නිර්තේශ කළ 
හැකිය. පනතත් විධිවිධාන 2017 තපබරවාරි 3 දින සිට සියුම තපාදු අධිකාරීන්ට අදාළව 

අමාතයවරයා විසින් ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

3.4 තරගුලාසි, රීති සහ මාර්තගෝපතේශ 

නීතිය ප්රාතයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීතේදී තකාමිෂන් සභාව ගාස්තු හා අභියාචනා පිළිබඳ රීති 

ගැසට් කර ඇති අතර තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ තරගුලාසි සේපාදනය කිරීතේ දී 

ප්රධානතම ආයතන සමඟ සහතයෝගතයන් කටයුතු කර ඇති අතර තපාදු අධිකාරීන් සඳහා 

ක්රියාකාරී ප්රගාමී තහළිදරව් කිරීේ පිළිබඳ මාර්තගෝපතේශන සකස් කර ඇත. 41 වන වගන්තිය 

අනුව, තතාරතුරුවලට ප්රතව්ශ ීම, ප්රගාමී තහළිදරව් කිරීම, ඉල්ලලීේ සඳහා ආකෘති, නේ කල 
නිලධාරීන්ට සහ තකාමිෂන් සභාවට අභියාචනා කිරීතේ ක්රියාවලිය සහ තතාරතුරු 

දැකගැනීතේ අයිතිය, ගාසත්ු, ගාසත්ු අයකිරීතමන් තතාරව ලබාතදන තතාරතුරු, අභියාචනා 
විමසීේ පටිපාටිය යනාදිය සඳහා වන රීති 2017 තපබරවාරි 3 දින අමාතයවරයා විසින් 

2004/66 දරණ අතිවිතශ්ෂ ගැසට් පරතේ ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. 2019 තපබරවාරි 17 

දිනැති අතිවිතශ්ෂ ගැසට් අංක 2006/43 මගින් රීති සංතශෝධනය කරන ලදි. පනතත් 10 වන 

වගන්තිය අනුව තපාදු අධිකාරීන් විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත වාර්ික වාර්තා තයාමුකල යුතු 

අතර, පනතත් 8 සහ 9 වන වගන්ති අනුව අමාතයවරුන් විසින් ේවිවාර්ික වාර්තා ප්රකාශයට 

පත් කළ යුතු ය. අතර, වාර්ික හා ේවිවාර්ික වාර්තා සැකසීම සඳහා තපාදු අධිකාරීන් සහ 
අමාතයවරුන්තේ භාවිතය සඳහා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් 

සභාව විසින් මාර්තගෝපතේශ සකස් කර ඇත. 

3.4 2020-2022 උපායමාර්ගික ක්රියාත්මක කිරීතේ සැලැස්ම 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව,  එක්සත් ජාතීන්තේ 

සංවර්ධන වැඩසටහතන් ආධාරතයන් අරමුණු 8 ක් යටතත් 2017-2019 සඳහා වසර 3 ක 

උපාය මාර්ගික ක්රියාත්මක කිරීතේ සැලැස්ම (SIP) සකස් කතළ්ය. 2020-2022 වර්ෂ සඳහා 

අදාල සැළැස්ම සංතශෝධනය කරන ලද අතර වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්ම 2020 වර්ෂය සඳහා 
සකස් කරන ලදී. 
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4. තකාමිෂන් සභාතව් කාර්ය, කර්තවයයන් සහ බලතල 

4.1  තකාමිෂන් සභාතව් කාර්ය සහ කර්තවයයන් (14 වගන්තිය):  

අ) 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතත්  

තපාදු අධිකාරීන්ට පවරා ඇති කාර්යයන් නිසි තලස ඉටුකරන්තන් ද සහ පනතට 

අනුකූලව කටයුතු කරන්තන් ද යන්න සහතික ීම. 

ආ) තපාදු අධිකාරියක් සේබන්ධතයන් සාමානය සමාතලෝචන හා සුවිතශ්ෂී සමාතලෝචන  

සඳහා නිර්තේශ සිදුකිරීම. 

ඇ) තමම පනත යටතත් යේ තතාරතුරක් නිකුත් කිරීම සඳහා තපාදු අධිකාරීන් විසින් අය  

කළ යුතු  ගාස්තු තීරණය කිරීම සඳහා මාර්තගෝපතේශන නිකුත් කිරීම.  

ඈ) ගාස්තුවක් තනාතගවා තතාරතුරු නිලධාරිතයකු විසින් තතාරතුරු ලබා දිය හැකි  

අවස්ථා නියම කිරීම. 

ඉ) ක්රියාකාරී තහළිදරව් කිරීතේ මූලධර්මය මත පදනේව ගාස්තු කාලසටහන නියම  

කිරීම. 

ඊ) පනතත් විධිවිධාන ඵලදායීව ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව රාජය නිලධාරීන් සඳහා  

සහතයෝගතයන් පුහුණු කටයුතු කිරීම තහෝ භාර ගැනීම. 

උ) තමම පනතත් අවශයතා සහ පනත යටතත් පුේගලයින්තේ අයිතිවාසිකේ ප්රසිේධ  

කිරීම,  සහ 

ඌ) තපාදු අධිකාරීන් සඳහා නිසි වාර්තා කළමනාකරණය සඳහා මාර්තගෝපතේශ නිකුත්  

කිරීම 

4.2  යුතුකේ හා කාර්යයන් යටතත් විස්තරාත්මක ක්රියාකාරකේ 

අ) තතාරතුරු නිලධාරීන් තවත තහළිදරව් කිරීතමන් නිදහස් කර ඇති යේ තතාරතුරකට 

ප්රතව්ශය ලබා දීම හා සේබන්ධ ගැටුවක් සේබන්ධතයන් ඉල්ලලන උපතදස් ලබා දීම 

(පනතත් 5 (5) වගන්තිය.)  

ආ) තපාදු අධිකාරීන් විසින් වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වූ වගකීේ ඉටු කිරීතේදී 

අනුගමනය කළ යුතු උපතදස් ප්රකාශ කිරීම (පනතත් 7 (2) වගන්තිය) 

ඇ) අමාතයවරුන් විසින් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු ේවිවාර්ික වාර්තා සකස් කිරීතේ ආකෘතිය 

තීරණය කිරීම (පනතත් 8 (1) වගන්තිය) 

ඈ) තීරණය කරන ලද වයාපෘති වලට අදාළ තතාරතුරු තපාදුතව් මහජනයාට සහ එවැනි 

වයාපෘති වලින් බලපෑමට ලක්විය හැකි යේ යේ පුේගලයින්ට ප්රගාමීව සන්නිතව්දනය 

කිරීතේදී අමාතයවරුන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු මාර්තගෝපතේශ නිකුත් කිරීම (පනතත් 

9 (1) වගන්තිය) 

ඉ) සෑම තපාදු අධිකාරියක්ම වාර්ිකව තකාමිෂන් සභාව තවත ඉදිරිපත් කළ යුතු සහ 

කාර්යාලතේ සහ එහි තවේ අඩවිතේ මහජනතාවට ප්රදර්ශනය කළ යුතු වාර්ිකව 

වාර්තාතව් ආකෘතිය සේබන්ධව රීති සේපාදනය කිරීම.(පනතත් 10 වන හා 42 (1) (ඈ) 

වගන්තිය)  
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ඊ) තකාමිෂන් සභාවට අවශය යැයි සලකන පරිදි තස්වකයින් පත් කිරීම (පනතත් 13 වන 

වගන්තිය) 

උ) තකාමිෂන් සභාතව් අරමුදල සහ එහි ගිණුේ පවත්වාතගන යාම (පනතත් 16 වන වගන්තිය) 

ඌ) පනතත් 32 වගන්තිය පරිදි අභියාචනය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ කාර්ය පටිපාටි අවශයතා 

ප්රකාශයට පත් කිරීම.  (පනතත් 22 වගන්තිය) 

එ)  තුන්වන පාර්ෂවයක් විසින් තපාදු අධිකාරියකට සපයන ලද තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම 

පුේගලික බැඳියාවට වඩා වැදගත්කමින් වැඩි අවස්ථාවක දී, එම තතාරතුරු අනාවරණය 

කරන තලස තපාදු අධිකාරියට විධාන කිරීම. (පනතත් 29 (2) වගන්තිය) 

ඒ) තතාරතුරු නිලධාරින් / නේකළ නිලධාරින් විසින් සිදු කරන ලද වැරදි සේබන්ධතයන් 

අපරාධ නඩු පැවරීම. (පනතත් 39 (4) වගන්තිය) 

4.3.  පනතත් දක්වා ඇති පරිදි තකාමිෂන් සභාතව් බලතල  

i) පරීක්ෂණ පැවැත්ීම හා එම පරීක්ෂණ සඳහා තපනීසිටින තලස යේ තැනැත්තකු  

තවත විධාන කිරීම. 

ii) යේ තැනැත්තකු විභාග කිරීම හා එම අය සන්තකතේ පවත්නා තතාරතුරු සපයන 

තලස එම තැනැත්තාට නියම කිරීම. 

iii) තපාදු අධිකාරියක් යටතත් පවත්නා තතාරතුරු පරීක්ෂා කිරීම. 

iv) යේ නිශ්චිත ආකෘතියකින් තතාරතුරු සපයන තලස තපාදු අධිකාරියක් තවත විධාන  

කිරීම 

v) යේ තපාදු අධිකාරියක් විසින් රඳවාතගන සිටිනු ලබන තතාරතුරු ප්රසිේධ කරන තලස 

විධාන කිරීම. 

vi) 32 වගන්තිය යටතත් අතෘේතියට පත් යේ තැනැත්තකු විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා විභාග කිරීම සහ තීරණය කිරීම. 

vii) නියමිත තව්ලාවට තතාරතුරු තනාලැබීම තහ්තුතවන් පුරවැසියකුතගන් අය කරනු ලැබු 

ගාස්තු ප්රතිූර්ණය කරන තලස විධාන කිරීම. 

vii) පනතත් 41 වන වගන්තිය යටතත් ජනමාධය විෂය භාර අමාතයවරයා විසින්  

සේපාදනය කරනු ලබන නිතයෝග සඳහා  නිර්තේශ ඉදිරිපත් කිරීම. 

ix) පනතත් 42 වන වගන්තිතේ දක්වා ඇති කරුණු සේබන්ධතයන් රීති සේපාදනය කිරීම. 
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5. තකාමිෂන් සභාතව් කාර්ය සාධනය 

 5.1.  2020 දී පළාත් අනුව ලැබුණු අභියාචනා ගණන 

2020 දී තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල පළාත් වශතයන් ලැබුණු  
සංඛයාව පහත වගුතව් දක්වා ඇත. වැඩිම අභියාචනා ප්රමාණයක් ලැබී ඇත්තත් 

බස්නාහිර පළාතතන් වන අතර අවම අභියාචනා ගණනක් ලැබී ඇත්තත් ඌව සහ 

උතුරුමැද පළාත්වලිනි. තදවන සහ තතවන වැඩිම අභියාචනා සංඛයාව පිළිතවලින් 

දකුණු හා නැතගනහිර පළාත්වලින් ලැබුණි. 
 

 
 

 5.2. 2018,  2019 සහ 2020 දී පළාත් වශතයන් ලැබුණු අභියාචනා සංසන්දනය  

පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළ තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු අභියාචනා වල  
සංසන්දනයක් පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහතනන් දැක්තව්. 

 
 

 

2018, 2019 සහ 2020 දී බස්නාහිර පළාතතන් ලැබුණු අභියාචනා වල සැලකිය යුතු 

තවනසක් දැකිය හැකි ඇති අතර අතනක් පළාත් වලින් ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාව 

තබාතහෝ දුරට එතලසම පවතී. උදාහරණයක් වශතයන්, 2018, 2019 සහ 2020 
මධයම පළාතතන් තකාමිෂන් සභාවට අභියාචනා 77, 74 සහ 83 ක් ලැබුණි. 2018 

වසතර් සිට සෑම වසරකම උතුරු පළාතතන් ලැතබන අභියාචනා සංඛයාව ඉහළ යන 

අතර උතුරු-මැද පළාතත් එය අඩු වූ බව ද සැලකිය යුතු කරුණකි.  
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දිස්ික්ක

2020 දිස්ික්ක අනුව ලැබුණු අභියාචනා

5.3  2018,  2019 සහ 2020 දී ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල පළාත් ප්රතිශත 
 

2018, 2019 සහ 2020 යන වර්ෂයන්හිදී සෑම පළාතකින්ම තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු සියළුම 

පරිූර්ණ අභියාචනා වල ප්රතිශත පහත දැක්තවන තීරු ප්රස්ථාරතේ දැක්තව්. තමම සටහනට අනුව 

අභියාචනා වලින් තුතනන් එකක් පමණ බස්නාහිර පළාතතන් ලැබුණු අතර අඩුම අභියාචනා සංඛයාව 

ඌව පළාතතන් ලැබුණි. සමස්ත  අභියාචනා වලින් වයඹ, උතුරුමැද, සබරගමුව, උතුරු සහ මධයම 

පළාත්වලින් ලැබුතන් 5% -11% ක් අතර ප්රතිශතයක් පමණි.  

 

5.4. දිස්ික් මට්ටමින් ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා ගණන  

පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහතනන් එක් එක් දිස්ික්කතයන් ලැබුණු අභියාචනා ගණන දැක්තව්. 2020 

වර්ෂතේ දී දිස්ික්ක 25 න් තකාමිෂන් සභාව තවත ලැබී ඇති මුු පරිූර්ණ අභියාචනා ගණන 729 කි. 

තර්ඛීය සටහනට අනුව තකාමිෂන් සභාවට වැඩිම අභියාචනා ප්රමාණයක් ලැබී ඇත්තත් තකාළඹ 

දිස්ික්කතයන් වන අතර තමානරාගල, කිලිතනාච්චි, මන්නාරම සහ මාතතල්ල යන දිස්ික්ක වලින් 

පැමිණිලි ලැබුතණ් ඉතා අල්ලප වශතයනි. ඊට අමතරව වැඩිම අභියාචනා සංඛයාවක් ලැබී ඇත්තත් 

අේපාර දිස්ික්කතයන් ය. තවද, ගේපහ, ගාල්ලල, හේබන්තතාට, මහනුවර සහ යාපනය යන 

දිස්ික්කවලට සැලකිය යුතු අභියාචනා ප්රමාණයක් ලැබුණි. 
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   5.5.  දිස්ික් මට්ටමින් ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල ප්රතිශතය  

2020 දී තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල ප්රතිශතය සහ දිස්ික් මට්ටමින් එහි 

වයාේතිය පහත දැක්තවන වට ප්රස්ථාර සටහනින් පැහැදිලි තකතර්. 

 

තමම සටහනට අනුව මාතතල්ල, මන්නාරම, කිලිතනාච්චිය සහ තමානරාගල යන දිස්ික්ක වලින් 

තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු අභියාචනා 1% කටත් වඩා අඩුය. තකාමිෂන් සභාවට දිස්ික්ක 14 සඳහා 

1% - 5% අතර අභියාචනා ලැබුණු අතර එය මුළු දිස්ික්ක ප්රතිශතතයන් 56% කි. අයදුේපත් වලින් 

6% ක් යාපනය දිස්ික්කතයන්  තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණි. තවද, මුළු අභියාචනා වලින් 14% ක් 

ගේපහ සහ මහනුවර දිස්ික්ක වලින් ද, අභියාචනා වලින් 16% ක් ගාල්ලල සහ හේබන්තතාට 

දිස්ික්ක වල පුරවැසියන්තගන් / ආයතන වලින් ද ලැබී ඇත. අභියාචනා වලින් 1/5 කට වඩා තකාළඹ 

දිස්ික්කතයන් තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු අතර එය ලැබුණු මුළු අභියාචනතයන්තගන්  22% කි. 

   5.6. මාසිකව ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා ගණන  

2020 වසර තුළ මාසිකව ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා සංඛයාව පහත දැක්තවන ක්තෂර් ප්රස්ථාරතේ 

දැක්තව්. තමම සටහතනන් තපන්නුේ තකතරන්තන් අතේල්ල සහ මැයි මාසවලදී තකාමිෂන් සභාවට 

ලැබුණු අභියාචනා ප්රමාණය ඉතා සුළු බවයි. තකාවිඩ් -19 වවරසය වයාේත ීම සහ වවරසය 

පැතිරීම වැළැක්ීම සඳහා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය පැනීම තහ්තුතවන් මාර්තු මැද සිට ජුනි දක්වා 

කාලය තුළ තකාමිෂන් සභාවට එහි කටයුතු සහ අතනකුත් කටයුතු අත්හිටුීමට සිදු වූ බව 

සැලකිල්ලලට ගත යුතුය. එකී තහ්තුව මතම රාජය අංශතේ සියුම ආයතන ද ඔවුන්තේ කාර්යයන් සීමා 

කර තිබුණි. එපමණක් තනාව, තමම කාලය තුළ තමරට තැපැල්ල තස්වාවන් ද සීමා තකරිණි. 
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දිස්ික් අනුව ලැබුණු සමස්ත අභියාචනා සංඛයාව

තකාළඹ ගමිපහ කඵතර ගාල්ලල මාතර හමිබන්තතාට මහනුවර මාතතල්ල නුවරඑලිය

ිකුණාමතල්ල මඩකලපුව අමිපාර යාපනය වවිනියා මන්නාරම කිලිතනාචචි මුලතිවි කුරැනැගල

පුත්තලම රත්නපුර කෑගල්ලල අනුරාධපුරය තපාතලාන්නරැව බදුල්ලල තමානරාගල
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5.7. මාසිකව ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල ප්රතිශතය   

 

 

 

 

 

 

 

තපබරවාරි සහ තදසැේබර් මාසවලදී තකාමිෂන් සභාවට වැඩිම අභියාචනා ප්රතිශතයක් ලැබී ඇති බව 

ඉහත වට ප්රස්ථාර සටහතනන් නිරූපණය තකතර්. අභියාචනා වලින් 10% කට වඩා ලැබුතන් ජනවාරි, 

තපබරවාරි,  ලි, අතගෝස්තු, සැේතැේබර් සහ තදසැේබර් වලදී ය. අභියාචනා වලින් 7% -10% ක් 

ලැබුතන් අතේල්ල සහ මැයි හැර තසසු මාස වලදී ය. 

5.8. 2018, 2019 සහ 2020 මාස වලදී ලැබුණු අභියාචනා සංසන්දනය 

ගතවූ වසර තුන තුළ මාසිකව ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල සංසන්දනය පහත දැක්තවන තර්ඛා 

සටහතනහි දැක්තව්. තමම තකාමිෂන් සභාවට 2020, 2019 සහ 2018 කාලය තුළ පිළිතවලින් 729, 

1089 සහ 800 පරිූර්ණ අභියාචනා සංඛයාවක් ලැබුණි. ප්රස්ථාරතේ දක්වා ඇති පරිදි තකාවිඩ් 19 රට 

තුළ වයාේත ීම පුරවැසියන්තේ සහ තපාදු අධිකාරීන්තේ විධිමත් ක්රියාකාරිත්වයට බලපෑවද, එම 

කාලය තුළදී තකාමිෂන් සභාවට ප්රශංසනීය අභියාචනා ප්රමාණයක් ලැබුණි. තකතස් තවතත්, වවරසය 

වයාේතිය පාලනය කිරීම සඳහා පැනවූ දීපවයාේත ඇඳිරි නීතිය තහ්තුතවන් රාජය තස්වය අඩාලීම 

නිසා අතේල්ල සහ මැයි මාසවලදී ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාව ඉතා අඩු විය. 
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5.9. 2018, 2019 සහ 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා සංසන්දනය 

පහත දැක්තවන වට ප්රස්ථාර සටහන් මඟින් 2018, 2019 සහ 2020 වසර තුළ ලැබුණු සේූර්ණ 

අභියාචනා සංඛයාව සහ එම වසර වල සමානුපාතික තවනස සංසන්දනාත්මකව විස්තර තකතර්. 2019 

දී වැඩිම අභියාචනා ප්රමාණයක් (1089 - 42%) ලැබී ඇති අතර අඩුම (729 - 28%) 2020 දී ලැබුණි. 

 

5.10. 2018, 2019 සහ 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා - සාමානය තවනස සංසන්දනය කිරීම 

තකාවිඩ් -19 වවරස වයාේතිය පාලනය කිරීම සඳහා මුු දිවයිනටම බලපැවැත්තවන පරිදි පැනවූ 

ඇඳිරිනීතිය තහ්තුතවන් තකාමිෂන් සභා කාර්යාලය වසා දැමුණු බැවින් 2020 අතේල්ල සහ මැයි 

මාසවලදී ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා ගණන සංඛයාතල්ලඛන රටාතවන් බැහැර තලස හඳුනා ගැතන්. 

එබැවින් සාමානය අභියාචනා ගණනය කිරීම සඳහා තමම වාර්තාතවන් සලකා බලනුතේ තකාමිෂන් 

සභා කාර්යාලය ක්රියාත්මක වූ මාස පමණි. 2020 දී ලැබුණු මුළු අභියාචනා සංඛයාව 10 න් තබදා ඇති 

අතර 2018 සහ 2019 වර්ෂයන් 12 න් තබදා ඇත. 

පහත දැක්තවන වට ප්රස්ථාර සටහතනන් දැක්තවන්තන් 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂවල සෑම මසකම 

ලැබුණු සාමානය අභියාචනා සංඛයාව සහ එහි තවනසයි. 2018 දී තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු 

අභියාචනා සංඛයාව 800 ක් වන අතර 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා ප්රමාණය 729 කි. තකතස් තවතත්, 
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අවුරුදු 2018 අවුරුදු 2019 අවුරුදු 2020
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සංඛයානතේ පිටස්තර සංකල්ලපයට අනුව සාමානය තවනස ගණනය කිරීතේදී තකාමිෂන් සභාව තවත 

මාසිකව ලැබුණු අභියාචනා ගණන 2020 දී 73 (32%) ක් වන අතර එය 2018 වර්ෂතේ අගය වන 67 

(29%) ට වඩා වැඩි අගයකි. 

 

5.11.  2018,  2019 සහ 2020 දී දිස්ික්කය විසින් ලබා ගත් අභියාචනා සංසන්දනය 

 

2018, 2019 සහ 2020 යන වසර වල දිස්ික්ක අනුව පරිූර්ණ අභියාචනා සංඛයාතව් ප්රතේදනය 

පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහතනන් පැහැදිලි තව්. ප්රස්ථාරතේ දැකිය හැකි පරිදි, තේ වන විටත් 

තකාමිෂන් සභාවට වැඩිම පැමිණිලි සංඛයාවක් ලැබී ඇත්තත් 2020 දී තකාළඹ දිස්ික්කතයන් ය. 

ප්රස්ථාරයට අනුව, අතනකුත් දිස්ික්ක වල 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂයන්හි ලැබුණු අභියාචනා වල 

සැලකිය යුතු තවනසක් තනාමැත. තකතස් තවතත්, සැලකිය යුතු ප්රවණතා කිහිපයක් හඳුනාගත 

හැකිය. කුරුණෑගල දිස්ික්කතයන් 2019 සහ 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාව 2018 දී ලැබුණු 

අභියාචනා වලට වඩා සැලකිය යුතු තලස අඩු ය. අේපාර දිස්ික්කතේ සෑම වසරකම තකාමිෂන් 

සභාව තවත ලැතබන අභියාචනා සංඛයාව ඉහළ තගාස් තිතේ. 
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මාසික ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාතව් සාමානය තවනස
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2018, 2019 සහ 2020 දිස්ික් වශතයන් ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාව
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5.12. 2018, 2019 සහ 2020 දී දිස්ික්කය විසින් ලබා ගත් අභියාචනා ප්රතිශත සංසන්දනය 

2018, 2019 සහ 2020 දී සියළු දිස්ික්ක වලින් ලැබුණු පරිූර්ණ අභියාචනා වල ප්රතිශතය පහත 

තර්ඛා සටහන මඟින් සංසන්දනාත්මකව තපන්වයි. තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු අභියාචනා අතුරින් 

වැඩිම ඉල්ලලීේ ප්රතිශතයක් තකාළඹ දිස්ික්කතයන් ලැබුණි. 2018 සිට සෑම වසරකම මාතර, 

නුවරඑළිය සහ යාපනය දිස්ික්ක වලින් ලැතබන අභියාචනා සංඛයාව වැඩි ී ඇත. එම තතවසර 

සඳහාම ිකුණාමලය දිස්ික්කතයන් ලැබුතණ් අභියාචනා වලින් 1% ක් පමණි. 2019 වර්ෂතේදී 

බදුල්ලල, තපාතළාන්නරුව, කෑගල්ලල, කුරුණෑගල සහ තකාළඹ යන දිස්ික්ක වලින් ලැබුණු අභියාචනා 

2018 ට වඩා ඉහළ අගයක් ගත් නමුත් නැවතත් 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා තමම දිස්ික්ක වලින් 

2019 ට වඩා අඩු ය. තමානරාගල, කිලිතනාච්චිය, ිකුණාමලය සහ මන්නාරම යන ප්රතේශ වලින් එම 

වසර තුන තුළ  අභියාචනා වලින් 0-1% ක් පමණක් තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණි.  කළුතර, මාතතල්ල, 

නුවරඑළිය, මඩකලපුව, වව්නියාව, පුත්තලම, රත්නපුර සහ අනුරාධපුර යන දිස්ික්ක වලින් 2018, 

2019 සහ 2020 යන වසර වලදී තකාමිෂන් සභාවට ලැබුතන් අභියාචනා වලින් 1-5% ක් 

පමණි.තකතස් වුවද, ගේපහ, ගාල්ලල, හේබන්තතාට, මහනුවර සහ අේපාර දිස්ික්ක වලින් අභියාචනා 

5-15% ක් ලැබී ඇත. 

 

5.13. පරිූර්ණ අභියාචනා, ප්රතික්තෂ්පිත අභියාචනා හා ඉල්ලලීේ 
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ඉහත දැක්තවන ිමාණ ප්රස්ථාරතේ දැක්තවන්තන් පරිූර්ණ අභියාචනා ගණන, තකාමිෂන් සභාව 

විසින් ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද අභියාචනා (පරිූර්ණ තනාවන අභියාචනා) සහ තකාමිසතමන් කළ 

උපතදස් පැතීේ සහ සහන ඉල්ලලීේ ය. 2018 වසතර් සිට තකාමිෂන් සභාව විසින් ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද 

අභියාචනා සංඛයාව ක්රම ක්රමතයන් අඩු ී ඇති බව ප්රස්ථාරතේ දැක්තව්. පරිූර්ණ අභියාචනා හා 

ප්රතික්තෂප් කිරීේ සමඟ 2018 දී අභියාචනා වලින් 44% ක් ප්රතික්තෂ්ප වූ අතර 2019 දී 33% ක් 

ප්රතික්තෂප් ී ඇත. 

ඉහත සඳහන් ප්රස්ථාර සටහනට අනුව, 2020 දී අභියාචනා ප්රතික්තෂප් කර ඇත්තත් 26% ක් පමණක් 

වන අතර අභියාචනා වලින් 68% ක් පරිූර්ණ අභියාචනා තලස හඳුනා ගැනුණි. 

5.14. තපාදු අධිකාරීන්ට එතරහිව ලැබුණු අභියාචනා 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනතත් 43 වන වගන්තිය අනුව වර්ගීකරණය කර ඇති අදාළ රාජය 

බලධාරීන්ට එතරහිව 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා පහත දැක්තවන තර්ඛා ප්රස්ථාරය සහ වට ප්රස්ථාරය 

මඟින් ප්රදර්ශනය තකතර්. අදාළ තපාදු අධිකාරීන්ට එතරහිව ලැබී ඇති අභියාචනා ගණන තර්ඛීය 

සටහන මඟින් තපන්නුේ කරන අතර තීරු සටහන එහි ප්රතිශතය තපන්නුේ කරයි. 2020 දී රජතේ 

තදපාර්තතේන්තු වලට එතරහිව වැඩිම අභියාචනා සංඛයාවක් තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණි. මුළු 

එකතුතවන් 22% ක් වන තදවන හා තුන්වන වැඩිම අභියාචනා සංඛයාවක් ලැබී ඇත්තත් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව තහෝ ලිඛිත නීතියක් මගින් තහෝ යටතත් තහෝ පිහිටුවන ලද තහෝ ස්ථාපිත ආයතන තහෝ 

කාර්යාලවලට එතරහිවය. අභියාචනා වලින් 17% ක් ලැබුතන් රජතේ අමාතයාංශ වලට එතරහිව වන 

අතර, අභියාචනා වලින් 19% ක් ලැබුතන් පළාත් පාලන ආයතන වලට එතරහිව ය. 

පහත දැක්තවන බලධාරීන්ට එතරහිව තමම තකාමිෂන් සභාව මඟින් 2020 දී ලැබුතන් අභියාචනා 1% 

ක් පමණි; අ) තපෞේගලික ආයතන තහෝ සංවිධාන, ආ) රජතයන් තහෝ ඕනෑම තදපාර්තතේන්තුවක් 

තහෝ තවනත් අධිකාරියක් විසින් සැලකිය යුතු තලස අරමුදල්ල සපයනු ලබන රාජය තනාවන සංවිධාන, 

ඇ) වෘත්තීය තහෝ තාක්ෂණික අධයාපනයක් ලබා තදන ආයතන ඇතුළු තපෞේගලික අධයාපන ආයතන 

සහ යුක්තිය පසඳලීම  සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සහ ස්ථාපිත කර ඇති සියුම උසාවි, විනිශ්චය 

සභා සහ ආයතන. 

පහත දැක්තවන වගුතව් දැක්තවන පරිදි, පහත තර්ඛීය සටහන සහ වට ප්රස්ථාරය රාජය අධිකාරීන්තේ 

කාණ්ඩ සහ පිළිබඳ විස්තර සපයයි. 

අංකය තපාදු අධිකාරින් 

1 රජතේ අමාතයංශ 

2 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මඟින් පිහිටුවන ලද තහෝ ස්ථාපිත කරන ලද ඕනෑම අතයකු තහෝ කාර්යාලයක් තහෝ 

ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් 

3 රජතේ තදපාර්තතේන්තු 

4 රාජය සංස්ථා 

5 

රජය තහෝ රාජය සංස්ථාවක් තහෝ රාජයයක් සහ රාජය සංස්ථාවක් එක්ව තකාටස් වලින් සියයට විසිපහක් තහෝ 

ඊට වැඩි ප්රමාණයක් තහෝ තවනත් ආකාරයකින් පාලනයට අයිතියක් ඇති 2007 අංක 7 දරණ සමාගේ පනත 

යටතත් සංස්ථාපිත සමාගමක්  

6 පළාත් පාලන ආයතනයක් 

7 

තකාන්රාත්තුවක්, හවුල්ලකාරිත්වයක්, ගිවිසුමක් තහෝ රජයකින් තහෝ එහි නිතයෝජිතායතන වලින් තහෝ 

ප්රාතේශීය ආයතනයකින් බලපරයක් යටතත් වයවස්ථාපිත තහෝ තපාදු කාර්යයක් තහෝ තස්වාවක් සිදු කරන 

තපෞේගලික ආයතනය තහෝ සංවිධාන 
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තපාදු අධිකාරීන්තගන් ලැබුණු අභියාචනා සංඛයාව -

43 වගන්තිය

එකතුව

1

17%

2

22%

3

26%

4

2%
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2%
6

19%

7

1%
8

5%

9

0%

10

4%

11

1%

12

1%
Other

6%

තපාදු අධිකාරි වලින් ලැබුණු අභියාචනා වල ප්රතිශතය -

4 වගන්තිය

8 
පළාත් සභාවකින් පිහිටුවන ලද තහෝ නිර්මාණය කරන ලද ඕනෑම තදපාර්තතේන්තුවක් තහෝ තවනත් 

අධිකාරියක් තහෝ ආයතනයක් 

9 

පළාත් සභාවකින් තහෝ විතේශ රජයකින් තහෝ ජාතයන්තර සංවිධානයක් විසින් පිහිටුවන ලද තහෝ නිර්මාණය 

කරන ලද රජතයන් තහෝ තදපාර්තතේන්තුතවන් තහෝ තවනත් අධිකාරියකින් තහෝ සැලකිය යුතු තලස අරමුදල්ල 

සපයන රාජය තනාවන සංවිධාන 

10 

රාජය තහෝ රාජය සංස්ථාවක් තහෝ පළාත් සභාවක ප්රඥේතියක් මඟින් පිහිටුවන ලද තහෝ නිර්මාණය කරන ලද 

යේ ලිඛිත නීතියකින් තහෝ මුුමනින් තහෝ අර්ධ වශතයන් අරමුදල්ල මඟින් ස්ථාපිත, පිළිගත් තහෝ බලපර ලබා 

ඇති තපෞේගලික විශ්ව විදයාල සහ වෘත්තීය ආයතන ඇතුළු උසස් අධයාපන ආයතන 

11 

කිසියේ ලිඛිත නීතියකින් තහෝ අරමුදල්ල මඟින් සේපුර්ණතයන්ම තහෝ අර්ධ වශතයන් පිහිටුවන ලද, පිළිගත් 

තහෝ බලපර ලබා ඇති, වෘත්තීය තහෝ තාක්ෂණික අධයාපනය ලබා තදන ආයතන ඇතුළුව තපෞේගලික 

අධයාපන ආයතන, රාජය තහෝ රාජය සංස්ථාවක් තහෝ පළාත් සභාවක ප්රඥේතියක් මඟින් පිහිටුවන ලද තහෝ 

නිර්මාණය කරන ලද වයවස්ථාපිත ආයතන 

12 
යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සහ ස්ථාපිත කරන ලද සියුම උසාවි, විනිශ්චය සභා සහ 

ආයතන 
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5.15. අභියාචනා ලැබුණු භාෂා මාධයය 

2020 වසතර් සෑම මසකම සිංහල, තදමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂා වලින් තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු 

අභියාචනා වල ප්රතේදනය ක්තෂ්ර ප්රස්ථාර සටහතනන් නිරූපණය තකතර්. ප්රස්ථාරතේ දැක්තවන පරිදි, 

2020 දී තකාමිෂන් සභාව මඟින් වැඩිම අභියාචනා ප්රමාණයක් ලැබුතන් සිංහල භාෂාතවන් වන අතර 

අභියාචනා කිහිපයක් ඉංග්රීසිතයන් ලැබුණි. තවද, තමම කාලය තුළ තකාමිෂන් සභාවට තදමළ 

භාෂාතවන් අභියාචනා 199 ක් ලැබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16. අභියාචනා ලැබුණු භාෂා මාධයයන් ප්රතිශතයක් වශතයන්  

පහත දැක්තවන වට-ප්රස්ථාරය මඟින් සිංහල, තදමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂා වලින් 2020 ලැබුණු මුළු 

අභියාචනා ප්රතිශතය තපන්වයි. තමම ප්රස්ථාරතයන් තපන්නුේ තකතරන්තන් අභියාචනා වලින් 50% 

කට වැඩි ප්රමාණයක් සිංහල භාෂාතවන් ලැබී ඇති බවත් අභියාචනා වලින් හතතරන් එකක් පමණ 

තදමළ භාෂාතවන් ලැබී ඇති බවත් අභියාචනා වලින් 16% ක් ලැබුතන් ඉංග්රීසි භාෂාතවන් බවත් ය. 

 

 

ජනවාරි තපබරවාරි මාර්තු අ තයල්ල මැයි  නි  ලි අතගෝස්තු සැේතැේබර් ඔක්තතෝබර් තනාවැේබර් තදසැේබර්

මාස

1 සිංහල 42 54 28 2 8 38 42 41 37 38 24 64

2 තදමල 22 27 21 1 1 7 16 27 34 12 13 18
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2020 දී අභියාචනා ලැබුණු භාෂා

1 සිංෙල 2 පදමල 3 ඉංග්රීසි

සිංහල, 418, 

5 %
තදමල, 199, 

2 %

ඉංග්රීසි, 112, 

16%

2020 දී ලැබුණු අභියාචනා වල භාෂා ප්රතිශතය
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භ
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2018,1019 හා 2020 භාෂා ව්ශතයන් ලැබුණු

අභියාචනා සංඛයාව

2020 2019 2018

5.17. 2018, 2019 සහ 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා භාෂාවට අනුව සංසන්දනය කිරීම 

පහත දැක්තවන තීරු ප්රස්ථාරතේ දැක්තවන්තන් 2018, 2019 සහ 2020 දී ලැබුණු අභියාචනා ගණන 

සහ එහි භාෂාමය වර්ගීකරණයයි. 2018 සහ 2019 දී තකාමිෂන් සභාවට ඉංග්රීසි භාෂාතවන් ලැබුණු 

අභියාචනා තදමළ භාෂාතවන් කරන ලද අභියාචනා වලට වඩා වැඩි වන අතර 2020 වර්ෂතේදී තදමළ 

භාෂාතවන් ලැබුණු අභියාචනා ඉංග්රීසි භාෂාවට වඩා වැඩි ය. 
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6. අභියාචනා විභාග කිරීම 

6.1.  තකාමිෂන් සභාතව් රැස්ීේ 

තකාමිෂන් සභාතව් ූර්ණ සැසි සතිතේ සඳුදා සහ අඟහරුවාදා පැවැත්තව්. තතාරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකේ ක්රියාවලියට පුරවැසියන් ප්රතව්ශ ීම 2017 තපබරවාරි 3 දා ආරේභ වූ අතර එවකට 

ජනමාධය විෂය භාර අමාතයවරයා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනතත් 1 (3) වගන්තිය යටතත් 2017 

ජනවාරි 20 දිනැති අංක 2002/42 දරණ අති විතශ්ෂ ගැසට් පරය නිකුත් කතළය්. තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනතට අනුව, තතාරතුරු ඉල්ලලා කරන ලද ඉල්ලලීමකට තතාරතුරු 

නිලධාරියා සහ නේ කළ නිලධාරියා ලබා දුන් ප්රතිචාරතයන් පීඩාවට පත් වන ඕනෑම පුරවැසිතයකුට 

නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු තකාමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  

පනත යටතත් අභියාචනා විභාග සහ පරීක්ෂණ පැවැත්ීතේ බලය තකාමිෂන් සභාවට ඇත. 

පුේගලතයකු දිවුරුේ දී / තහවුරු කර පරීක්ෂා කිරීතේ බලය සහ ඔහු සතුව ඇති ඕනෑම තතාරතුරක් 

ඉදිරිපත් කරන තලස ඉල්ලලා සිටීම (නිදහස් කළ තතාරතුරු විශ්වාසතයන් පරීක්ෂා තකතර්) තමයට 

ඇතුළත් තව්. පනතත් දක්වා ඇති නිදහස් කිරීේ වලින් ආවරණය වන යැයි සැලතකන තතාරතුරු 

ඇතුළුව තපාදු අධිකාරියක් සතු ඕනෑම තතාරතුරක් පරීක්ෂා කිරීතේ බලය තකාමිෂන් සභාවට ඇත. 

තකාමිෂන් සභාවට යේ අධිකාරියකින් තතාරතුරු ලබා තදන තලසත් මහජන අධිකාරියක් මඟින් 

මහජනයා විසින් රඳවාතගන සිටි තතාරතුරු (නිදහස් කිරීේ වලට යටත් වන ඒවා හැර) ප්රකාශයට පත් 

කරන තලසත් මහජන අධිකාරියකට නිතයෝග කළ හැකිය. තතාරතුරු ලබා දීම ප්රමාද වූ විට 

පුරවැසිතයකුතගන් අය කරන ගාස්තු නැවත තගවන තලස තකාමිෂන් සභාවට මහජන අධිකාරියකට 

නිතයෝග කළ හැකිය. (15 වන වගන්තිය).  

6.2. 2018, 2019 සහ 2020 වසර තුළ විභාග කළ, අවසන් කළ සහ කල්ල තැබූ අභියාචනා           

සංඛයාව   

පහත වගුතව් දැක්තවන්තන් 2018 සිට 2020 දක්වා තකාමිෂන් සභාව විසින් විභාග කරන ලද 

අභියාචනා සංඛයාවයි. 2020 දී තකාමිෂන් සභාව 999 ක් විභාග කළ අතර 2019 දී අභියාචනා 1089 ක් 

විභාග විය. තවද, 2020 දී තකාමිෂන් සභාව විසින් 472 ක් කල්ල තැබූ අතර 2019 දී 380 ක් කල්ල තබන 

ලදී. තවද 2019 දී ලබා දුන් අවසන් නිතයෝග 709 ට සාතේක්ෂව 2020 දී තකාමිෂන් සභාව අවසන් 

නිතයෝග 527 ලබා දුන්තන්ය. 

 විභාග කළ අභියාචනා 

 

කල්ල දැමූ අභියාචනා අවසන් නිතයෝග 

තදන ලද අභියාචනා 

2018 910 251 549 

2019 1089 380 709 

2020 999 472 527 
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6.3. තකාමිෂන් සභාතව් කාර්ය සාධනය 

2020 දී අවසන් කරන ලද, කල්ල දැමූ සහ ඉවත් කර ගත් අභියාචනා සේබන්ධව තකාමිෂන් සභාතව් 

ක්රියාකාරීත්වයට අදාළ සවිස්තර දත්ත පහත වගුතව් දක්වා ඇත. ආපසු ඉවත් කර ගැනීම ඇතුළුව 

තකාමිෂන් සභාව අභියාචනා 527 ක් අවසන් කතළ්ය. 

 

විභාග කළ අභියාචනා 

ඉ
ව
ත්
 ක
ර
 ග
ැනී
ේ

 

තපෞේගලික/ ප්රතල්ලඛන 

                 අවසන් කළ අර්ධ වශතයන් විභාග කළ 

488 511 39 

 

තකාමිෂන් සභාව විසින් සාමානයතයන් 2017 වසතර් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ 

නීති රීති වලට අනුකූලව අභියාචනා විභාග කර තීරණය කරනු ලබන අතර, 2016 අංක 12 දරණ 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය යටතත් ප්රකාශයට පත් කරන ලද තරගුලාසි වල තල්ලඛනගත පටිපාටිය 

තලස (රීති 19) තහෝ තදපාර්ශවය කැඳවා විභාගයට ගැනීතේ පටිපාටිය (රීති 20) සඳහන් තව්. 

තකාමිෂන් සභාව හුතදක් තීරණය කරන්තන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්තේ තභෞතික පැමිණීම 

තනාමැති විට තල්ලඛන පරීක්ෂා කිරීතමන් සහ ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීතමන් පමණි. 

 

2017 තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ රීති වල 19 වන රීතිය 

තල්ලඛනගත කාර්ය පටිපාටිය: මූලික අගැයුතේදී  අභියාචනයක් නිෂ්ප්රභ තනාකතළ් නේ තකාමිෂන් 

සභාවට; 

1) එකී අභියාචනය විසින් පාර්ශවයන් පුේගලිකව විමසන තලසට ඉල්ලලා තනාසිටින්තන් නේ 

එතස් පුේගලික වශතයන් ඇහුේකන් දීමකින් තතාරව, තල්ලඛනගත පදනම මත එම 

අභියාචනය විමසනු ලැබීමට හැකිය. 

2) අභියාචනයක් (1) උප රීතියට අනුකූලව ගනු ලබන ක්රියාමාර්ගයකට අදාළ තව් නේ, තමකී 

රීති වලට අමුණා ඇති (4 වන ඇමුණුම) තනාතීසිය හරහා අභියාචකට ඒ අවස්ථාතව්දී ේ ඒ 

බව දැනුේ දිය යුතුය, සහ, 

 

I. ලබාදුන් තීන්දුවට එතරහිව අභියාචනයට විෂය වූ තපාදු අධිකාරියටද අභියාචක 

විසින් තගානු කරනු ලැබූ අභියාචනතේ සහ තවනත් ඕනෑම එයාට අදාළ 

ලියකියවිලිවල පිටපතක් සමහ අභියාචනය පිළිබඳ දැනුේ දිය යුතුය. 

 

II. ගැටළුව තුන්වැනි පාර්ශවය/න් සේබන්ධතයන් වන විටදී එකී තුන්වන 

පාර්ශවය/න් පිළිබඳ තවත ඒ අවස්ථාතව්දීම සහ හැකිතාක් ප්රාතයෝගික මට්ටමින් 

එකී අභියාචනය පිළිබඳ දැනුේ දිය යුතු වන අතර අභියාචක විසින් අභියාචනතේ 
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සහ යේකිසි අදාළ ලියකියවිලි ද ඉදිරිපත් කර ඇත්තත් නේ ඒවාතේද පිටපතක් 

සහිතව අභියාචනය පිළිබඳ දැනුවත් කළ යුතුය. 

 

3) අභියාචනයට එතරහි විතරෝධතා ප්රකාශ, ඉහත දැක්වූ (2) උප රීතිය විසින් දක්වන ආකාරයට 

දින හතක් ඇතුළත තකාමිෂන් සභාව සහ අභියාචක තවත ලැතබන පරිදි සමකාලිව අභියාචක 

තවතද ලබාදීම සඳහා එහි පිටපතක් ද සමග තගානු කරන තලසට තපාදු අධිකාරිය සහ/තහෝ 

තවනත් අදාළ තුන්වැනි පාර්ශවය/ක් තවත තකාමිෂන් සභාව විසින් දැනුේ තදනු ඇත. 

 

4) සියුම කර්තවයයන් යේ කරුණක් සේබන්ධතයන් ඔවුන්තේ ලිඛිත කරුණු කියෑපෑේ (තිතේ 

නේ), අභියාචනය සළකා බැලීමට අවම වශතයන් දින හතකට තපර ඒවා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

5) අභියාචනය සඳහා අතයවශය යැයි හැඟී යන්තන් නේ, පනතත් 5 වැනි වගන්තියට අදාළව 

තපාදු අධිකාරිය විසින් ප්රතව්ශය ලබාදීම ප්රතික්තෂප් කළ විස්තර ද ඇතුලත්ව අතිතර්ක විස්තර 

තහෝ අභියාචනයට සේබන්ධ තල්ලඛන සපයන තලසට තකාමිෂන් සභාවට තනාතීසියක් මගින් 

අදාළ පාර්ශවයන්තගන් ඉල්ලලා සිටිය හැකි අතර අතයවශය වන්තන් නේ එබඳු විස්තර වල 

විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා ද තකාමිෂන් සභාව විසින් අවශය පියවර ගනු ඇත. (4 

සහ 5 ඇමුණුේ) 

 

6)  ඕනෑම ලිඛිත කරුණු කියාපෑමක් සහ/තහෝ එබඳු අතිතර්ක තතාරතුරු තනාමැති විටදී 

තකාමිෂන් සභාව විසින්, තිතබන කරුණු මත සිය තීරණය ගනු ඇත. 

 

7) තකාමිෂන් සභාව විසින් සිය තීරණයන් ලිඛිත තනාතීසි සමග අදාළ පාර්ශවයන් තවත, 

තකාමිෂන් සභාතව් නිල මුරාව යටතත් නිකුත් කරමීන්, තකාමිෂන් සභාව විසින් නිසි පරිදි 

සහතික කරමින් දැනුේ දිය යුතුය, 

 

8) යේකිසි පාර්ශව/පාර්ශවයන් තල්ලඛනගත රවය හරහා එම ගැටළුව විමසනු ලැබීමට විතරෝධය 

පාන්තන් නේ, එබඳු පාර්ශවය/න් හට තේ සේබන්ධතයන් නිතයෝජනය ලබා දීමට තකාමිෂන් 

සභාවට හැකි අතර එබඳු විතරෝධතා වාර්තාගත කර ගැනීමට ද හැකිය. නමුත් සිය අභිමතය 

අනුව සහ තපර සඳහන් කළ තහ්තු නිසා තේ රීතිතේ සඳහන් ආකාරයට විභාගය සිදු කරනු 

ලැබීමටද තකාමිෂන් සභාවට ඉඩදිය හැක්තක්ය. 

 

2017 තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ රීති වල 20 වන රීතිය 

පුේගලික වශතයන් විභාග කිරීම:  
 

1) පුේගලික වශතයන් විභාග කිරීම සඳහා තයාමුකර ඇති අභියාචනයක් තකාමිෂන් සභාව විසින් පුේගලික 

වශතයන් විභාග කරනු ලැබිය යුත්තත්ය. 
 

2) ඉහත දැක්වූ (1) උප රීතිය යටතත් කරනු ලබන අභියාචනයක් සඳහා තකාමිෂන් සභාව විසින්, තමකී 

රීති වලට අමුණා ඇති (4 ඇමුණුම) තනාතීසිය හරහා අභියාචකට දැනුේ දිය යුතු අතර, තවද 

අභියාචනයට එතරහිව (ඇමුණුම 5) තපාදු අධිකාරිය සහ අදාළ වන තැන්හිදී තුන්වන පාර්ශවයට ලිඛිත 

කරැණු කියෑපෑේ හා තල්ලඛන තගාණු කිරීම සඳහා දින හතක් ලබා තදමීන් තනාතීසි කරනු ඇත. 
 

3) තපාදු අධිකාරිය සහ/තහෝ තුන් වන පාර්ශවයක්/යන් 2 වන උප වහන්තිය ප්රකාරව යේකිසි තල්ලඛනගත 

සහ ලිඛිත කරුණු කියෑපෑේ කරන්තන් නේ, අභියාචක තවත එකී තල්ලඛන පිටපතක් සහිතව 

සමකාලිකව සපයනු ඇත. 
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4) අභියාචක විසින් ඔහුතග තහා ඇයතේ ලිඛිත කරුණු කියෑපෑේ, අභියාචනය විහාගයට ගනු ලැබීමට 

අවම වශතයන් දින හතකට තපර තගාණු කළ යුතුය. 
 

5) අභියාචනයට සේබන්ධව, පනතත් 5 වන වගන්තිය ප්රකාරව තපාදු අධිකාරීන් විසින් ප්රතව්ශය ලබා දීම 

ප්රතික්තෂප් කළ ඕනෑම තතාරතුරක්ද ඇතුලත්ව එබඳු අතිතර්ක තතාරතුරු තහෝ ලියකිලිව්ල අතයවශය 

යැයි තපනී යන්තන් නේ ඒවා සපයන තලසට තකාමිෂන් සභාවට අදාළ පාර්ශවයන්තගන් ඉල්ලලා සිටිය 

හැක. තවද අතයවශය විටදී තකාමිෂන් සහාව විසින් එබඳු තතාරතුරු වල විශ්වසනීයත්වය සාක්ෂාත් 

කිරීම සඳහා අවශය පියවර ගනු ඇත. 
 

6)  
(i) තකාමිෂන් සභාව 
(අ)  අභියාචනයක් ීමසීම සඳහා දිනයක්, තව්ලාවක් සහ ස්ථානයක් නියේ කරනු ඇත. තවද, 
(ආ)  අභියාචනය විසඳීම සඳහා තනාතීසි කිරීමට තහ්තු (තමකී රීති වල දැක්තවන ආකෘතිතයන්) (4 

සහ 5 ඇමුණුේ) පාර්ශවයන්ට දිනය, තව්ලාව සහ ස්ථානය ස්ිර තලස දැනුේ තදමින්. 
(ii) සති තදකකට තනාඅඩු කාලයකදී, එනේ විභාගයට ගනු ලබන දිනයට තපර පාර්ශවයන් තවත 

ලැතබන පරිදි අභියාචනය විභාග කරනු ලබන බවට තනාතීසියක් ලබා තදනු ඇත. (මින් 

මතුවට විහාග කරනු ලබන දිනය යනුතවන් සඳහන් තව්.) 
 

7) තවනත් ඕනෑම පාර්ශවයක් මගින් තකාමිෂන් සභා පරිශ්රතේදී සපයනු ලබන ඕනැේ ලියවිල්ලලක් 

පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ලබන ඕනෑම පාර්ශවයක් තපාදු අධිකාරියක් විසින් සපයනු ලබන 

විශ්වසනීය තතාරතුරු මත පැනවූ සීමාවන්ට විෂය විය හැකිය. 
 

8) කිසියේ පාර්ශවයක් පුේගලික වශතයන් තපනී සිටීමට අසමත් විය හැක්තක් වුවද, ඒ පිළිබඳ තනාතකා 

අදාළ අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියම කර ඇති දිනතේදී එය විභාග කරනු ලැබීමට සහ ඒ 

සේබන්ධතයන් තීරණයක් ගැනීමට තකාේෂන් සභාවට හැකියාව ඇත්තත්ය. 
 

9) උප වගන්ති (10) ට විෂය තවමින් සිය විභාගතේ අවසන් තීරණයට තපර තකාමිෂන් සභාවට; 
(i) කාර්ය පටිපාටිය අත්හිටුීමට සහ 
(ii) විභාගය කරතගන යාම සඳහා තවනත් දිනයක් ලබා දීමට හැකියාව ඇත්තත්ය. 

 
10) අභියාචනය අසනු ලබන දිනතේ වාර්තාගත වූ තහ්තු නිසා එය ඈසීම අත්හිටුීම, යුක්තිය ඉටු කිරීම 

පිණිස අතයවශය තව්ය යන්න තකාමිෂන් සභාතව් මතය තව් නේ මිස, අන් කිසි තහ්තුවක් නිසා විහාගය 

කල්ල දැමීම තහෝ අත්හිටුීමට තකාමිෂන් සභාව විසින් ඉඩ තනාදිය යුතුය. 
 

11) අභියාචනය ලැබී දින තිහක් ඇතුළත එම ගැටළුව පිළිබඳ තීරණයකට එළඹීමට තකාමිෂන් සභාවට 

හැකි අතර, තකාමිෂන් සභාව විසින් සිය තීරණය, තහ්තු සමග ලිඛිත තනාතීසියක් වශතයන් තකාමිෂන් 

සභාතව් නිල මුරාව යටතත්, තකාමිෂන් සභාව විසින් නිසි තලස සහතික කර පාර්ශවයන්ට සැපයිය 

යුතුය. 

6.4.   තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක අනුව අභියාචනා වර්ගීකරණය 

එක්සත් ජාතීන්තේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDG) මත පදනේව වර්ගීකරණය කර ඇති 2020 දී  

තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීේ පහත දැක්තවන වට ප්රස්ථාර සටහතනන් 

දැක්තව්. එස්ඩීජී යනු වසර 2030 වන විට සැමට වඩා යහපත් හා තිරසාර අනාගතයක් ලබා ගැනීම 

සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අන්තර් සේබන්ධිත තගෝලීය ඉලක්ක 17 ක එකතුවකි. 

එස්ඩීජී 17 යනු: (1) දුගීකම, (2) ශුනය කුසගින්න, (3) යහපත් තසෞඛය සහ යහපැවැත්ම, (4) 

ගුණාත්මක අධයාපනය, (5) ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, (6) පිරිසිදු ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව, (7) 

දැරිය හැකි සහ පිරිසිදු බලශක්තිය, (8) යහපත් වැඩ සහ ආර්ික ව ර්ධනය, (9) කර්මාන්ත, 

නතවෝත්පාදන හා යටිතල පහසුකේ, ( 10) අසමානතාවය අඩු කිරීම, (11) තිරසාර නගර සහ ප්රජාවන්, 
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(12) වගකිව යුතු පරිතභෝජනය සහ නිෂප්ාදනය, (13) තේශගුණික ක්රියා, (14) දිය යට ජීවිතය, (15) 

තගාඩබිම ජීවිතය (16) සාමය, යුක්තිය සහ ශක්තිමත් ආයතන, සහ (17) ඉලක්ක සඳහා 

හවුල්ලකාරිත්වයි. තමම වාර්තාව මඟින් ඉහත සඳහන් එස්ඩීජී තරමක් සංතශෝධනය කරමින් ඉදිරිපත් 

කිරීේ වල ස්වභාවය අනුව අභියාචනා වර්ගීකරණය කරන ලදී. 

 

6.5.  තපාදු අධිකාරීන් විසින් අනුකූල ීම 

පනත යටතත් තපාදු අධිකාරිතේ රාජකාරි වලට අනුකූල ීම නිරීක්ෂණය කිරීම, තපාදු ප්රතිසංස්කරණ  

සහ තපාදු අධිකාරියකට අදාළ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා නිර්තේශ ඉදිරිපත් කිරීම, තතාරතුරු නිකුත් කිරීම 

සඳහා තපාදු අධිකාරීන් විසින් සාධාරණ තලස ගාස්තු තීරණය කිරීම පිළිබඳ මාර්තගෝපතේශ නිකුත් 

කිරීම,. තතාරතුරු තනාමිලතේ ලබා දිය හැකි අවස්ථා නිර්ණය කිරීම, ගාස්තු උපතල්ලඛනය නියම 

කිරීම, රාජය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සමඟ සහතයෝගතයන් කටයුතු කිරීම / භාර ගැනීම, 

පනත යටතත් ඇති අයිතිවාසිකේ හා අවශයතා ප්රසිේධ කිරීම සහ රාජය අධිකාරීන් විසින් නිසි වාර්තා 

කළමනාකරණය සඳහා මාර්තගෝපතේශ නිකුත් කිරීමට තකාමිෂන් සභාවට යුතුකමක් ඇත. (14 වන 

වගන්තිය). 

විනිශච්ය: 2017 තපබරවාරි 3 දින තකාමිෂන් සභාතව් කටයුතු ආරේභ කළ දා සිට 2017, 2018, 2019  

සහ 2020 යන වසර වලදී පිළිතවලින් 230, 800, 1089 සහ 729 ක් වශතයන් අභියාචනා තකාමිෂන් 

සභාවට ලැබුණි. 2017 දී අභියාචනා 57 ක්, 2018 දී අභියාචනා 549 ක්, 2019 දී අභියාචනා 709 ක් 

සහ 2020 දී අභියාචනා 497 ක් සාර්ථකව අවසන් කිරීමට තකාමිෂන් සභාවට හැකි විය. 

අවසන් වූ මුළු නඩු සංඛයාතවන් 2020 තදසැේබර් වන විට අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනා ඉදිරිපත්  

කර ඇත්තත් පාර්ශව නවයක් (9) පමණි. පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහන මඟින් ලැබුණු අභියාචනා වල 

සහ අභියාචනා වල තවනස පැහැදිලි තව්. 

තස්වා නියුක්තිය, කේකරු

අයිතිවාසිකේ සහ

සුබසාධන ප්රතිලාභ
2%

යටිතල පහසුකේ සහ

ඉදිකිරීේ

1 %

මහජන උපතයෝගිතා තස්වා

2%

ඉඩේ සහ කෘිකර්මාන්තය

15%

අධයාපනය

4%

තසෞඛය

 %

පරිසරය

5%
තපාදු ප්රසේපාදනය

2%

සාධාරණ, සාමකාමී, 

ඇතුළත් සමාජයක් සහ

ආයතනික විනිවිදභාවය
 8%

තවනත්

16%

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක අනුව ලැබුණු අභියාචනා වර්ගීකරණය
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6.6. තපාදු අධිකාරීන් විසින් අනුකූල තනාීම 

පහත දැක්තවන යාවත්කාලීන කරන ලද 3-ඩී තර්ඛා සටහන 2017-2020 වර්ෂය තුළදී තකාමිෂන් සභාතව් 

නිතයෝග තනාපිළිපැදීම පිළිබඳ පැමිණිලි තපන්නුේ කරයි. පහත සඳහන් පරිදි පනතත් 39 වන වගන්තියට 

අනුව, තපාදු අධිකාරීන් තකාමිෂන් සභාතව් නිතයෝගයන්ට අනුකූල විය යුතු අතර එතස් තනාවුවතහාත් 

තපාදු අධිකාරීන්ට එතරහිව මතහ්ස්රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරීමට තකාමිෂන් සභාවට පියවර ගත 

හැකිය.   

 

 

පහත දැක්තවන ක්රියාකාරකේ සිදු කරන ඕනෑම පුේගලතයකු විසින් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත  

යටතත් වරදක් සිදු කරන අතර, මතහ්ස්රාත්වරයාතේ මූලික නඩු විභාගතයන් පසු වරදකරු නේ රුපියල්ල 
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ලැබුණු ෙැමිණිළි අවසන් කළ ෙැමිණිළි

පැමිණිළි සංඛයාව

නඩු පැවරීම සඳහා සුදුසු

නඩු පැවරීම සඳහා නුසුදුසු

සපයන ලද තතාරතුරු
නිරාකරණය කළ යුතුව තිතබන
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තපාදු අධිකාරීන් විසින් අනුකූළ තනාීම

පැමිණිළි සංඛයාව නඩු පැවරීම සඳහා සුදුසු නඩු පැවරීම සඳහා නුසුදුසු

සපයන ලද තතාරතුරු නිරාකරණය කළ යුතුව තිතබන
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පනස් දහස තනාඉක්මවන දඩයකට තහෝ වසර තදකකට තනාවැඩි සිර දඬුවමක් තහෝ එවැනි දඩ හා සිර 

දඬුවේ යන තදකටම යටත් විය යුතුය; 

 (අ) තතාරතුරු සැපයීම සිතා මතා අවහිර කරනු ලබන තහෝ තච්තාන්විතව වැරදි සහගත, අසේූර්ණ තහෝ 

නිවැරදි තනාවන තතාරතුරු සපයනු ලබන, 

(ආ) එම තපාදු අධිකාරිතේ ඔහු තහෝ ඇයතේ තස්වා නියුක්තිය ක්රියාත්මක කිරීම තහ්තුතවන් ලබා ගත් දැනුම 

තහෝ තමා තවත ප්රතව්ශයක් ඇති, තතාරතුරු තච්තාන්විතව විනාශ කරනු ලබන, තවනස් කරනු ලබන 

තහෝ ූර්ණ තහෝ අර්ධ වශතයන් වසන් කරනු ලබන; තහෝ 

(ඇ) තකාමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලලා සිටීතේදී තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හරිනු ලබන 

තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කරනු ලබන; තහෝ 

(ඈ) තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ තපනී සිට තකාමිෂන් සභාව විසින් කරනු ලබන පරීක්ෂණ පැහැර හරිනු 

ලබන තහෝ ප්රතික්තෂප් කරනු ලබන තහෝ ඔහුතේ භුක්තිතේ තහෝ බලය යටතත් පවතින යේ තතාරතුරු 

ඉදිරිපත් කිරීම පැහැර හරිනු ලබන තහෝ ප්රතික්තෂප් කරනු ලබන තහෝ දිව්රුේ දීම තහෝ ප්රතිඥා දීම 

යටතත් තච්තනාන්විතව සාවදය තතාරතුරු සපයනු ලබන; 

(ඉ) තකාමිෂන් සභාතව් තීරණයකට අනුකූලීම පැහැර හරින තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කරන, 

(ඊ) තේ පනත මගින් තකාමිෂන් සභාව තවත පැවරී ඇති තහෝ එම තකාමිෂන් සභාතව් යේ නිලධරතයකු 

තහෝ තස්වානියුක්තිතයකු තවත පැවරී ඇති බලතල ක්රියාත්මක කිරීතේදී, තකාමිෂන් සභාව තහෝ එහි 

යේ  නිලධරතයකු තහෝ තස්වානියුක්තිතයකු වළක්වන තහෝ අවහිර කරනු ලබන, 

(2) 23 (3) වගන්තිය යටතත් තතාරතුරු නිලධරයකු විසින් සහාය ඉල්ලලා සිටින්තන් යේ 

නිලධරතයකුතගන් ද ඒ නිලධරයා විසින් සාධාරණ තහ්තුවක් තනාමැතිව ඒ සහාය ලබා දීම පැහැර 

හරින විට, ඒ නිලධරයා තේ පනත යටතත් වරදක් සිදු කරනු ලබන අතර මතහ්ස්රාත්වරයා විසින් 

පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබීතේදී රුපියල්ල දස දහසක් 

තනාඉක්මවන දඩයකට යටත් විය යුතුය. 

(3) තේ වගන්තිතේ (1) වන තහෝ (2) වන උපවගන්තිවල සඳහන් කරන ලද යේ වරදක් සිදු කිරීම 

තවනුතවන් පනවන ලද දඩය, තේ පනත යටතත් පනවන ලද කාර්යයක් කරතගන යාම පැහැර හැරීම 

තවනුතවන්, විනය ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීමට බලය පවරා ඇති අදාළ අධිකාරිය විසින් ඒ නිලධරයාට 

එතරහිව ගනු ලැබිය හැකි යේ විනය ක්රියා මාර්ගයකට හානියක් තනාවන අමතර දඩයක් විය යුතුය. 

(4) තමම පනත යටතත් අපරාධ නඩු පැවරීමක් තකාමිෂන් සභාව විසින් ආරේභ කළ යුතුය.  

   2020 අවසානතේදී අනුකූල තනාීම පිළිබඳව තකාමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 154 ක් ලැබී ඇති අතර, ඒ 

අතරින් නඩු 89 ක් පැමිණිල්ලල සඳහා සුදුසු තනාවන අතර අනතුරු ඇඟීතේ ලිපි යැීතමන් පසු 

තකාමිෂන් සභාතව් නිතයෝග වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට තපාදු අධිකාරි 44 ක් එකඟ වූහ. තසසු 

තපාදු අධිකාරි 20 ක් 2020 අවසානය දක්වාම තකාමිෂන් සභාතව් නිතයෝග වලට අනුකූල තනාීය.                                                                                                                                                                                                                                                                

                          

                                       

            

 

 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2020          තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

25 
 

7. වාර්තා කළමනාකරණය සහ වාර්තා පළ කිරීම: 7-9 වගන්තිය 

7.1.  මාර්තගෝපතේශ සැපයීම 

පනතත් 7 වන වගන්තිතේ විතශ්ෂතයන් සඳහන් වන්තන් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය ලබා ගැනීම  

පිණිස පහසුකේ සැලසීම සඳහා එහි සියුම වාර්තා නිසි පරිදි ලැයිස්තුගත කර සුචිගත කිරීම සෑම 

තපාදු අධිකාරියකම යුතුකම විය යුතු බවයි. නිසි වාර්තා කළමනාකරණය සඳහා 14 (h) වගන්තිය 

අනුව තපාදු අධිකාරීන්ට මාර්තගෝපතේශන නිකුත් කිරීමට තකාමිෂන් සභාව බැඳී සිටී. තේ 

සේබන්ධතයන්, තකාමිෂන් සභාව, වාර්තා කළමනාකරණය, ආරක්ෂා කිරීම සහ බැහැර කිරීම ප්රධාන 

වස්ථාපිත   වගකීම කරගත් ජාතික තල්ලඛනාරක්ෂක තදපාර්තතේන්තුව සමඟ සාකච්ඡා කර,, අතනකුත් 

අදාළ අමාතයාංශ, තදපාර්තතේන්තු සහ නිතයෝජිතායතන විසින් වර්ෂය තුළදී පියවර ගැනීම ආරේභ 

කරන ලදි.මාර්තගෝපතේශ මාලාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව තකාමිෂන් සභාතව් නීති උපතේශකවරුන් 

විසින් 2020 දී සියළුම පාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්විණි. තමම මාර්තගෝපතේශ 

සකස් කිරීම පිණිස උපතේශකතයකුතේ තස්වය ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන 

වැඩසටහන තවතින් ආධාර ලබා ගැනීමට අවසානතේ තීරණය විය. තකාමිෂන් සභාව තයාමුකිරීේ 

තකාන්තේසි තකටුේපත් කතළ්ය. උපතේශකතයකු පත් කර 2020 වර්ෂතේ දී මාර්තගෝපතේශන මත 

වැඩ කටයුතු ආරේභ කතළ්ය. අදාළ හවුල්ලකාර සංවිධාන වල සහභාගීත්වතයන් 2021 වර්ෂතේදී තමම 

කර්තවයය නිම කිරීමට අතේක්ෂා තකතර්. සාමය, යුක්තිය සහ ශක්තිමත් ආයතන 2019-2022 පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහතන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 16 ප්රමුඛ තපළ වැඩ සටහතන් 

උපකාරක - 1 ට අනුව, පාර්ලිතේන්තුව සහ ස්වාධීන තකාමිෂන් සභාවලට සහතයෝගය දැක්ීම යටතත් 

“තතාරතුරු හා වාර්තා කළමනාකරණය” සහ “තතාරතුරු හා ප්රතල්ලඛන සංරක්ෂණය”  යන ආයතන 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තමම මුලපිරීම ඇතුළත් විය. ”. 

7.2.  තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත තකතරහි රජතේ වගකීම සහ එහි අදාළත්වය 

තකාමිෂන් සභාතව් විධිනිතයෝගතේ ප්රධාන අංගයක් වන්තන් 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනතත් III වන තකාටතස් 7, 8, 9 සහ 10 වගන්ති වලට අනුව තපාදු 

අධිකාරීන් විසින් තතාරතුරු ප්රගාමී තලස තහළිදරව් කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම ය. තකාමිෂන් සභාව අවම 

වශතයන් රාජය බලධාරීන් විසින් ක්රියාකාරීව තහළි කළ යුතු පුළුල්ල පරාසයක තතාරතුරු 16 ක් සකස ්

කර ගැසට් කර ඇත. තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම පහසු කිරීම සඳහා නිසි පරිදි නාමාවලිය සකස් කර 

සුචිගත කළ යුතු වාර්තා නිසි තලස පවත්වා තගන යන තලස ද තමම පනත මඟින් මහජන බලධාරීන්ට 

උපතදස් තදනු ලැතේ. 2020  නි මාසතේදී එක්සහ් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහතන් සහතයෝගය 

ඇතිව තකාමිෂන් සභාව විසින් කරන ලද අධයයනයකින් වසර 3 කට පමණ පසු, රාජය බලධාරීන් 

වර්ග පහක තවේ අඩවි 30 ක සබැඳි ප්රගාමී තහළිදරව් තතාරතුරු විශ්තල්ලෂණය කරන ලදී. 

මාර්ගගත ප්රගාමී තතාරතුරු තහළිදරව් කිරීම අනුව, රාජය බලධාරීන් 30 න් 14 ක් (තහෝ 46.7%) 

‘මධයස්ථ තෘේතිමත්’ මට්ටමක සිටියහ. තවත් රාජය බලධාරීන් 14 ක් (තහෝ 46.7%) ‘මධයස්ථ 

අසතුටුදායක’ මට්ටමින් ඇගයීමට ලක්වුවද, ‘සතුටුදායක මට්ටමට’ ලඟා වූතේ මහජන අධිකාරීන් 2 ක් 

(තහෝ 6.6%) පමණි. නියැදිතේ කිසිදු රාජය බලධාරිතයක් ‘සතුටුදායක’ මට්ටමට ළඟාීම සඳහා 

ලකුණු 185 න් 150 ට වඩා ලබා නැත. තබාතහෝ රාජය බලධාරීන් (76%) ආයතනතේ වනතික 

පදනම, අභයන්තර තරගුලාසි, බලතල සහ කාර්යයන් වැනි ‘මධයස්ථ තෘේතිමත්’ සිට ‘සතුටුදායක’ (1 

වගුව බලන්න) අතර මට්ටමට ළඟාීම සඳහා වූ සිය ආයතනික තතාරතුරු තහළි කර තිතේ. 
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වගුව 1 - තපාදු අධිකාරීන් මාර්ගගතව අන්තර්ගතය තහළිදරව් කිරීම 

 

තපාදු අධිකාරිය 

 

ලකුණු 

185න් මුළු 

ගණන 

ලකුණු 

ප්රතිශතයක් 

වශතයන්  

තෘේතිමත් ීතේ මට්ටම 

 

අ
ම
ාත
ය
ංශ

 

නාගරික සංවර්ධන, ජල සේපාදන හා නිවාස 

පහසුකේ අමාතයාංශය 

95 51 තරමක් තෘේතිමත් 

පරිසර හා වනජීී සේපත් අමාතයාංශය 105 56 තරමක් තෘේතිමත් 

රාජය පරිපාලන ස්වතේශ කටයුතු පළාත් සභා සහ 

පළාත් පාලන අමාතයාංශය 

93 50 තරමක් තෘේතිමත් 

ආරක්ෂක අමාතයාංශය 86 46 තරමක් තෘේතිමත් 

අධයාපන අමාතයංශය 98 52 තරමක් තෘේතිමත් 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතයාංශය 68 36 තරමක් තෘේතිමත් 

 ත
දප
ාර්
ත
ත
ේ
න්
තු

 තේශීය ආදායේ තදපාර්තතේන්තුව 115 62 තෘේතිමත් 

කේකරු තදපාර්තතේන්තුව 96 51 තරමක් තෘේතිමත් 

තමෝටර් රථ ප්රවාහන තදපාර්තතේන්තුව 86 46 තරමක් තෘේතිමත් 

බන්ධනාගාර තදපාර්තතේන්තුව 86 46 තරමක් තෘේතිමත් 

විශ්රාම වැටුේ තදපාර්තතේන්තුව 88 47 තරමක් තෘේතිමත් 

තපාලිස් තදපාර්තතේන්තුව 107 57 තරමක් තෘේතිමත් 

 

අ
ධි
ක
ාරී
න්

 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 105 56 තරමක් තෘේතිමත් 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 116 62 තෘේතිමත් 

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 75 40 තරමක් තෘේතිමත් 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 95 51 තරමක් තෘේතිමත් 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 75 40 තරමක් තෘේතිමත් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 51 27 තරමක් තෘේතිමත් 

ආ
ය
ත
න
ය

 

ස
ංස්
ථ
ාව

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 69 37 තරමක් තෘේතිමත් 

ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 107 57 තරමක් තෘේතිමත් 

ජාතික තලාතරැයි මණ්ඩලය 61 32 තරමක් තෘේතිමත් 

කෘිකාර්මික හා තගාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය 69 37 තරමක් තෘේතිමත් 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 68 36 තරමක් තෘේතිමත් 

ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 95 51 තරමක් තෘේතිමත් 
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ගේපහ දිස්ික් තල්ලකේ කාර්යාලය  60 32 තරමක් තෘේතිමත් 

නුවරඑළිය දිස්ික් තල්ලකේ කාර්යාලය 54 29 තරමක් තෘේතිමත් 

ිකුණාමලය දිස්ික් තල්ලකේ කාර්යාලය 68 36 තරමක් තෘේතිමත් 

මාතතල්ල දිස්ික් තල්ලකේ කාර්යාලය 68 36 තරමක් තෘේතිමත් 

මහරගම ප්රාතේශීය තල්ලකේ කාර්යාලය 37 20 තරමක් තෘේතිමත් 

තබන්තතාට ප්රාතේශීය තල්ලකේ කාර්යාලය 68 36 තරමක් තෘේතිමත් 

මූලාශ්රය: RTIC පර්තේෂණ 2020 

උපාය මාර්ග සහ සැලසුේ, ප්රතිපත්ති, ක්රියාකාරකේ සහ ක්රියා පටිපාටි, වාර්තා සහ ඇගයීේ වැනි ‘සතුටුදායක 

මට්ටමකට’ යාවත්කාලීන වූ තමතහයුේ තතාරතුරු තහළි කර ඇත්තත් රාජය බලධාරීන්තගන් 27% ක් පමණි. 

‘ක්රියාකාරකේ සහ ක්රියා පටිපාටි’ යන උප ප්රවර්ගය පිළිබඳ විස්තර තබාතහෝ විට තහළිදරව් කරනු ලබන්තන් 

රාජය බලධාරීන් විසිනි. අයවැය තතාරතුරු වලට අනුව, නියැදිතේ සිටින රාජය බලධාරීන්තගන් 70% ක් තම 

තවේ අඩවිතේ ප්රක්තෂප්ිත අයවැය සහ සතය ආදායම සහ වියදේ පිළිබඳ යාවත්කාලීන තතාරතුරු නඩත්තු 

තනාකරති. සමස්තයක් වශතයන්, ආයතනතයන් 50% ක් මහජනයාට ලබා තදන තස්වාවන් සහ ඒ සේබන්ධ 

පිකා, ආකෘති පර සහ ප්රකාශන පිළිබඳ විස්තර උඩුගත කර ඇත. තකතස් තවතත්, තස්වාවන් සඳහා වන 

ගාස්තු සහ කාලසීමාවන් පිළිබඳ තතාරතුරු රාජය බලධාරීන්තගන් 93% කතේ තවේ අඩවි වල තනාමැත. 

අධීක්ෂණය කරන ලද රාජය බලධාරීන්තගන් 63% කතේ තවේ අඩවි වල තතාරතුරු ලබා ගැනීතේ අයිතිය, 

ඉල්ලලීේ සැකසීම සහ තතාරතුරු නිලධාරින්තේ සේබන්ධතා පිළිබඳ විස්තර ඇත. 
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ප්රගාමී තහළිදරව් කිරීතේ ප්රතිපත්තිය ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිස ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා උපතේශකතයකු පත් 

කර ගැනීමට තකාමිෂන් සභාව එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහතන්  (UNDP) සහය ඉල්ලලා සිටිතේය. 

වසර අවසානතේදී තමම කරුණ යූඑන්ඩීපීතේ අවධානයට ලක් විය. සාමය, යුක්තිය සහ ශක්තිමත් ආයතන 

2019-2022 පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහතන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 16 ප්රමුඛ තපළ 

වැඩ සටහතන් උපකාරක - 1 ට අනුව, පාර්ලිතේන්තුව සහ ස්වාධීන තකාමිෂන් සභාවලට සහතයෝගය දැක්ීම 

යටතත් තමම මුලපිරීම ඇතුළත් විය. වැඩ සටහන යටතත් තමම තකාමිෂන් සභාව තතාරතුරු ප්රගාමී තලස 

තහළිදරව් කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආයතන ශක්තිමත් කිරීම යටතත් 2021 දී යූඑන්ඩීපී තවතින් පහත පරිදි 

සහතයෝගය ලබා ගත යුතුය. 

7.3.  වාර්තා කිරීම සේබන්ධතයන් අනුකූල ීම 

2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනතත් 8 සහ 9 වගන්ති මඟින් පළාත් 

සභාවල සියුම මැති ඇමතිවරුන්ට (i) අදාළ අමාතයාංශවල සංවිධානය, කාර්යයන්, ක්රියාකාරකේ 

සහ රාජකාරි සේබන්ධ යාවත්කාලීන වාර්තා සහිතව වාර්ිකව වාර්තා තදකක් ප්රකාශයට පත් කරන 

තලසට නිතයෝග තකතර්. සහ (ii) පනතත් 3 වන වගන්තිය යටතත් ලබා දී ඇති තතාරතුරුවලට ප්රතව්ශ 

ීතේ අයිතිය පුරවැසිතයකුට ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, අමාත්යාංශතේ තවේ අඩවිය හරහා 

පිළිතවලින්, ව්යාපෘතියට අදාළ තතාරතුරු පුරවැසියන්ට සන්නිතව්දනය කිරීම. 

7.4. 8 වන වගන්තිය - වාර්තාවක් පළ කිරීම සේබන්ධතයන් අමාතයවරයාතේ කාර්ය භාරය 

1.  අර්ධ වාර්ිකව පිළිතවළින් එක් එක් වර්ෂතේ  නි මස තිස් වන දිනට සහ තදසැේබර් මස තිස් 

එක් වන දිනට ප්රථම, තකාමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන ආකෘතියකට යේ 

පුරවැසිතයකු තේ පනතත් 3 වන වගන්තිය යටතත් ප්රදානය තකාට ඇති තතාරතුරුවලට 

ප්රතව්ශ ීමට ඇති අයිතිවාසිකම ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වනු පිණිස වාර්තාවක් පළ කිරීම 

එම අමාතයවරයාතේ කාර්යය වන්තන්ය. 

2.  2. (1) උප වගන්තිතේ සඳහන් වාර්තාතව් අඩංගු විය යුත්තත්:- 

(අ) එම අමාතයවරයාට පවරා ඇති අමාතයංශතේ සංවිධාන කර්තවයය, ක්රියාකාරකේ 

සහ කාර්යයට සේබන්ධ විස්තර සහ එතස් පවරා ඇති කර්තවය තුළට වැතටන සියළු 

තපාදු අධිකාරි වල විස්තර. 

(ආ) (අ) තේදතේ දක්වා ඇති අමාතයංශ සහ තපාදු අධිකාරීන් වල :- 

(i) නිලධරයන් සහ තස්වා නියුක්තිකයින්තේ බලතල, කාර්යය, කර්තවය සහ 

ඔවුන් විසින් සිය තීරණ ගැනීතේශී අනුගමනය කරනු ලබන අදාළ ක්රියා 

පටිපාටි; 

(ii) කර්තවය ඉටු කිරීතේදී, කාර්යය කිරීතේදී සහ බලතල ක්රියාත්මක කිරීතේදී 

එහි නියමිත සේමතයන්; 

(iii) නිලධරයන් සහ තස්වා නියුක්තිකයින් සිය කාර්ය කිරීතේදී, කර්තවය ඉටු 

කිරීතේදී සහ බලතල ක්රියාත්මක කිරීතේදී භාවිත කරනු ලබන් රීති, 

නිතයෝග උපතේශ, අත්තපාත් සහ තවනත් යේ ප්රතේද වල වාර්තා; 

(iv) තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පුරවැසියන්ට ලබා ගත හැකි පහසුකේ පිළිබඳ 

විස්තර; 

(v) මුදල්ල ප්රතිූරණය කිරීතේදී සියළු සැළසුේ, තයෝජිත වියදේ සහ වාර්තා 

තපන්නුේ කරමින් එක් එක් නිතයෝජිත ආයතන තවත තවන් කරන ලද 

අයවැය; 
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(vi) පත්තකාට ඇති තතාරතුරු නිලධරයා තහෝ නිලධරයන්තේ නම, තනතුර සහ 

අතනකුත් විස්තර; 

 

3 (1) වන උපවගන්තිතේ විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන් වුවද, තේ පනත ක්රියාත්මකීතේ දින සිට මාස 

හයක් ඇතුලත සෑම අමාතයවරතයකු විසින් ම නිශච්ය කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියකින් (2) වන 

උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) තේදවල දක්වා ඇති තතාරතුරු අඩංගු වාර්තාවක් පළ කිරීම, එම 

අමාතයවරයාතේ කාර්යය වන්තන්ය; 

 

(4) (1) වන (2) වන සහ (3) වන උපවගන්තිවල දක්වා ඇති වාර්තා; 

    

 (අ) රාජය භාෂාවලින් පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර, විදුත්තල්ලඛනාකෘතියකින් ලබා  

ගැනීමට කටයුතු සැළසව්ිය යුතුය; සහ 

(ආ) මහජන පරීක්ෂාව සඳහා ලබා ගැනීමට සැළැස්විය යුතු අතර, ඒවාතේ පිටපත් 

තකාමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන යේ ගාස්තුවක් තගීම මත යේ 

තැනැත්තතකු තවත නිකුත් කරනු ලැබිය හැකිය. 

සැක දුරු කිරීතේ කාර්ය සඳහා අමාතයවරයා යන තයදුම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාතව් XVII 

පරිච්තේදය යටතත් පිහිටුවා ඇති පළාත් සභාවක අමාතයවරතයකු ද ඇතුළත් වන බවට තමයීන් 

ප්රකාශයට පත් කරනු ලැතේ. 

ඉහත සඳහන් 8 වන වගන්තියට, 8 (1) ට අනුව, සෑම ඇමතිවරතයකුම 8 (2) වගන්තිතේ නිශච්ිතව 

දක්වා ඇති තතාරතුරු ඇතුළත් අර්ධ වාර්ික වාර්තා සෑම වසරකම  නි 30 සහ තදසැේබර් 31 දිනට 

තපර ප්රකාශයට පත් කළ යුතුය. 8 (3) වගන්තිය යටතත්, පනත ක්රියාත්මක ී මාස හයක් ඇතුළත 

අමාතයවරුන් විසින් තමම වාර්තා ප්රකාශයට පත් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත. 8 (4) වගන්තිය මඟින් 

නිල භාෂාවලින් ප්රකාශයට පත් කිරීම සහ මහජන පරීක්ෂණය සඳහා එවැනි වාර්තා ලබා දීම සිදු 

තකතර්. 

7.5. වයාපෘතියට අදාළ තතාරතුරු අමාතයවරුන් විසින් ප්රකාශයට පත් කිරීම/ලබා දීම 

සේබන්ධව අනුකූල ීම 

 (1) (අ) යේ වයාපෘතියක් ආරේභ කිරීමට මාස තුනකට තපරාතුව, එම වයාපෘතියට අදාළ විෂයය 

පවරා ඇත්තත් යේ අමාතයවරතයකු තවත ද, එකී සන්නිතව්දනය කරන දිනය වන් විට තමා සතු එම 

වයාපෘතියට අදාළ සියළු තතාරතුරු තපාදුතව් මහජනයාට සහ එම වයාපෘතිතයන් බලපෑමට ලක් ීමට 

ඉඩ ඇති නිශ්චිත තැනැත්තන්ට සන්නිතව්දනය කිරීම, එම අමාතයවරයාතේ කාර්යය වන්තන්ය; 

 

එතස් වුවද, හදිසි වයාපෘතියක් සේබන්ධතයන් වන විට, වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමට සතියකට තපරාතුව 

තතාරතුරු ලබා දිය යුතු අතර, එම හදිසි තත්වය සඳහා වූ තහ්තු, තකාමිෂන් සභාව තවත 

සන්නිතව්දනය කරනු ලැබිය යුතුය; 

 

(ආ) තකාමිෂන් සභාව විසින් (අ) තේදතේ සඳහන් සන්නිතව්දනය සිදු කළ යුතු ආකාරය නිශ්චිතව 

දක්වමින් මාර්තගෝපතේශ නිකුත් කරනු ලැබීය යුතුය.  

 

 (2) (අ) අමාතයවරතයකු විසින්, එම වයාපෘතිය සංවර්ධනය සහ ක්රියාත්මක කරන කාලසීමාව පුරා 

(1) වන් උපවගන්තිතේ දක්වා ඇති වයාපෘතියක් සේබන්ධ යාවත්කාලීන තතාරතුරු පුරවැසියකු විසින් 

තත් කාර්යය සඳහා ලිඛිතව කරනු ලබන ඉල්ලලීමක් මත එම පුරවැසියාට ලැබීමට සැළැස්විය යුතුය. 
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(ආ) එම තතාරතුරු තකාමිෂන් සභාව විසින් තතාරතුරු ලබා දීතේ කාර්යය සඳහා නියම කරනු 

ලැබිය යුතු යේ ගාස්තුවක් මත ලබා දිය යුතුය. 
 

 (3)  තමම වගන්තිතේ කාර්යය සඳහා “වයාපෘතිය” යන්තනන් - 

(අ) විතේශ ආධාර ලබන වයාපෘතියක් සේබන්ධතයන් වන විට, එක්සත් ජනපද තඩාලර්  

ලක්ෂයක්  ඉක්මවන; සහ  

(ආ) තේශීය වශතයන් ආධාර ලබන වයාපෘති සේබන්ධතයන් වන විට, රුපියල්ල ලක්ෂ  

පහක්  ඉක්මවන,  

යේ වයාපෘතියක් අදහස් තව්. 

සැක දුරු කිරීතේ කාර්ය සඳහා අමාතයවරයා යන තයදුම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාතව් xvii අ 

පරිච්තේදය යටතත් පිහිටුවා ඇති පළාත් සභාවක අමාතයවරතයකු ද ඇතුළත් වන බවට තමයින් 

ප්රකාශයට පත් කරනු ලැතේ.  

ඉහත සඳහන් 9 වගන්තිතේ 9 (1) (අ) ට අනුව, ඕනෑම වයාපෘතියක් ආරේභ කිරීමට මාස තුනකට 

තපරාතුව, සෑම අමාතයවරතයකුම එම වයාපෘතියට අදාළ සියළු තතාරතුරු තපාදුතව් මහජනයාට සහ 

එම වයාපෘතිතයන් බලපෑමට ලක් ීමට ඉඩ ඇති නිශ්චිත තැනැත්තන්ට සන්නිතව්දනය කළ යුතුය. 

9(2) (අ) වගන්තියට අනුව පුරවැසිතයකුතේ ඉල්ලලීම මත වයාපෘතියක් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තතාරතුරු 

ලබා දීම අනිවාර්ය තව්.  9 (3) වගන්තිය මඟින් තේශීයව අරමුදල්ල සපයන සහ විතේශීය අරමුදල්ල වලින් 

වයාපෘති සඳහා අදාළ අගයන් ලබා තේ. 
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2017, 177, 21%

2018, 326, 38%

2019, 348, 41%

ලැබුණු 10 වගන්ති වාර්තා

8.  10  වන වගන්තිය අනුව තපාදු අධිකාරීන් විසින් වාර්තා කිරීම 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනතත් 10 වන වගන්තිතේ සඳහන් වන්තන්, “වාර්ික වාර්තා 

අදාළ වන වර්ෂයට ඉක්බිතිවම එලතඹන වර්ෂතේ තදසැේබර් මස තිස් වන දිනට තපර තකාමිෂන් 

සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ය. එම වාර්තාව මහජනයාට තම කාර්යාලතේදී සහ නිල තවේ 

අඩවිතයන් ලබා ගත යුතු බවට එය තවදුරටත් දක්වනු ලබයි. පනතත් විධිවිධාන අනුව තමම වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය කරුණක් වුවද පනත බලාත්මක වූ වර්ෂය වන 2017 වර්ෂය සඳහා 2018 

තදසැේබර් 31 අවසානය වන විට තමම නීතී අවශයතාවයට අනුකූලව වාර්ික වාර්තා ඉදිරිපත් කර 

ඇත්තත් ඉතා සුළු රාජය අධිකාරීන් පිරිසක් පමණක් බව නිරීක්ෂණය ී ඇත.  

2017, 2018 සහ 2019 සඳහා තකාමිෂන් සභාවට වාර්ික වාර්තා 177 (11.2%), 326 (20.6%) සහ 348 

(22%) පිළිතවලින් ලැබී ඇත. රාජය අංශතේ තපාදු අධිකාරීන් සංඛයාව 1579 ක් තලස ගණන් බලා 

ඇති අතර, එනේ පළාත් සභා 718 යටතත් සහ මධයම රජය තුළ 861 ක් වශතයනි. තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව විසින් රාජය තනාවන අංශවල තපාදු අධිකාරි 

නාමාවලියක් සේපාදනය කිරීම කළ යුතුව ඇත. 

8.1.  2017, 2018 සහ 2019 වසර වාර්ික වාර්තා වල ප්රතිශතය 

තපාදු අධිකාරින්තගන් 2017, 2018 සහ 2019 වර්ෂයන්හි තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු සමස්ත වාර්ික 

වාර්තා සංඛයාතවන් යාවත්කාලීන කරන ලද වාර්ික වාර්තා සංඛයාව (10 වන වගන්තිය) සහ එහි 

ප්රතිශතය පහත දැක්තවන වට-ප්රස්ථාරය මඟින් තපන්නුේ කරයි. 
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ජාතික

8%

පළාත්

45%

දිස්ික්

4 %

ලැබුණු 10 වගන්ති වාර්තා

ජාතික පළාත් දිස්ික්

තවේ අඩවිය ඔව් 17 113 46

තවේ අඩවිය නැත 8 27 88
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තවේ සබැඳිය ඇති තපාදු අධිකාරී

තවේ අඩවිය ඔව් තවේ අඩවිය නැත

8.2. වාර්ික වාර්තා වර්ගීකරණය - මධයම, පළාත් සහ දිස්ික් මට්ටමින් 

පහත දැක්තවන තීරු තල්ලඛනතේ දැක්තවන්තන් මධයම (අමාතයාංශ,  තදපාර්තතේන්තු සහ තකාමිෂන් 

සභා, ආදිය) පළාත් (ප්රධාන තල්ලකේ කාර්යාලය සහ අතනකුත් පළාත් මට්ටතේ තදපාර්තතේන්තු, 

ආදිය). ) සහ දිස්ික් මට්ටම (දිස්ික් තල්ලකේ කාර්යාල, ප්රාතේශීය තල්ලකේ කාර්යාල, මහ නගර සභා, 

නගර සභා, ප්රාතේශීය සභා සහ දිස්ික් කාර්යාල ආදිය) රාජය බලධාරීන් විසින් එවන ලද වාර්ික 

වාර්තාය. පසුගිය වසර හා සසඳන විට රාජය අධිකාරීන් විසින් එවන ලද අසේූර්ණ වාර්තා 2020 දී 

අඩු ී ඇත. පහත දැක්තවන ප්රස්ථාර සටහන මඟින් 2019 වර්ෂතේදී තපාදු අධිකාරිය විසින් එවන ලද 

වාර්ික වාර්තා වල ප්රතිශතය (10 වන වගන්තිය) තපන්නුේ කරයි. 

 

8.3  තපාදු අධිකාරීන් සහ තවේ සබැඳි 

පහත දැක්තවන තීරු සටහන මඟින් වාර්ික වාර්තා වලට තවේ සබැඳියක් ඇති රාජය බලධාරීන් 

සංඛයාව ඔවුන්තේ තවේ අඩවිවල තපන්වයි. තකාමිෂන් සභාවට ලැබුණු සේූර්ණ වාර්ික 

වාර්තාවලින්  එය ප්රස්ථාර සටහතන් දැක්තව්. ජාතික මට්ටමින් තවේ සේබන්ධක ඇති තපාදු අධිකාරීන් 

17ක් සිටින අතර දිස්ික් මට්ටමින් එවැනි තවේ සේබන්ධක තනාමැති තබාතහෝ තපාදු අධිකාරීන් ඇත. 

තකතස් තවතත්, සටහනට අනුව, පළාත් මට්ටමින් සිටින තබාතහෝ තපාදු අධිකාරීන්ට තවේ සේබන්ධක 

ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. 
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8.4  නාමාවලිය සහ සුචිගත කිරීතේ වාර්තා 

7 (1) වගන්තියට අනුව, ‘තේ පනතත් විධිවිධාන සළසා ඇති ආකාරයට තතාරතුරු වලට 

ප්රතව්ශීමට ඇති අයිතිවාසිකම සුසාධනය කිරීම සඳහා නිසි අයුරින් සාදනු ලබන නාමාවලි 

සහ සූචියක් අනුව එහි ක්රියාත්මක ීතේ අවශයතා සමග අනුකූල වන ආකාරයට සෑම තපාදු 

අධිකාරියක් විසින්ම සිය වාර්තා පවත්වාතගන යෑම ඒ සෑම තපාදු අධිකාරියකම වගකීම 

වන්තන්ය. තවද, 7 (5) වගන්තිතේ සඳහන් පරිදි (2) වන් උපවගන්තිතේ කුමක් සඳහන් වුවද,  

සෑම තපාදු අධිකාරියක් විසින් ේ සේපත් වල පැවතීමට යටත්ව, සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත 

ස්වකීය සියළු වාර්තා විදුත් තල්ලඛනාකෘතිතයන් ආරක්ෂා කර තැබීම සඳහා උත්සුක විය 

යුතුය. තපාදු අධිකාරී තවතින් ලැබුණු සේූර්ණ වාර්තා සළකා බැලූ විට වාර්තා නාමාවලිතයහි 

සහ සූචිගත කිරීතේදී තමන්ම ඉතලක්තරානික ආකෘතිතයන් වාර්තා සං රක්ෂණය කිරීම වැඩි 

දියුණු කිරීමක් දිස්ික් මට්ටපේ පෙොදු අධිකොරීන් කිහිෙ පදපනකුට අවශය පකපර්.  

8.5 . ප ොරතුරු ලබො ග  ෙැකි භොෂොව 

තමම තීරු සටහන මඟින් තතාරතුරු ලබා ගත හැකි භාෂා පිළිබඳ විස්තර සපයයි. සිංහල, 

තදමළ සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා ිත්වතයන්ම තබාතහෝ තපාදු අධිකාරීන් සතුව  තතාරතුරු 

තිතබන බව තමම සටහතනන් තපතන්. තදමළ සහ ඉංග්රීසි තහෝ සිංහල සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා 
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සමස්ත තතාරතුරු ඉල්ලලීේ විදුත් තැපැල තැපැල්ල තවනත්

තදතකන්ම පමණක් තතාරතුරු ලබා ගත හැකි තපාදු අධිකාරීන් ඇත්තත් ඉතා සුළු පිරිසක් 

පමණි. 

8.6.  තතාරතුරු ඉල්ලලීේ කළ මාදිලිය 

පහත දැක්තවන තීරු සටහන මඟින් පුරවැසියා/ආයතනය විසින් තපාදු අධිකාරිවරුන්තගන් කරන මුළු 

ඉල්ලලීේ සංඛයාව සහ තතාරතුරු ඉල්ලලීේ වල ආකාරය පිළිබඳව විස්තර සපයයි. තපාදු අධිකාරින්තගන් 

ලද තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 4840 අතුරින් වැඩිම (2063) තතාරතුරු ඉල්ලලීේ දිස්ික් මට්ටමින් සිදු තකතරන 

අතර තදවන වැඩිම (1725) ජාතික මට්ටතේ තපාදු අධිකාරීන් තවත ලබා දී ඇත. තමම ප්රස්ථාරයට 

අනුව, තපාදු අධිකාරි වලින් ලැබුණු සේපුර්ණ වාර්ික වාර්තා අතර තබාතහෝ තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 

තැපැල්ල මඟින් ද ඉතා සුළු ප්රමාණයක් විදුත් තැපෑතලන් ද ලැබුණි. ජාතික හා පළාත්  මට්ටමට 

සාතේක්ෂව, පුරවැසියන්/ආයතන 350 ක් දිස්ික් මට්ටතේ නිතයෝජිතයින්තගන් තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 

අතින් භාරදීතමන් තහෝ තවනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කළහ. 

 

 

8.7 . තතාරතුරු ඉල්ලලීේ, සැපයූ තතාරතුරු සහ ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද තතාරතුරු  

පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහන මඟින් තතාරතුරු ඉල්ලලීේ ගණන, ලබා දුන් තතාරතුරු සහ තකාපමණ 

තතාරතුරු ඉල්ලලීේ ප්රතික්තෂ්ප කතළද් යන්න පිළිබඳ දත්ත තපන්වයි. පහත දැක්තවන තර්ඛා සටහන 

මඟින් තපාදු අධිකාරීන් විසින් තතාරතුරු ලබා දුන් සහ තතාරතුරු ඉල්ලුේකරු විසින් ඉල්ලලා සිටි 

තතාරතුරු ප්රතික්තෂ්ප කළ ඉල්ලලීේ සංඛයාව පිළිබඳ දත්ත තපන්වයි. දිස්ික් මට්ටතේ තපාදු 

අධිකාරීන්තගන් ඉල්ලලූ තතාරතුරු අතතරන් 78% ක් තතාරතුරු ලබා දී තිබූ අතර එම ඉල්ලලීේ වලින් 

14% ක් ප්රතික්තෂප් විය. තතාරතුරු වලින් 75% ක් ලබා දුන්තන් පළාත් මට්ටතේ තපාදු අධිකාරීන් 

විසින් වන අතර 19% ක් ප්රතික්තෂප් විය. ජාතික මට්ටතේ තපාදු අධිකාරීන් 78% ක් තතාරතුරු ලබා 

දුන් අතර 10% ක් පමණක් ප්රතික්තෂප් විය. 
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8.8.  තතාරතුරු ඉල්ලලීේ වර්ගීකරණය 

 පහත වගුතව් දක්වා ඇති පරිදි 10 වන වගන්තියට අනුව තපාදු අධිකාරීන්තගන් ලබා ගත් වාර්තා, 

තතාරතුරු ඉල්ලලීේ සහ තකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද තපාදු අධිකාරී වාර්ික වාර්තා, 

ආකෘතිතේ දක්වා ඇති පරිදි වර්ගීකරණය කර ඇත. තකාමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ වාර්ික වාර්තාතව් 

තපාදු අධිකාරීන් විසින් ලබා දුන් තතාරතුරු ප්රමාණවත් තනාවන බව පහත දැක්තවන තීරු සටහතනන් 

පැහැදිලිව දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.  තතාරතුරු ඉල්ලලන්නාතේ පැතිකඩ 

පහත දැක්තවන තීරු සටහන මඟින් ඉල්ලුේකරුතේ පැතිකඩ පිළිබඳ තතාරතුරු සපයයි. ජාතික, 

පළාත් සහ දිස්ික් මට්ටමින් ආයතන විසින් තපාදු අධිකාරීන් තවත කරන ලද තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 5% 

ටත් වඩා අඩුය. 
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8.10.  නේ කළ නිලධාරියාට අභියාචනා සහ ප්රතිචාර 

පහත වගුතව් දැක්තවන්තන් නේ කරන ලද නිලධාරියාට (ඩීඕ) කළ අභියාචනා ගණන සහ ඩීඕතේ 

ප්රතිචාර අනුපාතයයි. ජාතික මට්ටමින් තපාදු අධිකාරි තවත කරන ලද මුළු තතාරතුරු ඉල්ලලීේ 

සංඛයාතවන්, පුරවැසියන්තගන් / ආයතන වලින් 12% ක් පමණක් ඩීඕ තවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 

කළ අතර එයින් 40% කට තතාරතුරු ලබා තදන ලදී. අතනක් අතට, පුරවැසියන්තගන් / ආයතන 

වලින් 6% ක් පළාත් මට්ටමින් අදාළ තපාදු අධිකාරී වල ඩීඕ තවත අභියාචනා කළ අතර ඔවුන්තගන් 

76% කට තතාරතුරු ලබා තදන ලදී. දිස්ික් මට්ටමින් 4% ක් අභියාචනා තපත්සේ තපාදු අධිකාරීන් 

තවත කර ඇති අතර 42% කට තතාරතුරු ඩීඕ විසින් ලබා දී ඇත. 

 

8.11.  තකාමිෂන් සභාව තවත අභියාචනා 

පහත දැක්තවන ිමාණ තීරු සටහතනන් දැක්තවන්තන් ජාතික, පළාත් සහ දිස්ික් මට්ටමින් තපාදු 

අධිකාරීන්ට එතරහිව තකාමිෂන් සභාව තවත ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා සංඛයාවයි. 

නනි ට ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා නනි සපයන ලද තතාරතුරු

දිස්ික් 86 36

පළාත් 68 52

ජාතික 212 85
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9.  මහජන දැනුවත් කිරීම 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂයන්හිදී, 

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය ලබා දුන් සහතයෝගය ඇතිව තතාරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකතේ වැදගත්කම පිළිබඳව පුරවැසියන් සෘජුවම සේබන්ධ කර ගැනීම සඳහා නීතිඥ වැඩමුළු 

පැවැත්ීය. තමම පදනම තුළ, ඉලක්ක කරගත් දිස්ික්කවල පළාත් අභියාචනා සභාවන් සමඟ 

ඒකාබේධව ලැබුණු අරමුදල්ල උපරිම අයුරින් භාවිතා කරමින් පුරවැසියන් සහ රාජය නිලධාරීන් සඳහා 

උපතේශන දහයක් (10) පැවැත්ීමට තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාවට 

හැකි විය. 

පානම (අේපාර), අඹගමුව (නුවරඑළිය), සූරියවැව (හේබන්තතාට), කිලිතනාච්චිය, යාපනය, 

කරුවලගස්වැව (පුත්තලම) මහියංගනය (බදුල්ලල), කන්තතල්ල (ිකුණාමලය), නාවලපිටිය (නුවර), 

නුවරඑළිය, බේතේගම (ගාල්ලල) සහ මාතර යන නගරවල තමම උපතේශන වැඩමුළු පැවැත්විණි.  

තමම සෑම පළාත් උපතේශනයක්ම ප්රතේශතේ රාජය නිලධාරීන් සඳහා එක් සැසිවාරයකින් සහ සිවිල්ල 

සංගේ සාමාජිකයින් සඳහා තවනම සැසියකින් පැවැත්විණි. තමම සාකච්ඡා වලදී සේපත්දායකයින් 

වශතයන් අදාළ දිසාපතිවරුන්, ප්රාතේශීය තල්ලකේ කාර්යාල සාමාජිකයින් සහ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකේ තකාමිෂන් සභාතව් තකාමසාරිස්වරුන් දායක විය. තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත සහ 

එහි ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව ඕනෑම ප්රශ්නයක් ඇසීමට සහ පැහැදිලි කර ගැනීමට තේක්ෂකයින්ට 

අවස්ථාව ලබා තදන සෑම උපතේශන වැඩමුළුවක් තුළ මණ්ඩප සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි. 

සැසි වාර තුළදී, තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ පනත භාවිතා කිරීතේදී පුරවැසියන් මුහුණ 

තදන විවිධ අභිතයෝග ඉස්මතු තකරිණි. එම අභිතයෝග තතාරතුරු වලට ප්රතව්ශ ීම, තතාරතුරු මුදා 

හැරීම සහ භාෂා බාධක හා සේබන්ධ ඒවා විය. ප්රධාන වශතයන්, සිවිල්ල සමාජ සාමාජිකයින් සහ 

පුරවැසියන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලින් පසු ප්රාතේශීය තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ 

තකාමිසන් සභා කාර්යාල පිහිටුීම සඳහා පනත සංතශෝධනය කිරීතේ අවශයතාවය තකාමිෂන් සභාව 

අවතබෝධ කර ගත්තත්ය. විතශ්ෂතයන් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  පනත පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම 

වැඩි වශතයන්  දිස්ික්ක/තකාට්ඨාශ වල අඩු මට්ටමක පැවති බව නීතිඥ වැඩමුළු වලදී තහළිදරව් විය. 

එබැවින් තේ  

තවද, තකාමිෂන් සභාව ඉලක්ක කරගත් මහජන ප්රතව්ශතේ තකාටසක් වශතයන්, ප්රීන ව්ේවතුන්, 

විනිසුරුවන්, සංස්කාරකවරුන් සහ නීතිඥයින් දායක වූ තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ 

නිතයෝග, තතාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පනත පිළිබඳ ආවර්ජන සහ  තතාරතුරු දැනගැනීතේ  
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අයිතිවාසිකේ තරජිමය පිළිබඳ ිභාෂා (සිංහල, තදමළ සහ ඉංග්රීසි) ප්රකාශන තදකක් 2019 දී 

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය විසින් අරමුදල්ල සපයන ලද වයාපෘතිය යටතත් ප්රකාශයට පත් 

කරන ලදි. තමම ප්රකාශන නේ ශ්රී ලංකා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

(2017-2018) විසින් නිකුත් කරන ලද තතෝරා ගත් නිතයෝග සහ ශ්රී ලංකාතව් තතාරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකම සහ තතාරතුරු දැනගැනීතේ  තන්රය පිළිබඳ ආවර්ජනය යි. තකාවිඩ් -19 වසංගත 

තත්ත්වය තහ්තුතවන් තකාමිෂන් සභාතව් පිටතට යන වැඩ සටහන් හා නව ප්රකාශන වල කාර්යභාරය 

සීමා කරන ලදි. තකතස් වුවද, තකාමිෂන් සභාව 2020 වර්ෂතේදී සිදු කිරීමට සැලසුේ කර තිබූ 

තබාතහෝ ක්රියාකාරකේ උපරිම ඵලදායිත්වයකින් යුතුව අවසන් කතළ්ය. 
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10. තාක්ෂණික සහාය සහ පරිතයාගශීලීන්තේ සහතයෝගය 

10.1.  එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහන (යූඑන්ඩීපී) විසින් අරමුදල්ල සපයන වයාපෘතිය 

එක්සත් ජාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහන (යූඑන්ඩීපී) මුල සිටම අභියාචනා විශ්තල්ලෂණය කිරීමට සහ 

තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකේ තකාමිෂන් සභාවට එහි තීරණ ගැනීමට පහසු ීම සඳහා නීති 

සටහන් සකස් කිරීමට අවශය නීති ප්රීණතාවය ලබා දුන්තන්ය. යූඑන්ඩීපී ආධාර යටතත් බඳවා ගත් 

කළ තජයෂ්ඨ නීති පර්තේෂකයින් සහ කණිෂ්ඨ නීති පර්තේෂකයින්.තකාමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා 

කර නීතී සටහන් සකස් කර,  දීර්ඝ නීති පර්තේෂණ වලින් අනතුරුව  අවසන් නිතයෝග තකටුේපත් 

කරන ලදී. 

10.2. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය විසින් අරමුදල්ල සපයනු ලැබූ වයාපෘතිය 

ගැටුමට තගාදුරු වූ සහ ආන්තිකකරණය වූ ප්රජාවන්හි තතාරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිය සහ 

අයිතිවාසිකේ වැඩි දියුණු කිරීතේ වයාපෘතිය යටතත් ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය මඟින් 2018 

මැයි 01 දා සිට තවළුේ තදකක් ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා රුපියල්ල මිලියන 9.165 ක මූලය ආධාර 

ලබා තදන ලදී. එනේ, පළමු තවළුම - 2017- 2018 සිට ශ්රී ලංකා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකේ තකාමිෂන් සභාතව් තතෝරාගත් නිතයෝග සහ තදවන තවළුම - ශ්රී ලංකාතව් තතාරතුරු 

දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම හා තතාරතුරු දැනගැනීතේ  තන්රය පිළිබඳ ආවර්ජනයයි. එකඟ වූ පරිදි 

තතෝරාගත් දිස්ික්ක 12 ක ආන්තික ප්රජාවන් සහ තතාරතුරු නිලධාරින් සහිත උපතේශන වැඩමුළු 

හතක් ද වයාපෘතිය යටතත් පැවැත්විණි. එම දිස්ික්ක වූතේ ිකුණාමලය සහ මඩකලපුව (එකක්) 

බදුල්ලල සහ තමානරාගල (එකක්), නුවරඑළිය සහ මහනුවර (එකක්), කිලිතනාච්චිය සහ මුලතිව් 

(එකක්), මන්නාරම සහ පුත්තලම (එකක්) සහ යාපනය සහ වව්නියාව (එකක්) තව්. සෑම 

වැඩමුළුවකටම 30-40 තදතනකු සහභාගී වූහ. 

10.3. ප්රජාතන්රවාදී පාලනය සහ වගීම ශක්තිමත් කිරීතේ වැඩ සටහන (SDGAP) - 

USAID විසින් අරමුදල්ල සපයනු ලබන වයාපෘතිය. 

වැඩි වන අභියාචනා සැලකිල්ලලට තගන, අභියාචනා විභාග කිරීතේ ක්රියාවලිය තව්ගවත් කිරීම සහ 

පුරවැසියන්ට අභියාචනා වල තත්වය පිළිබඳ තතාරතුරු ඉක්මනින් ලබා දීම සඳහා, විධිමත් හා 

අභියාචනා පරයක් තබා ගැනීම සඳහා තවේ පදනේ කරගත් ඉතලක්තරානික ුහුබැඳීතේ පේධතියක් 

ස්ථාපිත කිරීම ඉතා අවශය ී ඇත. අභියාචනා කඩිනමින් සැකසීම. ක්ෂණික ඇමතුේ අංකයක් සහ 

තවේ පාදක ුහුබැඳීතේ පේධතියක් සඳහා පහසුකේ සැලතසන වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ප්රජාතන්රවාදී පාලනය සහ වගීම ශක්තිමත් කිරීතේ වයාපෘතිය (SDGAP) කටයුතු කර ඇත. 

තකාමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර නීති සටහන් සකස් කිරීම සහ අවසන් නිතයෝග තකටුේපත් 

කිරීම සඳහා තජයෂ්ඨ නීති උපතේශකවරුන් සහ කණිෂඨ් නීති පර්තේෂකයන් SDGAP-USAID 

ආධාර යටතත් බඳවා ගන්නා ලදී. 
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11. පරිපාලන හා මූලය කාර්ය සාධනය 

11.1  අනුමත සහ සැබෑ තස්වක මණ්ඩලය 

 

 

තනතුර 

 

අනුමත තස්වක 

සංඛයාව 

 

සැබෑ තස්වක 

සංඛයාව 

අධයක්ෂ ජනරාල්ල 01 01 

තජයෂ්ඨ පර්තේෂණ නිලධාරි 01 01 

පර්තේෂණ නිලධාරි 01 01 

පරිපාලන නිලධාරි 01 01 

මූලය නිලධාරි 01 01 

පරිවර්තක (තදමළ) 01 - 

තතාරතුරු තාක්ෂණ සහායක 01 01 

සංවර්ධන නිළධාරි 04 04 

කළමනාකරණ සහකාර 04 02 

තපෞේගලික සහායක 01 - 

රියැදුරු 03 01 

කාර්යාල සහායක 02 01 

එකතුව 21 14 

 
 

11.2. අයවැය සහ මුලය පාලනය 

 
අයිතමය අයවැය ප්රතිපාදන මුළු වියදම % වියදම 

පුනරාවර්තන වියදම 41, 872, 000. 00 33, 763, 360. 37 80.63 

ප්රාේධන වියදම 875, 000. 00 758,947.50 86.74 

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති 

කාර්යාලය විසින් ආධාර 

සපයන වයාපෘති 

  4, 165, 000. 00   3, 000, 712. 00 72.21 

 

 


