
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
 
 

1 
 

අභියාචක 2021.11.09 දිනැති තතාරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහත තතාරතුරු ඉල්ලලා ඇත. 

.. පිනිකහන සිරිනිවාස කනිෂ්ට විදුහතල්ල නීතයානුකූල ආදී ශිෂය සංගමයක් පිහිටුවා ඇත්නම්, එහි 

ලියාපදිංචි දිනය, අංකය සහ නිලධාරි මණ්ඩලතේ නාම තල්ලඛනය සහ එහි නීතයානුකූල තතාරතුරු 

ලබාතෙන තමන් මීට ඉහත ඔබතුමාතගන් ඉල්ලලා සිටිතයමි. නමුත් ඔබ විසින් 2021.10.27 දින 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලිපිතයන් මා විසින් ඉල්ලලා සිටින ලෙ තතාරතුරු කිසිවක් සඳහන් කර තනාමැත. 

එම නිසා මා හට 2019,2020, 2021 යන වර්ෂ වල ඔබ පාසතල්ල ආදී ශිෂය සංගමයක් පිහිටුවා 

                                       
                                         තක්.ජී.ජී ශ්රීලාල්ල ගුණතස්කර  

පිනිකහන, 
කහදුව                                                                                                
                                      අභියොචක  

අභියොචනො අංකය : 151/2022                            එදිරිව 

                                                කලාප අධයාපන කාර්යාලය  
ඇල්ලපිටිය 

                               ත ොදු අධිකොරිය  
 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උපාලි අතේරත්න (විශ්රාමික) - සභාපති      

2. නීතීඥ කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  - තකාමසාරිස් 

3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චචි            - තකාමසාරිස් 

 

ත නී සිටීම             :                 
            

    

අභියාචක සිටී. 

තපාදු අධිකාරියතවනුතවන් ඩී.වී.එස්. තසනවිරත්න මිය (නිතයෝජය 
අධයාපන අධයක්ෂ - පරිපාලන) තපනී සිටී. 

 
ලිඛි  සැළකිරීේ          :               

 

 

 
අභියාචක            -   ඉදිරිපත් කර නැත 

 
තපාදු අධිකාරිය  -    ඉදිරිපත් කර නැත 

 
විභොග කළ දිනය     :                         

               

 

2022.08.10 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.08.10 

තකොමිෂන් සභොතේ තීරණය  
 
අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
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ඇත්නම් පමණක් එහි නීතයානුකූල තතාරතුරු කඩිනමින් ලබා තෙන තලස අවසන් වශතයන් 

නැවත වරක් ඉල්ලලා සිටිමි.  

 

තමයට ප්රතිචාර වශතයන් විදුහල්ලපති, සිරිනිවාස කනිෂ්ට විදුහල විසින් 2021.11.11 වන දින පහත 

ප්රතිචාර ෙක්වා ඇත. 

 

2019,2020,2021 වර්ෂවල ආදී ශිෂය සංගමතේ තතාරතුරු හිටපු විදුහල්ලපති තුමියතගන් ලිඛිතව 

ඉල්ලලා ඇති අතර තවම තමම තතාරතුරු මා තවත ලබා දී තනාමැත. ඒ පිළිබඳව කලාප අධයාපන 

කාර්යාලයෙ ෙැනුවත් කර ඇති අතර තමම වර්ෂය සඳහා නුදුරු දිනයකදී ආදී ශිෂය සංගමතේ 

කටයුතු විධිමත් කිරීමට බලාතපාතරාත්තු තවමි.  

 

තමම පිළිතුතරන් අතෘප්තතියට පත් අභියාචක 2021.11.17 දින නම් කළ නිලධාරි තවත අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත. නම් කළ නිලධාරි පනතත් ෙක්වා ඇති නියමිත කාල සීමාව තුළ ප්රතිචාර ෙැක්වීමට 

අතපාතහාසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2021.12.06 වන දින තකාමිෂන් සභාව තවත තමම 
අභියාචනය ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

සළකො බැලීම 

 
තමම තතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් අධයාපන තෙපාර්තතම්න්තුව විසින් 1961.11.20 වන දින 
නිකුත් කරන ලෙ 1961 අංක 27 ෙරණ චක්රතල්ලඛය තකාමිෂන් සභාතේ අවධානය සඳහා තයාමු කරන 
ලදී.   
 
උක්ත තතාරතුරු ඉල්ලීතමන් අභියාචක විසින් ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු ලබාදීම සෙහා අොළ ස්ථාන 
වලින් විමසා ඇතත් තවමත්  තතාරතුරු  තපාදු අධිකාරිය තවත ලැබී තනාමැති බවට අෙ දින විමසීතම්දී 
කරුණු අනාවරණය වී ඇත. එබැවින්, තමම ක්රියාකලාපය කඩිනම් කර 2022.09.09 දිනට ප්රථම 
අභියාචක තවත තතාරතුරු ලබා දීමට තපාදු අධිකාරිය ක්රියා කල යුතු බවට තීරණය කරමු. 
 
එතස් තතාරතුරු ලබා දීමට තපාදු අධිකාරිය අතපාතහාසත් වන්තන් නම් තතාරතුරු ෙැනගැනීතම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 39 වගන්තිය ප්රකාරව තපාදු අධිකාරියට සහ තතාරතුරු නිලධාරිට 
එතරහිව මතහ්ස්රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරිය යුතු බවට තකාමිෂන් සභාව තීරණය කරයි. 
 

තකාමිෂන් සභාතේ තමම තීරණය තපාදු අධිකාරිය, තතාරතුරු නිලධාරි සහ අභියාචක තවත ෙැනුම් 

දීමට තමම තකාමිෂන් සභාතේ අධයක්ෂ තජනරාල්ලවරයා තමතහයවනු ලැතේ.  

අභියාචනය අවසන් කරන ලදී.  

 


