
ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

එච් ඒ පී එන් ජයතිලක එ. තගාවිජන සංවර්ධන තදපාර් තේන්තුව 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ාරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන් හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යයපටිපාටිය), රීති 

අංක 28 යටතේ පවේවාතගන යනු ලබන කාර්යයපටිපාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 20.04.2018 දින පැවති තකාමිෂන් සභා රැසතීතේ තකාටසක් තලස පවේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල 

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවා  

 තකාමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ  

 

අභියාචක - එච් ඒ පී එන් ජයතිලක  

තනාතීසි ලේ පාර්ශව - තකාමසාරිසත තජනරාල්/ නේකළ නිලධාරී, තගාවිජන සංවර්ධන තදපාර් මන්තුව 

 

තපනීසිටීම 

අභියාචක - සී ජයීර  

      ඒ එච් ඕ ඩී ජයීර 

තපාදු අධිකාරිය - එල් පී ආර් සී ජයසිංහ, නීති නිලධාරී,  තගාවිජන සංවර්ධන තදපාර් තේන්තුව 

ත ාරතුරු ඉල්ීම තගානු කරන ලද දිනය: 27.09.2017 - ඉල්ීේ 3ක් ඉදිරිපේ කරන 
ලදී  

ත ාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය: 28.09.2017 (ඉල්ීම ලැබුණු බව 
දැන්ීම) 

නේකළ නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයාමු කළ දිනය: 20.10.2017 
නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය: පිළිතුරක් ලබා දී තනාමැ   
RTIC තකාමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයාමු කළ දිනය: 18.12.2017 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියාචක, 27.09.2017  දින ත ාරතුරු ඉල්ීේ තුනක් මඟින් පහ  සඳහන් ත ාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

1. තගෝ.සං.තකා. (තසතවා) තේ අංක 7/7/75/හේ/11/ තව VI  හා 2011.10.12 දිනැති ස. තකා. (හේ) 
තව  තයාමු කර ඇති ලිපිතේ අංක 3හි සඳහන් කර ඇති පරිදි "ප්රතේණිය  ැන්පේ කිරීම 
සේබන්දතයන් අඳ තගාීන් තව  ලි.ප. ැ. මගින් දැන්වූ ලිපිවල" ඔබ තව  ලැබී ඇති පිටපේ 
සහතික කරන ලද පිටපේ වශතයන් 

2. තගෝ.සං.තකා. (තසතවා) තේ අංක 7/7/6/HM/2-2  හා 2012.12.17 දිනැති ස. තකා. (හේබන්ත ාට) 
තව  තයාමු කර ඇති ලිපිතේ අවසාන පරිච්තච්දතයහි තගා.සං. තකාමසාරිසත (තසතවා) විසින් විමසා 
ඇති කරුණු සඳහා හේබන්ත ාට සහකාර තකාමසාරිසත විසි න් ලබා දී ඇති පිළිතුරු ලිපිතේ සහතික 
කරන ලද පිටප ක් 

(අමුණා ඇති 17.12.2012 දිනැති ලිපිතේ 1,2,3 වශතයන් තමතසත සඳහන් කර ඇ .  
I. විකුනුේකර තදකක් ඉදිරිපේීම සිදුවූතේද නැද්ද යන වගේ   

II. එතලස ඉදිරිපේ කර ඇේනේ එකී විකුනුේකර (අතනක් පාර්ශවයන්) සහභාගිවූ කුඹුරු 
හිමියන් පිළිගේ ාද නැද්ද යන වගේ  

III. එකී විකුනුේකර තදක සේබන්ධතයන් ලුණම තගාවිජන සංවර්ධන නිලධාරියතේ 

නිරීක්ෂණය කුමක්ද)  
3. කුරුලුමුල්ල කුඹුතර් ප්රතේණි මුදල්  ැන්පේ පිළිබඳව ස තකා.(තගා.තසතවා හේබන්ත ාටතේ 

2010.06.08 දිනැති ඔහුතේ අංක 42/ප්ර/විවිධ/ලුණම ලිපය මගින් අඳ  තගාීන් තුන්තදනාම ප්රතේණි 
මුදල්, කමිටුතේ  ැන්පේ කරන තලසට නිතයෝගයක් ලබා දී ඇ . 
ඒ අනුව 2007 යල කන්නතේ සිට තේ දක්වා අදාළ අඳ තගාීන් තුන් තදන විසින් කමිටුතේ  ැන්පේ 
කරන ලද ප්රතේනි මුදල් ප්රමාණයපහ  සඳහන් පරිදි විසත ර සහි ව  

I. අඳ තගාවියාතේ නම  

II. වගා කරන ලද අක්කර ප්රමාණය  

III. හිඟ ප්රතේණිය මුදලින් තකාපමණ ප්රමාණයක්  ැන්පේ කර ඇේද යනවග  
අදාළ  ැන්පේ ප්රතේනි මුදල් ප්රමාණය එක්එක් මාසයක් සඳහා සලකා මහා කන්න තලසට තවන් තවන් 
වශතයන් දක්වන්න 

 

අභියාචක හට ත ාරතුරු නිලධාරීතගන් ත ාරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව හැර අන් කිසිදු ප්රතිචාරයක් තනාලද 

තහයින්, නේකළ නිලධාරී හට 20.10.2017 දින අභියාචනයක් තයාමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරීද පිළිතුරු 

සැපයීමට අතපාහසේ වූ තහයින්, අභියාචක 18.12.2017 දින තකාමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයාමු 

කරන ලදී.  

අභියාචනා අවසතථාතේ උද්ග  වූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය අභියාචක හට 18.04.2018 දින පිළිතුරු ලබාතදමින් ලිපියක් යවන ලදී. ( තකාමිෂන් සභා 

වාරයට තදදිනකට තපර). තමම ත ාරතුරු නිරීක්ෂණය කර එයින් සැහීමකට පේ වන්තන් දැයි තකාමිෂන් 

සභාවට දැනුේ තදන තලසට අභියාචකතේ පාර්ශවය ප්රකාශ කතළතය. 

නිතයෝගය: 

තපාදු අධිකාරිය ලබාදුන් ත ාරාතුරු නිරීක්ෂණය තකාට එයින් සැහීමකට පේ වන්තන් දැයි තකාමිෂන් 

සභාවට දැනුේ තදන තලසට අභියාචක හට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. ලබා දුන් ප්රතිචාරය පිළිබදව 

අභියාචක සැහීමකට පේ වන්තන් නේ අභියාචනය තමතසත අවසන් කරනු ලැතේ.  

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 05.06.2018 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

 

 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ාරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන් හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යයපටිපාටිය), රීති 

අංක 28 යටතේ පවේවාතගන යනු ලබන කාර්යයපටිපාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 05.06.2018 දින පැවති තකාමිෂන් සභා රැසතීතේ තකාටසක් තලස පවේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල මහ ා  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන තමතනවිය  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවා මහ ා 

 තකාමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ය තසලී තිරුචන්රන් මහේමිය  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම මහේමිය  

 

අධෙක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ මහ ා  

 

තපනීසිටීම 

අභියාචක (තවනුතවන්) - සී ජයීර  

    ඒ එච් ඕ ඩී ජයීර  

තපාදු අධිකාරිය - එරංග අ පේතු, සහකාර තකාමසාරිසත - නනතික, තගාවිජන සංවර්ධන 

තදපාර් තේන්තුව  

අභියාචනා අවසතථාතේ උද්ග  වූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය ලබා දුන් ත ාරතුරු පිළිබඳව සැහීමකට පේ වන්තන් දැයි තකාමිෂන් සභාව අභියාචක 

පාර්ශවතයන් විමසා සිටින ලදී. එයට පිළිතුරු ලබා දුන් අභියාචක පාර්ශවය පවසා සිටිතේ තපාදු අධිකාරිය 

ත ාරතුරු ඉල්ීතේ අයි ම 1 ට අදාලව පිළිතුරු ලබා දී තිබුනද, අයි ම 2 සහ 3 ට අදාලව පිළිතුරු ලබා දී 

තනාතිබූ බවයි.  

තේ පිලිබදව තකාමිෂන් සභාව තපාදු අධිකාරිතයන් විමසා සිටි අවසතථාතේදී තපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිතේ 

තමම ත ාරතුරු හේබන්ත ාට කලාප කාර්යාලයට සේබන්ධ ත ාරතුරු වන බවේ එම කාර්යාලතේ 

සහකාර තකාමසාරිසතවරයා හට  මා තමම ත ාරතුරු ලබා දීමට දන්වා ඇති බවේ ය. තකතසත තව ේ තමම 

දින වන ත ක් ඉල්ලා සිටින ලද ත ාරතුරු ලබා දීමට සහාකාර තකාමසාරිසතවරයා අතපාතහාසේ ී ඇ . 

තමයට පිළිතුරු සපයමින් තකාමිෂන් සභාව පවසා සිටිතේ තපාදු අධිකාරිතේ අන් ර් පරිපාලන 

ක්රියාපටිපාටිය පිළිබඳව තමම අභියාචනයට සේබන්ධ ාවක් තනාමැති බවයි. තපාදු අධිකාරිය  ව දුරටේ 

පවසා සිටිතේ ඉල්ලා සිටින ලද ත ාරතුරු අධිකාරිය භාරතේ, පාලනතේ තහෝ සතුව තිතේ නේ එම ත ාරතුරු 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

ලබා දීමට කටයුතු කරන බවේ, එතසත තනාමැති වුවතහාේ ඒ පිළිබඳව තකාමිෂන් සභාවට ලිඛි ව දැනුේ 
දීමට කටයුතු කරන බවයි.  

නිතයෝගය: 

තපාදු අධිකාරිතේ අන් ර් කාර්යාල පරිපාලන පටිපාටිතේ සිදුවන ප්රමාදීේ අභියාචනයකට අදාළ ත ාරතුරු 

ලබා දීතමන් වැලකී සිටීමට ප්රමාණවේ තහතතු සාධකයක් තනාවන අ ර තමය පන  ප්රකාරව 

සාධාරණීකරණය කල තනාහැක. ඉල්ලා සිටින ලද ත ාරතුරු අධිකාරිය භාරතේ, පාලනතේ තහෝ සතුව 

තිතේ නේ එම ත ාරතුරු 28.06.2018 දින තහෝ ඊට ප්රථම අභියාචක තව   ලබා දීමට කටයුතු කරන තලස 

තපාදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. එතසත තනාමැති වුවතහාේ ඒ පිළිබඳව තකාමිෂන් සභාවට 

ලිඛි ව දැනුේ දීමට කටයුතු කරන තලස තපාදු අධිකාරියට නිර්තද්ශ කර සිටිමු.  

 වද, මීළඟ කැඳීේ දිනතේදී තපාදු අධිකාරිතේ ත ාරතුරු නිලධාරී සහ හේබන්ත ාට කලාප කාර්යාලතේ 

සහකාර තකාමසාරිසතවරයාතේ පැමිණීම අ ෙවශෙ බවට නිර්තද්ශ කර සිටිමු.  

 

අභියාචනය කල්  බන ලදී.  

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 28.06.2018  

 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ාරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන් හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය), රීති 

අංක 28 යටතේ පවේවාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 28.06.2018 දින පැවති තකාමිෂන් සභා රැසතීතේ තකාටසක් තලස පවේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල මහ ා  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවා මහ ා 

 තකාමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ය තසලී තිරුචන්රන් මහේමිය  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම මහේමිය  

 

අධෙක්ෂ ජනරාල් - පියතිසත ස රණසිංහ මහ ා  

 

තපනීසිටීම 

අභියාචක (තවනුතවන්) - සී ජයීර  

    ඒ එච් ඕ ඩී ජයීර  

තපාදු අධිකාරිය - එරංග අ පේතු, සහකාර තකාමසාරිසත - නනතික, තගාවිජන සංවර්ධන 

තදපාර් තේන්තුව  



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

   චමින්ද ඒකනායක - තගාවිජන සංවර්ධන සහකාර තකාමසාරිසත, හේබන්ත ාට  

   ඊ පී සුග පාල  

   පී ආර් සී විතේසිංහ - නීති නිලධාරී  

අභියාචනා අවසතථාතේ උද්ග  වූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය, අභියාචක ඉල්ලා සිටි ත ාරතුරු තේ තවනත ක් ලබා දී තනාමැති බවට නිරීක්ෂණය කළ 

තකාමිෂන් සභාව, තමයින් දින 7ක් ඇතුළ  ඉල්ලා සිටි ත ාරතුරු අභියාචක හට ලබා දීමට නිතයෝග කර 

සිටියි.  

නිතයෝගය: 

තපාදු අධිකාරිය ලබාදීමට එකඟ වූ ත ාරතුරු නිරීක්ෂණය තකාට එයින් සැහීමකට පේ වන්තන් දැයි 

තකාමිෂන් සභාවට දැනුේ තදන තලසට අභියාචක හට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. ලබා දුන් ප්රතිචාරය 

පිළිබදව අභියාචක සැහීමකට පේ වන්තන් නේ අභියාචනය තමතසත අවසන් කරනු ලැතේ.  

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 11.09.2018 

 

RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ාරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන් හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යයපටිපාටිය), රීති 

අංක 28 යටතේ පවේවාතගන යනු ලබන කාර්යයපටිපාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 11.09.2018 දින පැවති තකාමිෂන් සභා රැසතීතේ තකාටසක් තලස පවේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල මහ ා  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන තමතනවිය  

තකාමිෂන් සභා සාමාජික - තජෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවා මහ ා 

 තකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම මහේමිය  

 

අධෙක්ෂ ජනරාල් - පියතිසතස රණසිංහ මහ ා  

 

තපනීසිටීම 

අභියාචක (තවනුතවන්) - සී ජයීර  

    ඒ එච් ඕ ඩී ජයීර  

තපාදු අධිකාරිය -  තක් එසත ඒ සුමතිපාල  



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

   පී ආර් සී විතේසිංහ - නීති නිලධාරී 

අභියාචනා අවසතථාතේ උද්ග  වූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය, 03.07.2018 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචක හට ත ාරතුරු ඉල්ීතේ අයි ම අංක 03 ට අදාළ 

ත ාරතුරැ ලබා දීම සිදු කළ බවට තකාමිෂන් සභාව හමුතේ පවසන ලදී.  

 වද, 05.07.2018 දිනැතිව තකාමිෂන් සභාව තව  එවූ ලිපිතයන් අභියාචක පවසා සිටතේ  මා හට 

තමත ක් ඉල්ලා සිටින ලද ත ාරතුරු ලැබී තනාමැති බවේ තපාදු අධිකාරිය  ම වගකීම නිසි තලස ඉටු කළ 

යුතු බවේය. 

තමයට පිළිතුරු සපයමින් උක් ව, 03.07.2018 දිනැති ලිපිය අභියාචකට ලබාදීතමන් අනතුරුව තපාදු 

අධිකාරිය සඳහන් කතළත තමම අභියාචනයට අදාලව  ම අධිකාරිය තේ තවනත ක් ලබා දුන් ත ාරතුරු 

වලට අම රව,  වේ කිසිදු ත ාරතුරක්  ම පාලනතේ, භාරතේ තහෝ සන් කතේ තනාවන බවයි.  

තේ පිළිබඳව අභියාචක පවසා සිටිතේ තපාදු අධිකාරිය නිවැරදි තනාවන ත ාරතුරු  මා තව  ලබා දුන් 

අ ර, තපාදු අධිකාරිය සතුව ත ාරතුරු තනාමැති යැයි පැවසීම  මාට පිළිග  තනාහැකි බවයි.  

නිතයෝගය: 

තපාදු අධිකාරිය ලබා දුන් ත ාරතුරු වලින් අභියාචක සැහීමකට පේ තනාවන බව සටහන් කරමින් 

අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකාමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාසතතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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