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 ස ේවක හිමිකම්, සුභ ාධන 

ප්රතිලාභ  හ කම්කරු 

අයිතිවාසිකම් 

යටිතල පහසුකම්  හ 

ඉදිකිරීම් 

මහජන උපසයෝගිතා 
ස ේවා 

ඉඞම් 

හා 
කෘෂිකර්ම 

අධයාපන ස ෞඛ්ය  ාධාරණ,  ාමකාමී  හ 

සියල්ලන්ම ඇතුළත්  මාජයක්  

හා ආයතනික විනිවිදභාවය  

සපාදු ප්ර ම්පාදන පාරි රික අසනකුත් 

1.  ටි. රුසිරුපාල එදිරිව මහජන 

බ ැංකුව1 

 

ඉල්ලීම මහජන බ ැංකු 

ඩිජිටල්ලකරණ වයාපෘතියේ පිරිව ය 

හා ය ේවකයින්යේ ව ටුප් වි ේතර 

 ම්බන්ධනි. පනයේ 5(1)(අ) (ඈ) 

(ඊ) වගන්ති  

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යේ. පර්තතිභාන් එදිරිව 

ප්රායේශීය යල්ලකම් කාර්තයාලය 

- වව්නනියාව2 

 

ඉල්ලීම ඕමන්යතයි රජයේ 

නිවා  යයෝජනා ක්රමය 

යටයේ ග ේ ක පීමට බලපත්ර 

ලබා දීම, එහි නිවා    ලසුම් 

 හ ඉඩම්  ඳහා ප්රතිලාභීන් 

 ම්බන්ධනි. පනයේ වගන්ති 

32(1) 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ය ල්ලවය ාති 
ය ල්ලලතුයර්ත එදිරිව 

ප්රායේශීය යල්ලකම් 

කාර්තයාලය උඩුවිල3  

 
ඉල්ලීම විදුලි 

 ම්බන්ධතාවයේ, නිවා  

යයෝජනා ක්රමයේ යටයේ 

ඇති ඉඩම්, අ ාධාරණ 

බලපත්ර හුවමාරුව  හ 

යවනේ යතාරතුරු 

 ම්බන්ධනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ආර්ත. මනිේකවා ගර්ත එදිරිව දි ේිේ 

ඉඩම් ප්රති ැං ේකරණ මණ්ඩලය4 
 
ඉල්ලීම ඉඩමක   බෑ හිමිකාරිේවය 

හා අදාළ ලියවිල්ලලේ  ම්බන්ධයයනි. 

  

ඉඩම ම න බ ීමටේ, එය රජයේ 

ඉඩමේ ද යි ය ායා බලා අභියාචකට 

ද නුම් යදන යල ේ යපාදු අධිකාරිය 

යවත නියූග කරන ලදී. පනයේ 

වගන්ති 39(4  
 

එම්.එන්. ෆාරුේ එදිරිව දකුණු 
ආසියානු තාේෂණ හා වවදය 
ආයතනය5 
 
ඉල්ලීම වවදය ශිෂයයයකුයේ 
 හතික කරන ලද උපාධි 
 හතික පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලීම  හ අභියාචනය යගානු 
කිරීයම්දී සිදු වී ඇති කාර්තය 
පටිපාටික අක්රමිකතා 
යහේතුයවන් ප්රතිේයෂේප කරන 
ලදී. පනයේ 32(1) වගන්තිය 

යේ.එ ේ.  කුමාර එදිරිව 

ය ෞඛ්ය ය ේවා අධයේෂ 

දි ේිේ කාර්තයාලය, 

ගාල්ලල6 

 

ප්රතිකාර  ටහන්  ඳහා 

ඉල්ලීම. පනයේ 

වගන්ති 5(1)(ඉ) 

 

ඉල්ලුම් කල ඇති 

යතාරතුරු වවදය 

වාර්තතා වන බ වින් 

අභියාචක යරෝගියායේ 

 ේවාමි පුරුෂයා බව 

තහවුරු කිරීයමන් පසු 

යතාරතුරු නිකුේ කරන 

යල  යපාදු අධිකාරියට 

නියම කරන ලදී. 

යේ. ප්ර න්න කුමාර එදිරිව ක්රීඩා 

අමාේයැංශය7 

 

ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකා ක්රිකට් කණ්ඩායමට 

අදාළ මූලය යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  න්තකයේ, 

භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාම ති 

බ වින් අදාළ යපාදු අධිකාරිය යවත 

යයාමු කර ඇත. පනයේ 3(1) වගන්තිය 

හා නියයෝග අැංක 4 (vi) 

 ඒ.යේ. ඩබ්ලලිවු 

විජය ේය ේකර එදිරිව 

පුල ේතිපුර ජාතික අධයාපන 

විදයා පිඨය8 

 

ඉල්ලීම පුටු මිලදී ග නීම 

 ඳහා සිදු කරන ලද 

යටන්ඩර්ත පිකා  හ ජාතික 

ශිෂයභට පුහුණු ව ඩ ටහන 

 ඳහා ල බුණු මුදල්ල 

 ම්බන්ධයයනි.  

 

විධිමේ පරීේෂණයේ 

තවදුරටේ සිදුකරයගන යන 

බ වින් යතාරතුරු   පයීම 

ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

පනයේ 5 (1) (ඌ) 

වගන්තිය 

එ ේ. මතනකුමාර්ත එදිරිව 

ප්රායේශීය යල්ලකම් 

කාර්තයාලය වවුනියාව - 

උතුර9 

 

ඉල්ලීම 2019 ආදර්තශ 

ගම්මාන යයෝජනා 
ක්රමයට ඇතුළේ කර 

ඇති රජයේ වනාන්තර 

 ම්බන්ධයයනි.  

 
යතාරතුරු යපාදු 

අධිකාරිය  න්තකයේ, 

භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ත. පනයේ 3(1) 

වගන්තිය 

අර්තුන කරුණානායක 

එදිරිව දි ේිේ යල්ලකම් 

කාර්තයාලය කළුතර10 

 

ඉල්ලීම අභියාචක සිදු 

කරන ලද ප මිණිල්ලලට 

පානදුර ප්රායේශීය 

යල්ලකම්යේ ප්රතිචාරයයහි 

පිටපතේ හා අභියාචකට 

එයරහිව යගානු කර ඇති 

ප මිණිල්ලයල්ල පිටපතේ 

යපාදු අධිකාරිය විසින් 

ලබා ගේ ආකාරය 

 ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 43 

වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ 

නිරුපණයට යටේ 

යනාවන බ වින් 

යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

 පයා ඇත. 

 

2.  ඒ.ඒ.ඒ. ලතිෆේ එදිරිව රාජය 
පරිපාලන අමාතයාැංශය11 

 
ශ්රී ලැංකා ගුරු අධයාපනඥ ග  ට් 
නියව්නදනය යටයේ ඉැංග්රීසි විෂය 
 ඳහා වයතියර්තකයේ ලබා 
ග නීමට අවශය සුදුසුකම් 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 
 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 
පාලනයේ යනාම ති බ වින් අදාළ 
යපාදු අධිකාරිය යවත යයාමු 
කිරීමට නියම කරන ලදී. පනයේ 
3(1) වගන්තිය හා නියයෝග අැංක 4 
(vi) 
 

ඩබ්ලලිවු. බි.  මරයකෝන් 

එදිරිව කඩුයවල මහා නගර 

 භාව12 

 
ඉල්ලීම ජලාපවහන 

පේධතියක  හ අඩිපාරක 

යයෝජිත  ැංවර්තධන 
වයාපෘතියේ  හ එහි 

ඇ ේතයම්න්තුගත පිරිව ය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 

3(1) වගන්තිය 

යේ. අහියලන්රරාජා 
එදිරිව ප්රායේශීය  භාව 

 මන්තුයර්ත13 
 
ඉල්ලීම  ම්නතුයර්ත 

යකාට්ඨාශයේ වීදි ලාම්පු 

නඩේතු කිරීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ආර්ත. කුලතුැංග එදිරිව රේමලාන 

ප්රායේශීය යල්ලකම් කාර්තයාලය 14 

ඉල්ලීම යකා ේ ග ේ ක පීම 

 ම්බන්ධයයන් ග්රාම නිලධාරි යවත 

කරන ලද අයදුම්පත  හ ඒ  ම්බන්ධ 

නියයෝගය ඇතුළු ඇත ම් ලියකියවිලි 

 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 

5(1)(අ) 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යදවක සුයේත වීරසිැංහ එදිරිව ශ්රී 

ජයවර්තධනපුර විශේව විදයාලය15 

 
ඉල්ලීම ලකුණු පත්ර  හ 

 ලකුණු කරන ලද විභාග ප්රශේන 

පත්රවල  හතික කළ පිටපතේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ඩබ්ලලිවු. ඒ. රමයලතා 
එදිරිව ය ෞඛ්ය වවදය 

නිලධාරී කාර්තයාලය 

අගුනුයකාලප ල  ේ 16 

 
ඉල්ලීම ය ෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරී 
කාර්තයාලය අුේව ඩියා 

කිරීම / ඉදිකිරීම ඉල්ලලා 
නිලධාරීන් යවත යවන 

ලද ලිපි  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

යේ. ප්ර න්න කුමාර එදිරිව කාන්තා හා 
ළමා  ැංවර්තධන අමාතයාැංශය17 
 

ඉල්ලීම කාන්තාවන්ට, ළමයින්ට  හ 
ලියාපදිැංචි ව න්දඹු කාන්තාවන්ට 

එයරහි හිැං නය  ම්බන්ධයයනි. 

පනයේ 43 වගන්තිය 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන යමන් යහෝ 
පනයේ වයතියර්තකයන්ට යටේව 

ප්රතිේයෂේප කරන යමන් නියයෝග කරන 

ලදී.   

එ ේ.එ ේ. වියේසිැංහ එදිරිව 

ආරේෂක අමාේයැංශය18  

 
ඉල්ලීම කමාන්යඩෝ 
භටයින්  හ වියශේෂ 

බලකායේ භටයින්  ඳහා 
වන ඇඳුම් කට්ටල  ඳහා 
යටන්ඩරයේ 

 ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 5(1) 

(එ) වයතියර්තකයට යටේ 

වන බ වින් යතාරතුරු අර්තධ 

වශයයන් නිකුේ කරන ලදී. 

සි. ජයනන්ද එදිරිව භූ 

විදයා  මීේෂණ හා 
පතල්ල කාර්තයාැංශය19 
 
ඉල්ලීම භූමියේ 

පරීේෂා කිරීම  ඳහා 
ක ණීම් ඉැංජියන්රු 
විසින් මහ නගර 

 භාවට ලබා දුන් 

උපයද ේ හා නියයෝග 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ 

කරන ලදී. 

 

 ඩබ්ලලිවු. එම්. ඩි. 

අබබ්ලලරේන එදිරිව 

කෘෂිකර්තම අමාේයැංශය20 

  

ඉල්ලීම මූලික 

අයිතිවාසිකම් නඩුවේ 

 ඳහා නිලධාරීන් කිහිප 

යදයනකුයේ යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 

3.  ඩබ්ලලිවු. ඒ. යේ. ආරියරේන එදිරිව 

අධයාපන අමාේයැංශය21 

 
ඉල්ලීම අධයාපන පරිපාලන 

ය ේවයේ III වන පන්තියේ 

නිලධාරීන්යේ ය ේවා විෂමතා 
ඉවේ කිරීම පිළිබඳ වාර්තතායව්න 

පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

ඩි.එල්ල.එේ. ගුණය ේකර 

එදිරිව ගාල්ලල මහා නගර 

 භාව22 

 
ඉල්ලීම, ග ොඩනැගිලි 
සැලසුම් කිරීගම් කමිටුව 
විසින් නිර්ගේශිත අංක BA/ 
401/ 2015 දරණ 
ග ොඩනැගිලි සැලැස්ගම් 
පිටපතක්, අදොල 
ග ොඩනැගිල්ලගල්ල වොසය 

ටි. තයාගලිැංගම් එදිරිව 

ප්රායේශීය  භාව 

 මන්තුයර්ත23 

 
ඉල්ලීම  ම්නතුයර්ත 

යකාට්ඨාශයේ වීදි ලාම්පු 

නඩේතු කිරීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

එම්.ඒ.එම්.එ ේ. අබුබකර්ත එදිරිව 

යගාවිජන ය ේවා මධය ේථානය 

නිලවයන් 24 

ඉල්ලීම යම් ඉඩමේ යගාවිජන 

 ැංවර්තධන යදපාර්තතයම්න්තුයව්න 

යේපළේ වන්යන් යකය ේද යන්න  හ 
යගාවිජන  ැංවර්තධන යකාම ාරි ේ 
ජනරාල්ලවරයාට  යදපාර්තතයම්න්තුයව්න 

පාලනය යහෝ රැකවරණය යටයේ 

ඇති ඉඩම් ප වරීමට යහෝ බ හ ර 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 

කලාප ආධයාපන කාර්තයාලය25 
  
ඉල්ලීම හ ටන් ප්රයේශයේ 

අ.යපා.   ා/යපළ හා උ/යපළ 

 මේ වූ සිසුන්  ැංඛ්යාව ඇතුළුව 

හ ටන්හි යදමළ මධයම පා ල්ල 
 ම්බන්ධ ප්රමාණය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එල්ල.එම්. මීමනයේ 

එදිරිව ය ෞඛ්ය 

අමාේයැංශය26 

 
ඉල්ලීම යපෞේගලික 

යරෝහලක වවදය 

යනා  ලකිලිමේකම 
යහේතුයවන් සිදුවූ 

මරණයේ 

 ම්බන්ධයයන් 

යපෞේගලික ය ෞඛ්ය 

ආර්ත.යේ.එම්.ජි.ජි.වයි.බි. ජයය ේකර 

එදිරිව නගර   ලසුම් හා ජල  ම්පාදන 

අමාතයාැංශය27 
 
ඉල්ලීම මගින් යපාදු අධිකාරියේ 

අභියාචනා විමර්තශන වාර්තතායව්න  හතික 

කළ පිටපතේ ඉල්ලලා සිටින ලදී. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ටි.ආර්ත. සිරිවර්තධන එදිරිව  

නාගරික  ැංවර්තධන 

අධිකාරිය28 
 

ඉල්ලීම ඇත ම් ඉදිකිරීමේ, 

එහි යදවන අදියර  ඳහා 

වන වියදම්, යටන්ඩර්ත 

ක්රියාවලිය, බදු එකතු කිරීම 

ආදිය  ම්බන්ධයයනි. 

පනයේ වගන්ති 3(1) හා 
5(1) 

එන්.ඩබ්ලලිවු.සි.පි. 

ලැංකා එදිරිව භූ විදයා 
 මීේෂණ හා පතල්ල 

කාර්තයාැංශය29 
 
ඉල්ලීම ක ණීම්වල 

ප්රතිපලයේ යල  සිදු වූ 
මහා පරිමාණ 

වය නයේ පිළිබඳ 

විමර්තශන වාර්තතා, 
අව ාන තීරණය 

අයි.ඒ.ඩි.එන්. 

කරුණාරේන එදිරිව 

ප්රායේශීය  භාව 

උඩුබේදාව30 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරියේ 

යතාරතුරු නිලධාරී විසින් 
යතාරතුරු ඉල්ලීමේ 

 ම්බන්ධයයන් යයාමු 

කරන ලද ලිපියේ 

 ම්බන්ධයයනි. 



 

2 
 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 3(1) 

වගන්තිය 

කිරීමට ප්රථම සැලසුම් කමිටුව 
විසින් ලබොදුන් සුදුසුකම් 
සහතිකය සහ අගනකුත් අදොල 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
 
අදොල ගතොරතුරු  තුන්වන 
පොර්ශවයක් හො සම්බන්ධ වන 
බැවින් හො ඔවුන් ගතොරතුරු 
නිකුත් කිරීමට කැමැත්ත 
පළකර ගනොමැති බැවින් 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. පනගත් 5 (1) (එ) 

හා 29 ව න්ති. 
 

කිරීමට බලයේ තියබ්ලද යන්න 

 ම්බන්ධයයනි. 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

නියාමන කවුන්සිලය 

 හ ය ෞඛ්ය 
අමාතයාැංශය විසින් පේ 

කරන ලද වියශේෂ කමිටු 

විසින් කරන ලද වාර්තතා 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

  
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී.  

(ඇේනම්)  හ අදාළ 

යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

පනයේ වගන්ති 23(3) 

25(1), 29 

 
යතාරතුරු නිකුේ 

කරන ලදී. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

4.  එම්.යේ. එන්. ප්රනාන්දු එදිරිව භූ 

විදයා  මීේෂණ හා පතල්ල 

කාර්තයාැංශය31 

 

ඉල්ලීම  හකාර අධයේෂ (නීති) 

තනතුර  ඳහා බඳවා ග නීමට 

අදාළ යතාරතුරු හා යල්ලඛ්න 

 ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

පි. අයබ්ලගුණවර්තධන එදිරිව 

මාර්තග  ැංවර්තධන අධිකාරිය32 
 

ඉල්ලීම අධියව්නගී මාර්තගයේ 
ඉදිකිරීම හා වන්දි යගවීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ආර්ත. එ ේ. යහට්ටිආරේචි 

එදිරිව ය ෞඛ්ය 

අමාේයැංශය 33 

 
ඉල්ලීම අධිකරණ 

අමාතයාැංශය විසින් 

පවේවායගන යනු ලබන 

යරෝහල්ලවල ර ායනික 
අපරවය බ හ ර කිරීයම් 

ක්රියාවලියට අදාළ 

යතාරතුරු කිහිපයේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

පි. සු න්ත ද සිල්ලවා එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
මිනින්යදෝරු යදපාර්තතයම්න්තුව34 

ඉල්ලීම අභියාචක විසින් කරන ලද 

ලිඛිත ප මිණිල්ලල  ම්බන්ධයයන් ශ්රී 

ලැංකායව්න මිනින්යදෝරු 

යදපාර්තතයම්න්තුව යමයතේ යගන 

ඇති පියවර  ම්බන්ධයයනි. 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ති බ වින් යතාරතුරු නුකුේ 

කරන යමන් සිදු කරන ලද නියයෝගය 

අදාළ යපාදු අධිකාරිය යවත යයාමු 

කර ඇත. පනයේ 3(1) වගන්තිය හා 

නියයෝග අැංක 4 (vi) 

ටි.එම්.ටි.පි. යතන්නයකෝන් 

එදිරිව විභාග යදපාර්තතයම්න්තුව 
35 

ඉල්ලීම අභියාචකයේ 2018 

වර්තෂයේ අ.යපා. . උ/යපළ 
විභාගයයහි උේතර පත්ර 

 ම්බන්ධයයනි. පනයේ 

වගන්ති 5(1) හා 5(4) 

 
ප්රශේන පත්ර පරිේෂා කර බ ීම 

 ඳහා අව ේථාව ලබා යදන 

යමන් නියයෝග කරන ලදී. 

ජනක මතියා ේ 
මීමනයේ එදිරිව 

ය ෞඛ්ය අමාේයැංශය36 
 
ජනක මතියා ේ 
මීමනයේ එදිරිව 

ය ෞඛ්ය අමාේයැංශය  

ඉල්ලීම ඩර්තඩන් ේ 
යරෝහයල්ල සුදුසුකම් 

යනාලේ 

විකිරණයව්නදියයකු 

ය ේවයේ යයදවීම  හ 

යමම විකිරණයව්නදියාට 
බලය ප වරුයව්න 

කවුරුන්ද යන්න 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ශමාල්ල යහේමක ජයසුරිය එදිරිව ජාතික 

ඔලිම්පිේ කමිටුව37 

 

ඉල්ලීම ආසියානු ක්රීඩා 2018  ඳහා 
ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්යේ ල යි ේතුව, 

ආසියානු ක්රීඩා 2018  ඳහා ශ්රී ලැංකා 
යටනි ේ කණ්ඩායයම්  ාමාජිකයයකු 

යල  එේ  ක්රීඩකයකු ඇතුළේ කිරීම 

 ම්බන්ධයයන් කමිටුව යවත යයාමු වූ 

ලිපි යල්ලඛ්න  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

රාහුල්ල  මන්ත 

යහට්ටිආරේචි එදිරිව 

ය ෞඛ්ය අමාේයැංශය 38 

 
ඉල්ලීම මයියක්රෝ ක බ්ල රථ 

මිලදී ග නීම හා එය ේ මිලදී 

ගේ වාහන ප්රමාණය, ව ය වූ 

මුදල, යටන්ඩර්ත පටිපාටිය, 

තාේෂණික වාර්තතා හා 
නඩේතු  බන්ධයයනි.   

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ඩි.ඩි.යේ.එල්ල. ප්රියලාල්ල 

එදිරිව භූ විදයා 
 මීේෂණ හා පතල්ල 

කාර්තයාැංශය39 
 
ඉල්ලීම අ ල ඇති ජල 

මාර්තගයකට විශාල 

පාරි රික උපරවයේ 
ඇති කර ඇති ව ලි 

ක ණීම් හා ප්රවාහනය 

අනුමත කිරීම  හ 

බලපත්ර ලබා දීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

අයි.ඒ.ඩි.එන්. 

කරුනාසිැංහ එදිරිව 

ප්රායේශීය  භාව 

උඩුබේදාව 40 

 
ඉල්ලීම යතාරතුරු ලබා 
ග නීයම් අයිතිවාසිකම 

පනත යටයේ යපාදු 
අධිකාරිය යවත යයාමු 

කරන ලද අභියාචනයේ 

යවත යයාමු කල 

ප්රතිචාරය කුමේද යන්න  

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

5.  එේ.එ ේ.අයි. ද යෆාන්ය ේකා 
එදිරිව භූ විදයා  මීේෂණ හා 
පතල්ල කාර්තයාැංශය41 

 

ඉල්ලීම  හකාර අධයේෂ (නීති) 

තනතුර  ඳහා අයදුම් කිරීයම් 

ක්රියාවලිය,  ම්මුඛ් පරීේෂණයේදී 
ලකුණු ලබාදීයම් පටිපාටිය  හ 

 ම්මුඛ් පරීේෂණ මණ්ඩලයේ 

අව න් තීරණය පිළිබඳව 

කළමනාකරණ ය ේවා 
යදපාර්තතයම්න්තුව විසින් අනුමත 

කරන ලද යල්ලඛ්නය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එ ේ.ඒ.යේ. වියේසිැංහ එදිරිව 

යබාරල  ේගමුව නගර  භාව 
42 

 

ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරියේ 
බල ප්රයේශයන්හි පදිැංචිව සිටි 

ව සියන් යදයදයනකු විසින් 

යයෝජිත  ැංවර්තධන 

කටයුේතේ  ඳහා කිසියම් 
අයදුම්පතේ ඉදිරිපේ කර 

තියබ්ලද යන්න 

 ම්බන්ධයයනි. පනයේ 

වගන්ති 5(1) හා 29 

 
යතාරතුරු යහළිදරවු කිරීම 

 ඳහා අදාළ යතයවනි 

පාර්තශවය අනුම තිය ලබා 
යනාදීම යහේතුයවන් පනයේ 

29(1) වගන්තිය යටයේ 

ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

 

ජී.බී. වියේසිැංහ එදිරිව 
රජයේ මුරණ 
යදපාර්තතයම්න්තුව43 
 
ඉල්ලීම රජයේ මුරණ 
යදපාර්තතයම්න්තුව මඟින් 
ත ප ල්ලපේ මුරණය 
කරන්යන්ද යන්න  හ 
ත ප ල්ලපේ මුරණය කළ 
අව න් දිනය  හ 
අයනකුේ වි ේතර ඇතුළුව 
ත ප ල්ලපේ මුරණයට 
අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 

සි.යේ. කරුණාරේන එදිරිව මහනුවර  

මහා නගර  භාව 44 

 

 
ඉල්ලීම තේය ේරු බදු යගවීම  ඳහා 
බ ඳී ඇති ඉඩම් යකාට ේ යල  
පිළිගේ ගුණදා  පීරි ේ මහතාට අයේ 

ඉඩයම් ක බ ල්ලල 2  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ඩි.යේ. කිර්තති ති ේ  එදිරිව 

කලාප අධයාපන කාර්තයාලය 

මහනුවර 45 

 

ඉල්ලීම ‘පුර න ගුමා’ වයාපෘතිය 

යටයේ පා ල්ලවල ඇති පලතුරු 

යවළඳ  ල්ල  ම්බන්ධයයන් 
යතාරතුරු කිහිපයේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

වී.බි.එ ේ.  ේවර්තණා පේමා 
වීරයකෝන් එදිරිව මහා 
යරෝහල රන්ව ල්ලල46  

 

ඉල්ලීම 2016.08.25 

දින යරෝහලට ඇතුළේ 

කිරීයමන් පසු මියගිය 
ඇයයේ  යහෝදරයායේ 

වවදය වාර්තතාවල 

පිටපතේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

අයි.ඒ.ඩි.එන්. නන්දන කරුනාසිැංහ 

එදිරිව ප්රායේශීය  භාව උඩුබේදාව 47 

 

ඉල්ලීම 2018 විගණන වාර්තතාව 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යන්ටිව්න යව්න (පුේගලික) 

 මාගම එදිරිව ජාතික 

ඉතිරිකිරීයම් බ ැංකුව48 
 
ඉල්ලීම උේපාදක යන්ත්ර 

  පයීම  ම්බන්ධ යටන්ඩර්ත 
ද නටමේ ප්රදානය කර 

තියබ්ලද යන්න හා යමම 

යටන්ඩර්ත ඇගයීමට ලේ 

කළ පදනම  හ ඇගයීම් 
වාර්තතායව්න 

පිටපතේ ම්බන්ධයයනි. 

පනයේ 5(1)(ඈ) වගන්ති 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

නලින් පිරි ේ එදිරිව 

වනජීවී  ැංරේෂණ 

යදපාර්තතයම්න්තුව49 

 
ඉල්ලීම කහල්ලලා 
අභයභූමියේ  හ 
ුනුගම්යවයහර 

අභයභුමියන්හි 

පර්තයන්ත ප්රයේශවල 

ක්රියාේමක කරන ලද 

අගල / බ මි ක්රමයව්නදය 

පිළිබඳ හා එහි නඩේතු 

කිරීයම් හා පිරිව යේ 

අඩුපාඩු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ඒ. එලන්යකෝ එදිරිව 

උතුරු පළාේ  භා 
අධයාපන,  ැං ේකෘතික 

කටයුතු, ක්රීඩා හා තරුණ 
කටයුතු අමාතයාැංශය50 
 

ඉල්ලීම ඉල්ලුම් කර ඇති 
යතාරතුරු යහළිදරව්න 

කිරීම  ඳහා 
 ාේෂිකරුවන්යගන් 

අව ර ඉල්ලලා යපාදු 
අධිකාරියේ යතාරතුරු 

නිලධාරි විසින් යවන ලද 

ලිපියේ  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

6.  එම්.ඩි.පි. පියුමි එදිරිව භූ විදයා 
 මීේෂණ හා පතල්ල කාර්තයාැංශය51 
 

ඉල්ලීම  හකාර අධයේෂ (නීතී) 

තනතුර  ඳහා බඳවා ග නීයම් 

ක්රියාවලිය  හ  ම්මුඛ් පරීේෂණ 
මණ්ඩලයේ  හ කළමනාකරණ 

මණ්ඩලයේ අව න් තීරණය 

පිළිබඳව යම් යම් ලියවිලි 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ටි. තයාගලිැංගම් එදිරිව 

න විේතන්වලි ප්රායේශීය 

 භාව 52 

 
ඉල්ලීම පාරවල්ල 

ප්රති ැං ේකරණය කිරීම  හ 
වීදි ලාම්පු නඩේතු කිරීම 

පිළිබඳ යතාරතුරු හා ඒ 

 ඳහා අරමුදල්ල හා වියදම් 

යවන් කිරීම  ම්බන්ධ වාර්තතා 
 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ඒ.ඩබ්ලලිවු. ඉේරම් එදිරිව 

පළාේ පාලන 

යදපාර්තතයම්න්තුව, දකුණු 
පළාත53 

 

ඉල්ලීම ජල යපාම්ප  වි 
කිරීම හා ඒ  ඳහා යවන් 

කළ මුදල්ල ප්රමාණය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 
පාලනයේ යනාම ති 

ඩබ්ලලිවු. එම්.පි.එේ. යහෝල්ලඩින්ේ ේ 
එදිරිව නාගරික  ැංවර්තධන 
අධිකාරිය54 
 

ඉල්ලීම යකාරියානු  මාගමකට ඉඩම් 
යවන් කිරීම  හ අවලැංගු කිරීම  හ 

පසුව එම ඉඩම මරදාන ආනන්ද 

විදයාලයට පවරා දීම  ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.  

කමලසිරි බණ්ඩාර එදිරිව 
අධයාපන අමාේයැංශය55  

 

ඉල්ලීම ප්රාථමික පා ල්ල 

සිසුන්යේ බාලදේෂිකාවන්යේ 
නිල ඇඳුම්  ඳහා මුදල්ල එකතු 

කිරීයම් සිේධියේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එේ.ආර්ත.බි. හීන්යදනිය 

එදිරිව ය ෞඛ්ය වවදය 
නිලධාරී 

ඇහ ලියයගාඩ56 
 
ඉල්ලීම යඩැංගු මදුරුවන් 

සිටින බවට 

පරීක්ෂණයේ කළ 

නිලධාරීන්ට අදාළ 
යතාරතුරු එම 

පරීක්ෂණය සිදු කළ 

දිනය, පරීක්ෂා කිරීයම්දී 

තරිඳු ජයවර්තධන එදිරිව කර්තමාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාතයාැංශය57 
 

ඉල්ලීම අමාතයාැංශය යටයේ ඇති 

වාහන  ම්බන්ධයයන් හා යමම වාහන 

ප්රයයෝජනයට ගන්යන් කවුරුන්ද, නම් 

කරන ලද රියදුරන්යේ වි ේතර, ඉන්ධන 

පිරිව ය  හ නඩේතු පිරිව ය  හ 

ඇමතිවරයාට ලබා දී ඇති වාහන 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ඩබ්ලලිවු.වී.ඩි.එ ේ. 
පුෂේපකුමාර එදිරිව 
තේය ේරු 

යදපාර්තතයම්න්තුව58 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලුම්කරු 

 ම්බන්ධව යපාදු අධිකාරිය 

විසින් කරන ලද 

තේය ේරුවේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
අභියාචක විසින්යමම 
යතාරතුරුම ඉල්ලුම් 

රාහුල්ල  මන්ත 
යහට්ටිආරේචි එදිරිව 

වනජීවී  ැංරේෂණ 

යදපාර්තතයම්න්තුව59 
 
ඉල්ලීම දේෂිණ 

අධියව්නගී මාර්තගය හරහා 
මාතර සිට 

හම්බන්යතාට දේවා 
 හ මේතල දේවා 
හඳුනා ගේ අලි මැංකඩ 

 ැංඛ්යාව යකාපමණද 

යන්න හා හම්බන්යතාට 

ඩි.එ ේ.එ ේ. යමන්ඩි ේ 
එදිරිව  මුපකාර 
 ැංවර්තධන 

යදපාර්තතයම්න්තුව60 
 
ඉල්ලීම සුගේ ම දයගදර 

මහතා වයඹ  මුපකාර 

යකාම ාරි ේවරයාට දුන් 

ලිපියේ  හතික කළ ඡායා 
පිටපතේ හා 
ප මිණිලිකරුයේ ය ේවා 
කාලය පිළිබඳ වි ේතර 



 

3 
 

බ වින් අදාළ යපාදු 

අධිකාරිය යවත යයාමු 

කිරීමට නියම කරන ලදී. 

පනයේ 3(1) වගන්තිය හා 

නියයෝග අැංක 4 (vi) 

 ටහන් වූ  ටහන් 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු 

අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 5(1) 

(ඒ) වයතියර්තකයට යටේ 
වන බ වින් යතාරතුරු 

අර්තධ වශයයන් නිකුේ 

කරන ලදී. 

 

කරමින් යගානු කර ඇති 
යවනේ අභියාචනයේ 
යටයේ එම යතාරතුරු 
නිකුේ කර ඇත. 

යයෝජිත වන අලි 

රේෂිතය  ඳහා 2015 

වර්තෂයේදී ඉඩම් 
යකාපමණේ යවන් කර 

තියබ්ලද යන්න 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 

ලබා ගේ මූලාශ්රය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ නිකුේ කරන 

ලදී. 

7.  ජි. සුමින්ද ජයසිරි එදිරිව 

මුලටියන ප්රායේශීය  භාව 61 

 

ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරියේ 

‘ආයුර්තයව්නද  ැංයයෝජක’ තනතුර 
 ඳහා වූ  ම්මුඛ් පරීේෂණයේදී 

ලකුණු ඇතුළේ යල්ලඛ්නය හා 
 ම්මුඛ් පරීේෂණයේදී ඉහළම 

යශ්රේණිගත කිරීම්වලට අදාළ 
අධයාපන හා වෘේතීය සුදුසුකම් 

ඇතුළු  හතික  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 5(1) (අ) 

වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 

යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් නිකුේ 

කරන ලදී. 

යකාළඹයේ එදිරිව තේය ේරු 

යදපාර්තතයම්න්තුව 62 

 

ඉල්ලීම වල ේමුල්ලල නගරයේ 
 ැංවර්තධන වයාපෘතිය  ඳහා 
මාර්තග පුළුල්ල කිරීම  ඳහා 

තේය ේරු කිරීයම් ක්රම, 

ප්ර ේථාර  හ යවනේ 

යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

නිශාන් යෆාන්ය ේකා 
එදිරිව නාගරික  ැංවර්තධන 

අධිකාරිය 63 

 
ඉල්ලීම නාගරික 

 ැංවර්තධන අධිකාරිය විසින් 

 වි කර ඇති ජල මීටර 

මඟින් ද ේයවන පරිදි 

2018 ජනවාරි සිට ජූලි 
දේවා කාලය තුළ ප්රයේශ 

කිහිපයක එේ එේ නිවා  

 ැංකීර්තණ මගින් ම කට 

පරියභෝජනය කරන ජල 
ඒකක එකතුව 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

යු. එම්. යේ. එන්. උඩයගදර එදිරිව 
ඉඩම් යකාම ාරි ේ ජනරාල්ල 

යදපාර්තතයම්න්තුව64 

 
ඉල්ලීම රජයේ ඉඩම් ප්රධානය හා 
 ම්බන්ධ ව ඩ  ටහනේ පිළිබඳ 

ද ේයවන අැංක 2018/3 

චක්රයල්ලකණය  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එේ.පි.ඩි.සි. ආර්ත. කුමාර එදිරිව 

අධයාපන අමාේයැංශය 65 

 

ඉල්ලීම 2015 වර්තෂයේ 1 

යශ්රේණියට ඇතුළේ කර ග නීයම් 

යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

රාහුල්ල  මන්ත 

යහට්ටිආරේචි එදිරිව 

ය ෞඛ්ය, යපෝෂණ හා 
යේශීය වවදය කටයුතු 

අමාතයාැංශය 66 

 
ඉල්ලීම ආයතන 

 ැංග්රහයේ XXX 

පරිේයේදය රජයේ 
ය ේවයේ සිටින වවදය 

නිලධාරීන්ට අදාළ 

යනාවන බව  ඳහන් 

යම් ලිපියේ තියබ්ලද 

යන්න හා 2015 සිට 

2019 ජූලි 30 දේවා 
කාලය තුළ 

වවදයවරුන්ට වාහන 

බලපත්ර ලබා දීයමන් 

රජයට යකාපමණ 
පාඩුවේ සිදු වී ඇේද 

යන්න  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 

ඒ.එ ේ.එම්. ජයරේන එදිරිව විදුලිබල හා 
පුනර්තජනනීය බලශේති අමාතයාැංශය 

ඉල්ලීම ලැංකා විදුලි (පුේගලික)67  

 
 මාගයම් සිදුවන වැංචා හා දූෂණ ය වීම 

 ඳහා විදුලිබල හා පුනර්තජනනීය 

බලශේති අමාතයවරයා විසින් පේ 

කරන ලද  ේවාධීන පරීේෂණ කමිටුව 

මඟින්  ාදන ලද වාර්තතාව 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ යකාට ේ 

පනයේ 5(1) (අ) වයතියර්තකයට යටේ 
වන බ වින් යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

නිකුේ කරන ලදී. 

 අය ේල නියරෝෂන් 

ධර්තමදා  එදිරිව 

පළාේ පාරි රික 

අධිකාරිය (වයඹ)68 

 
ඉල්ලීම පු ේ  ල්ලල ම ේ 
නිෂේපාදකයින් 

(පුේගලික) ආයතනය 

විසින් ඉබ්ලබාගමුව 
ප්රායේශීය  භා බල 

ප්රයේශයේ 

ගුරුයගාඩවේයේ 

යදවන යකාටය ේ 
(උඩුයගාඩගම) කුකුළු 

යගාවිපලේ ඉදි කිරීම 

 ඳහා පළාේ පරි ර 

අධිකාරියයන් අදාළ 

අනුම තිය ලබායගන 
තියබ්ලද යන්න 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ජි.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 

අධයාපන අමාේයැංශය 69 

 

ඉල්ලීම ඔම්බුඩ් ේමන්යේ 
ලිපිය ක්රියාේමක කිරීමට 

අදාලව ගේ පියවර 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

8.  පි.යේ.යේ.ජි. නිරිඇල්ලල එදිරිව 

ජල  ම්පේ මණ්ඩලය70 
 
ඉල්ලීම ඇයයේ ය ේවක 
අයිතිවාසිකම් හා  ම්බන්ධ විවිධ 
වාර්තතා හා අධයේෂ මණ්ඩලය 

විසින් අනුමත කරන ලද ක්රියා 

පටිපාටි අේයපාත, තවේ අදාළ 

ලිපි යගානු  හ ලිපි යල්ලඛ්න 

ඇතුළු යතාරතුරු 29 ේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

බි.එන්.ඩි. කුමාර එදිරිව 

නාගරික  ැංවර්තධන අධිකාරිය 
71 

 
ඉල්ලීම යයෝජිත බණ්ඩාරගම 

නගර  ැංවර්තධන වයාපෘතිය 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

අජිේ ගුණවර්තධන එදිරිව 

ලැංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය72 
 

ඉල්ලීම අභියාචකයේ 
යගාඩදූයව්න පිහිටි 

 ේථානයට විදුලි   පයීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ජි.ඩි. දයානන්ද එදිරිව පළාේ ඉඩම් 

යකාම ාරි ේ කාර්තයාලය73 
 
ඉල්ලීම ඉඩමක බලපත්රයේ 

 ම්බන්ධයයන් අභියාචක විසින් 
යපාදු අධිකාරියට යයාමු කල 

2018.08.15 දින ති ලිපියකට අදාළ 

යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 

යකාට ේ යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ති බ වින් අදාළ යපාදු 

අධිකාරිය යවත යයාමු කර ඇත. 

පනයේ 3(1) වගන්තිය හා නියයෝග 

අැංක 4 (vi)පනයේ 3(1) වගන්තිය 

පි.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 

අධයාපන අමාේයැංශය74 
 

ඉල්ලීම 2019.05.07 දින 

අධයාපන ඇමතිවරයා යවත 

ඉදිරිපේ කරන ලද ලිපිය ට 
අදාලව ගේ ක්රියා මාර්තග 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 

3(1) වගන්තිය 

ඩබ්ලලිවු.පි.අයි.ටි. 

වීරසිැංහ එදිරිව ය ෞඛ්ය 

අමාේයැංශය 75 

 
ඉල්ලීම වවදය 

පරිපාලන යශ්රේණියේ 
වවදය නිලධාරීන්ට 

යපෞේගලික වවදය 

ය ේවායව්න නියුේත වීමට 

නීතයානුකූල අයිතියේ 
තියබ්ලද යන්න  හ 

එව නි නීතයානුකූල 

අයිතියේ යනාතිබුණි 

නම්, එම නීතිය  ඳහන් 

කර ඇති චක්ර 
යල්ලඛ්නයේ යහෝ 

යල්ලඛ්න  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

ටි.යේ. යේමතිලක එදිරිව ප්රායේශීය 

යල්ලකම් කාර්තයාලය මාතර 76 

 
ඉල්ලීම ගැංවතුයරන් පීඩාවට පේ ප්රයේශ 

වල ජීවේ වන දි ේිේ යල්ලකම් 

කාර්තයාලයේ නිලධාරීන්ට, ප්රායේශීය 

යල්ලකම් කාර්තයාලයේ නිලධාරින්, ග්රාම 

නිලධාරින්, ආර්තික  ැංවර්තධන 

නිලධාරින්  හ අයනකුේ නිලධාරීන් 

 ඳහා යබදා දුන් ආධාර / අරමුදල්ල 

පිළිබඳ වි ේතර වාර්තතාවේ 

 ම්බන්ධයයනි, පනයේ වගන්ති 5(1) 

(අ) 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  සි.යේ. විජයවර්තධන 

එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
යටලියකාම්77 
 

ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකා 
යටලියකාම්   මගම 

විසින් විශ්රාමික 

නිලධාරීන්ට හ ඳුනුම්පේ 

නිකුේ කිරීයම්දී අදාළ 
වන කළමනාකරණ 

 මායලෝචන ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ හා  
ප මිණිලිකරුයේ පසුගිය 

හ සිරීම් රටාව පදනම් 
කරයගන තම අයදුම්පත 

ප්රතිේයෂේප කිරීම හා 
අදාල යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 43 

වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ 

නිරුපණයට යටේ 

යනාවන බ වින් 

යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

 පයා ඇත. 
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9.  එම්.ජි. හර්ත ේචන්රරේන එදිරිව ශ්රී 

ලැංකා වරාය අධිකාරිය 78 

 

ඉල්ලීම 2016.10.06 දින ති 

ලිපියට අදාළ විනය ක්රියාමාර්තගය 

 ම්බන්ධයයන් සිදු කරන ලද 

විමර්තශන වාර්තතාව 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 

3(1) වගන්තිය 

 මන් කාරියව ම් එදිරිව 

මාර්තග  ැංවර්තධන අධිකාරිය 79 

 
ඉල්ලීම යම් වයව ායන් 

යදකේ පිහිටි 

යගාඩන ගිල්ලයල්ල අයිතිකරුට 
යවන ලද අනව ර ද න්වීම් 

වල  හතික කළ පිටපේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එම්. ඩබ්ලලිවු. ඩි. 

වියේතිලක එදිරිව ජාතික 

ජාල  ම්පාදන හා 
ජලාපවාහන මණ්ඩලය 80 

 

ඉල්ලීම වාර්තතායව්න 

ප්රගතිය, වයාපෘතිය  ඳහා 
නිලධාරින් පේ කිරීම 

ඇතුළු මාරපන මාමුද ල්ලල 

ජල වයාපෘතියට අදාල 

යතාරතුරු කිහිපයේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

යදාන් යේමචන්ර යකායහාම්බන් 

එදිරිව උළුවිටියේ (එන්)  කසුරුවම් 

 හ ණය  මුපකාර  මිතිය81 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරිය විසින් 

යදමහල්ල යගාඩන ගිල්ලලේ  හිත 

ඉඩමේ මිලදී ග නීම  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ යකාට ේ 

පනයේ 43 වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ නිරුපණයට 
යටේ යනාවන බ වින් යතාරතුරු 

අර්තධ වශයයන්  පයා ඇත. 

පි.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 

අධයාපන අමාේයැංශය 82 

 
ඉල්ලීම රාජය ය ේවා යකාමිෂන් 

 භායව්න අධයාපන ය ේවා 
කමිටුයව්න යල්ලකම්වරයායගන් 

2018.08.10 දින ති ලිපිය 
 ම්බන්ධව ගේ ක්රියාමාර්තග 

පිළිබඳ යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 

3(1) වගන්තිය 

එේ.වී. අමරජීව එදිරිව 

දි ේිේ ය ෞඛ්ය ය ේවා 
අධයේෂ කාර්තයාලය, 
ගාල්ලල83 
 

ඉල්ලීම ගාල්ලල දි ේිේ 
ය ෞඛ්ය ය ේවා 
අධයක්ෂකවරයා යවත 

යයාමු කරන ලද ලිපි 

යදකක  හතික කළ 

පිටපේ  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

යවරියට් රි ර්තේ ආයතනය එදිරිව මුදල්ල 

අමාතයාැංශයේ පාලක ජනරාල්ල 

කාර්තයාලය84 

ඉල්ලීම මධයම වේකම් යල්ලඛ්නයේ 
 ටහන් කර ඇති පරිදි ශ්රී ලැංකා රජය 

 තු  ම්ූර්තණ වාහන ල යි ේතුව 

 ම්බන්ධයයනි. 

ඉල්ලීම් කරන ලද යතාරතුරු වල විශාල 

 ේවභාවය  හ යපාදු අධිකාරියේ 

පරිපාලන සීමාවන් හා යදපාර්තශවයේ 
ඊට එකඟේවය ද ේවීම   ලකිල්ලලට 

ගනිමින් යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 

යකාට ේ නිකුේ කරන ලදී. පනයේ 

වගන්ති 32 

  ඩබ්ලලිවු. පි. අයි. ටි. 

වීරසිැංහ එදිරිව්න දකුණු 

පළාේ ප්රධාන 

අමාේයැංශය 85 

 

ඉල්ලීම දකුණු පළාේ 
ප්රධාන අමාතයාැංශයේ  වි 

කර ඇති සීසීටීවී ක මරා 
වල දර්තශන පටිගත කළ 

 ැංයුේත ත ටියේ ඉල්ලලා 

සිටි අතර, (එය  ේථාපනය 
කළ දිනයේ සිට 

අභියාචකයේ මුල්ල 

ඉල්ලීමට අදාළ දිනය 

දේවා)  
 
ඉල්ලීම අසීමිත හා දීර්තඝ 

කාල පරා යකට අයේ 

බ වින් ඉල්ලීම 

ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 
පනයේ වගන්ති 32 
 

10.  එේ.ඩි.ඊ. ගුණය ේකර එදිරිව ශ්රී 

ජයවර්තධනපුර විශේව විදයාලය86  

 

ඉල්ලීම ඇගයීම් නිර්තණායක, 

 ම්මුඛ් පරීේෂණයේ යශ්රේණිගත 

කිරීම් වල ඉහළම 10 යදනායේ 

වි ේතර,  ම්මුඛ් පරීේෂණයේ දී 

අයදුම්කරුයේ ලකුණු 

 ම්බන්ධයයන්  හ තවේ 

යතාරතුරු කිහිපයේ ඇතුළුව 

විශේව විදයාලයට ජන 
 න්නියව්නදනය  ඳහා පුහුණු 

කිකාචාර්යවරුන් බඳවා ග නීම 

 ඳහා ප ව ේවූ  ම්මුඛ් 

පරීේෂණයකට අදාළ යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 43 වන 

වගන්තිය යටයේ 'යතාරතුරු' යන 
අර්තථ නිරුපණයට යටේ යනාවන 

බ වින් යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

 පයා ඇත. 

ඒ.එම්. අහමඩ් එදිරිව 

ප්රායේශීය යල්ලකම් කාර්තයාලය 

පුේතලම 87 

 

ඉල්ලීම 606 ග්රාම නිලධාරී 

ව යම් යමාදීන් නගර 
ගම්මානයේ යපෞේගලික 

ඉඩමක පිහිටි පු ේතකාලය 

ප්රති ැං ේකරණය කිරීම 

පිළිබඳ යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 
ඉඩම් හා කෘෂිකර්තමාන්තය 

යටයේ ද අදාළ යව්න 

නිලන් චතුරැංග යලාකු 
යහට්ටියේ එදිරිව  හකාර 

පළාේ පාලන 

යකාම ාරි ේ කාර්තයාලය - 

ගම්පහ88 
 
ඉල්ලීම මහර ප්රායේශීය 

 භා සීමාවන් තුල පිහිටා 
ඇති මාර්තගයේ න වත 
පිළි කර කිරීම  ම්බන්ධ 

යතාරතුරු කිහිපයේ  හ 

ඒ හා අදාල ලිපි කිහිපයේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 

පි.යේ. ඉ යබල යනෝනි ේ එදිරිව 
ප්රායේශීය යල්ලකම් කාර්තයාලය 
වනාතවිල්ලුව 89 
 
ඉල්ලීම වර්තෂ 1990 සිට යම් 
බලපත්රලාභී ඉඩම් ඔප්පුවේ භාරව සිටි 
නිලධාරීන්, ඉඩයම් අයිතිය  ඳහා 
බලපත්රයේ  ඳහා ඉල්ලුම් කළ 
අයයේ වි ේතර  හ අනව රයයන් රැඳී 
සිටීම අේහ රීම  ඳහා යපාදු 
අධිකාරිය විසින් යවන ලද ආපසු 
ග නීයම් ද න්වීයම් පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

ඉන්දිකා උමයැංගනී ය ේනාධිර 
එදිරිව සිතායේවි බාලිකා පා ල 
90 

 

ඉල්ලීම 1 යශ්රේණිය  ඳහා සිසුන් 

ඇතුළේ කර ග නීම පිළිබඳ 

යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

 ශමාල්ල යහේමක ජයසුරිය එදිරිව ජාතික 

යේරීම් කමිටුව, පළාේ  භා, පළාේ 

පාලන හා ක්රීඩා අමාතයාැංශය91 

ඉල්ලීම 2018 ුනි 15 සිට 2018 

අයගෝ ේතු 15 දේවා ආසියානු ක්රීඩා 
උයළල  ඳහා ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් 

යතෝරා ග නීම  ඳහා ජාතික යේරීම් 

කමිටුව විසින් පවේවන ලද රැ ේවීම් 

විනාඩි  හ 2018 ආසියානු ක්රීඩා උයළල 
 ඳහා යතෝරාගේ  ේයකාෂේ 
ක්රීඩකයින්යේ  හ කබඩි ක්රීඩකයින්යේ 

අව න් ල යි ේතු  හ ජාතික යේරීම් 

කමිටුව විසින් ල යි ේතුව අනුමත කළ 

දිනය  ම්බන්ධයයනි. 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  න්තකයේ, 

භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාම ත. 

පනයේ 3(1) වගන්තිය 

  වී. ගුණවර්තධන එදිරිව 

මානව යකාමිෂන්  භාව 
92 

 
ඉල්ලීම මාතර මානව 

හිමිකම්  ම්බන්ධීකරණ 

නිලධාරියා යවත කරන 

ලද ප මිණිල්ලලේ, එහි 

අන්තර්තගත කරුණු 

යනා ලකා, කාලය 

ඉකුේ වී ඇති බව පව ා 
ප්රතිේයෂේප කිරීම 

 ම්බන්ධයයන් අභියාචක 

විසින් 2019/11/05 දින 
මානව හිමිකම් යකාමිෂන් 

 භාවට යයාමු කල 

ලිපියට අදාළ පිළිතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු පනයේ 43 

වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ 

නිරුපණයට යටේ 
යනාවන බ වින් 

ප්රතිේෂයප් කරන ලදී. 

11.  ආරියරේනම් ක නි ේයටෝ එදිරිව 

ත ප ල්ල යදපාර්තතයම්න්තුව 93 

 
ඉල්ලීම යාපනය ත ප ල්ලපතිවරයා 
හරහා යකාළඹ ත ප ල්ලපතිවරයා 
යවත යයාමු කර ලියාපදිැංචි 

ත පෑයලන් එවන ලද 

2017.02.02 දින ලිපියට 

(අභියාචකයායේ ව ටුප් වර්තධකය 

ඔහුට ලබා යනාදීමට යහේතු 

අදාලව) ප්රතිචාර වශයයන් ගේ 

පියවර  ම්බන්ධව යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

පි. අයබෝජිතන් එදිරිව 

ප්රායේශීය යල්ලකම් කාර්තයාලය 

මුලතිවු 94 

 
ඉල්ලීම මුලතිව්න දි ේිේකය 

තුල 2018-2019 කාලය තුල 

මුහුදුබදපේතුව ප්රායේශීය 

යල්ලකම් යකාට්ඨාශය යටයේ 
පිහිටි න යගනහිර නීරවිපිටි 

ක්රි ේතියානි යකෝවිල 

 ැංවර්තධනය  ඳහා 
ගම්බාරඑලිය වයාපෘතිය 
හරහා අරමුදල්ල   පයීමට 

අදාළ ලියකියවිලි වල පිටපේ 

 ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

ආර්ත. එ ේ. යහට්ටිආරේචි 

එදිරිව හම්බන්යතාට 

ප්රායේශීය  භාව 95 

 
ඉල්ලීම කටන්ව ව 

ප්රයේශයේ ර ායනික 

අපරවය බ හ ර කිරීම 

 ම්බන්ධයයනි. 

 
මයහේ ේත්රාේ අධිකරණයේ 

යම්  ම්බන්ධයයන් 
නඩුවේ යගානු කර ඇති 

බ වින් ප්රතිේයෂේප කරන 

ලදී. පනයේ 5(1) (ඒ) 

වගන්තිය 

ඕ.වී. කුලය නවා එදිරිව යගාවිජන 
 ැංවර්තධන යදපාර්තතයම්න්තුව96 
 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් කුඹුරේ 
හරහා දියවන ප්රධාන ඇයළන් 
යකාට ේ පිරවීම පිළිබඳව 
අමාතයවරයාට ය වූ ලිපියේ 
 ම්බන්ධයයන් යගාවිජන  ැංවර්තධන 
යකාම ාරි ේ ජනරාල්ලවරයා ගේ 
ක්රියාමාර්තග  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 
 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ත. පනයේ 3(1) වගන්තිය 

ඒ.එම්.එ ේ.ඒ.යේ. අේතනායක 

එදිරිව අධයාපන   

යදපාර්තතයම්න්තුව - මධයම 

පළාත97 
 
ඉල්ලීම ජාතික ශිෂය යතාරතුරු 

පේධතිය ග න වි ේතර 

 ම්බන්ධයයනි. පනයේ 

වගන්ති 5(1)(අ), 29(1) 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

 ආර්ත.යේ.ආර්ත. විමල්ල යපයර්තරා එදිරිව 

අල්ලල ේ යහෝ දූෂණ යචෝදනා විමර්තශන 

යකාමිෂන්  භාව 98 

 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් යපාදු 

අධිකාරියට සිදු කළ ප මිණිල්ලලකට 

අදාලව ප්රකාශ ලබාගේ 

වගඋේතරකරුවන්යේ නම්, අදාළ 

ප්රකාශ වල  හතික කළ පිටපේ,  

අධිකරණයට වාර්තතා කර තියබ්ල නම් 

නඩු අැංකය හා තවේ යතාරතුරු 

කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි. 

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

  එ ේ.ඒ.එ ේ.එ ේ. යපයර්තරා 
එදිරිව ශ්රී ලැංකා යපාලිසිය 
99 

 

ඉල්ලීම අභියාචකයා 
විසින් කරන ලද 
ප මිණිල්ලලේ 

 ම්බන්ධයයන් පාදුේක 

යපාලිසිය විසින් 2019-

09-20 දින සීතාවක 

ප්රායේශීය  භාව යවත 
ය වූ ලිපියේ  හතික කළ 

පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි. 

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 



 

5 
 

12.  ටි.එ ේ. නරන්යගාඩ් එදිරිව ශ්රී 
ලැංකා රේෂණ  ැං ේථාව 100 
 
ඉල්ලීම 2014-2015 කාලය තුල 
අභියාචක විසින්  පුරා යනාම ති 
නමුේ උ  ේ වීමේ ලබා ග නීම 
 ඳහා අදාලව අවශය අවම 
සුදුසුකම්  ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

 ආර්ත.එ ේ. යහට්ටිආරේචි 
එදිරිව ය ෞඛ්ය 
අමාේයැංශය 101 
 
ඉල්ලීම මාතර මහ 
යරෝහයල්ල අපරවය බ හ ර 
කිරීම  ඳහා යම් 
උපකරණ තියබ්ල ද යන්න 
පිළිබඳව  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

 
 

ටි.එම්. තිලකරේන එදිරිව ප්රායේශීය 
 භාව යපාල්ලගහයවල 102 
 
ඉල්ලීම අැංක 739 දරන ඔප්පුයව්න  හ 
  ල  ේම අැංක 1078 හා එහි පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 
 

යේ. ප්ර න්නකුමාර එදිරිව 
විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන 
යකාමිෂන්  භාව103 
 
ඉල්ලීම 2014- 2019 කාලය 
තුළ විශේව විදයාල ප්රයව්නශය 
 ඳහා යතෝරායගන ඇති නුවර, 
නුවරඑළිය, බදුල්ලල, කෑගල්ලල, 
රේනපුර යන වතු 
කම්කරුවන්යේ දරුවන් 
 ැංඛ්යාව  ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

 එ ේ. පියතිලක එදිරිව කෘෂිකර්තම, ග්රාමීය 
ආර්තික කටයුතු, වාරිමාර්තග හා ධීවර හා 
ජලජ  ම්පේ  ැංවර්තධන අමාතයාැංශය104 
 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් යයාමු කරන 
ලද ලිපියකට අදාලව ජනාධිපති 
කාර්තයාලය  හ අග්රාමාතය කාර්තයාලය 
විසින් ඔහුයවත යයාමු කරන ල;ලද ලිපි, 
යමම ලිපි ල බීයමන් පසු යපාදු 
අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලද 
පරීේෂණ වලට අදාළ  මහර ලිපි 
යල්ලඛ්න, ක බිනට්  ැංයේශය  ම්බන්ධව 
ක බිනට් මණ්ඩලය ගේ තීරණය 
ඇතුළේ ක බිනට් තීරණ ද නුම් දීයම් 
ලිපිය ද, ක බිනට්  ැංයේශය 
 ම්බන්ධයයන් අමාතය මණ්ඩල තීරණ 
ඇතුළේ ක බිනට් තීරණ ද නුම් දීයම් 
ලිපිය හා යපාදු අධිකාරියේ  මහර 
තනතුරු  ඳහා පේකිරීම් 
 ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

  ඒ.එම්.එම්. වීරයකෝන් 
බණ්ඩාර එදිරිව ජාතික 
නිවා   ැංවර්තධන 
අධිකාරිය105 
 
ඉල්ලීම අැංක M/857/19 
දරන නඩුව 
 ම්බන්ධයයනි. ඒ අනුව 
අදාළ ණය යගානුව  ඳහා 
අභියාචක විසින් ඉදිරිපේ 
කරන ලද සියුම 
ලියකියවිලි වල ඡායා 
පිටපේ, රාජය 
නිලධාරියයකුට උපහාර 
ණය නිකුේ කිරීම  ඳහා 
වූ චක්ර යල්ලඛ්නය යහෝ 
ග  ට් නියව්නදනය, 
අභියාචකට එයරහිව ගරු 
මහියැංගණ දි ා 
අධිකරණයේ යගානු කර 
ඇති අධියචෝදනා පත්රය 
ඉල්ලුම් කරන ලදී. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 
යකාට ේ යපාදු 
අධිකාරිය  න්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ත. පනයේ 3(1) 
වගන්තිය 

13.  එේ.සි.එ ේ. ද ය ායි ා සිරිවර්තධන 
එදිරිව ජාතික ඉතිරි කිරීයම් 
බ ැංකුව 106 
 
ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකා යුද හමුදාව 
විසින් අභියාචකයායේ බ ැංකු 
ගිණුම අවලැංගු කිරීම 
 ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 
දි ේිේ යල්ලකම් කාර්තයාලය 
අම්පාර 107 
 
ඉල්ලීම සුනාමියයන් විපතට 
පේ වූවන්  ඳහා 2006 
වර්තෂයේදී නුරයියචෝයලයි  හ 
මරුදමුයනයි-යමට්ටුවේයතයි 
හි ඉදිකරන ලද නිවා  
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 
පාලනයේ යනාම ති බ වින් 

අදාළ යපාදු අධිකාරිය යවත 

යයාමු කර ඇත. පනයේ 3(1) 

වගන්තිය හා නියයෝග අැංක 4 

(vi)පනයේ 3(1) වගන්තිය 
 

එම්. අය ාකන් එදිරිව ශ්රී 
ලැංකා දුම්රිය 
යදපාර්තතයම්න්තුව 108 
 
ඉල්ලීම 2019   ප්ත ම්බර්ත 
01 දින ප ය 13 ට දාවනය 
වීමට නියමිත යාපනය - 
යකාළඹ නගරාන්තර 
දුම්රියයන් ආ න 146 ේ 
යවන් කරවා ග නීම ඉහළ 
පාලනාධිකාරය විසින් 
අවහිර කයළේ ඇයිද යන්න 
පිළිබඳවය. (එය ේ 
යනාම ති නම් ආ න 
ගණන, ඉහළ 
කළමනාකාරිේවයේ නම් 
 හ එව නි ආ න අවහිර 
කිරීමට යහේතු  හ 
 ම්බන්ධිත යතාරතුරු) 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

භොවො සම්සුදීන් එදිරිව ඉඩම් 
ප්රතිසංස්කරණ ගකොමිසම109 
 
ඉල්ලීම ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ 
ගකොමිසගම් සභොපති ගවත යැවූ ලිපි 
සඳහො  ත් ක්රියොමොර්  හො ඒ 
සම්බන්ධගයන් හුවමොරු වූ ලිපි වල 
පිටපත් සම්බන්ධගයනි.  
 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 
විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන 
යකාමිෂන්  භාව 110 
 
ඉල්ලීම රජයේ විශේව විදයාල 
ක ම්ප ේ යල  ආරම්භ කර ඇති 
යකාපමණ රජයේ විශේව විදයාල 
ක ම්ප ේ  ැංඛ්යාවේ, රජයේ 
විශේව විදයාල යල  උ  ේ කර 
ඇේද යන්න පිළිබඳ යතාරතුරු 
 හ රජයේ විශේව විදයාල  හ 
ක ම්ප ේ පිළිබඳ යවනේ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 යේ. ප්රතිභාන් එදිරිව ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය වවුනියාව 111 
 
ඉල්ලීම ඉඩම් කේයේරියට පළාේ ඉඩම් 
යකාම ාරි ේවරයා දුන් අව ර ලිපියේ 
 හ ඉඩම් කේයේරිය යටයේ ලියාපදිැංචි 
වූ ප්රතිලාභීන්යේ ල යි ේතුවේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  පි.එේ. රුවන්සිරි එදිරිව 
දි ේිේ යල්ලකම් 
කාර්තයාලය ව ලිගම 112 
 
ඉල්ලීම යලජරයක 
පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු 
අධිකාරිය  න්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ත. පනයේ 3(1) 
වගන්තිය 

14.  එන්.ජි.අ.පි. රණසිැංහ එදිරිව 
ප්රායේශීය  ැංවර්තධන බ ැංකුව113 
 
ඉල්ලීම 2000 වර්තෂයේදී අැංක 
20558 දරණ ගිණුම යටයේ ලබා 
ගේ වී යතාග එකතු කිරීයම් 
ණයේ  ම්බන්ධයයන් ලබා දුන් 
ඩීආර්ත 379/03 දරණ නියයෝගයට 
අනුව අභියාචකයේ ව ටුයපන් 
කළ අඩුකිරීම්  ම්බන්ධව  හ 
ලබා දී ඇති  හන පිළිබඳව හා  
2005  හ 2008 දී රජය විසින් 
නිකුේ කරන ලද චක්රයල්ලඛ්යන්ට 
අනුකූලව එම  හන ලබා 
යනාදීමට යහේතු  ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එම්. ආශිේ හසීම් එදිරිව 
යකාළඹ මහා නගර  භාව 114 
 
ඉල්ලීම අැංක 16  ආචාර්තය 
යල ේටර්ත පීරි ේ මාවත 
(ඩිේමන් පාර), යකාළඹ 05 ට 
අදාළව  භාව මඟින් නිකුේ 
කරන ලද අනුමත 
යගාඩන ගිලි   ල  ේයම් 
 හතික කළ පිටපතක 
 ම්බන්ධයයනි.  
පනයේ වගන්ති 5(1)(ඇ) 
 
යතාරතුරු පරිේෂා කර බ ීම 
 ඳහා අව ේථාවේ  පයන 
ලදී. 

අයි.යේ.ජි.  මන්ත එදිරිව 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය115 
 
ඉල්ලීම යේපල 
හිමිකරුයේ අව රයකින් 
යතාරව නිව ක 
පදිැංචිකරුයවකුට ජල 
 ම්පාදන  ම්බන්ධතාවේ 
ලබා දුන්යන් කුමන 
පදනමකින්ද යන්න  
 ම්බන්ධයයනි, පනයේ 
වගන්ති 5(1)(අ) හා 29 
 
පුේගලික යතාරතුරුවලට 
අදාල යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයන් වීම හා එම 

 ගක්.සී.ගක්. ගපගර්රො එදිරිව 
ග ොවිජන ගස්වො කොර්යොලය- 
ගබෝකුන්දර, පිළියන්දල 116 
 
ඉල්ලීම ‘පිළියන්දල කහගපොල කන්ද 
කපොපු ලන්ද ගහෝ ඕවිට’ යන උපුටො 
 ත ගකොටසට අදොල ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

යේ.වී. රයම්ෂේ ගයාන් එදිරිව 
ගාල්ලල මහින්ද විදයාලය 117 
 
ඉල්ලීම 2019 මහින්ද 
විදයාලයේ 1 යශ්රේණියට සිසුන් 
ඇතුළේ කර ග නීම  ඳහා 
2018 වර්තෂයේ ප වති  ම්මුඛ් 
පරීේෂණයේ දී අභියාචක විසින් 
ඉදිරපේ කල ඇති අැංක වලින් 
ඉදිරිපේ වූ සිසුන්ට අදාළව 
 ම්මුඛ් පරීේෂණයේ දී ලබා දුන් 
ලකුණු  හ ඔවුන් ඉදිරිපේ කළ 
 හතික වල පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ 

යකාට ේ පනයේ 5(1) (අ) 

 පි.ජි.සි.පි. ගජධිර එදිරිව මහජන බ ැංකුව 
118 
 
ඉල්ලීම අභියාචක  මඟ එකඟ වූ අදාළ 
මා  60 සීමාව ඉකුේ වූ පසුවේ  ේථාවර 
නියයෝගයේ බලාේමක කිරීමට 
බ ැංකුවට බලයේ තියබ්ල ද යන්න  හ 
එය ේ නම්, එව නි නීේයානුකූල හිමිකම් 
පෑයම් පදනම  ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලීයමහි අඩැංගු යතාරතුරු තවේ 
අභියාචනයේ හා  මාන බ වින් 
අභියාචනය අව න් කරන ලදී. පනයේ 
වගන්ති 32 

  පි.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 
අධයාපන අමාේයැංශය 
119 
 
ඉල්ලීම අග්රාමාතය 
කාර්තයාලය විසින් එවන 
ලද ලිපි කිහිපයකට 
අදාලව ගේ ක්රියාමාර්තග 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු 
අධිකාරිය  න්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ත. පනයේ 3(1) 
වගන්තිය 



 

6 
 

යතාරතුරු යහළිදරවු කිරීම 
 ඳහා අදාල පාර්තශවය 
එකඟේවය පල කර 
යනාම ති බ වින් 
ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 
පනයේ 5(1)(අ) හා 29(2) 
(ඇ) වගන්ති 

වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 

යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

නිකුේ කරන ලදී. 
 

15.  ඒ.ගක්.පී. මහින්ද එදිරිව ශ්රී ලංකො 
 මනො මන මණ්ඩලය120 
 
ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකා ක බිනට් 

මණ්ඩලයේ තීරණයට අනුකූලව 
යේශපාලන පළිග නීම් පිළිබඳ 

නිර්තයේශයන්ට අනුකූලව 

අයප්ේෂිත  හන ලබා දීම  ඳහා 
ව ය කළ මුදලින් ඔහුට ල බිය යුතු 

මුදල කුමේද යි  ම්බන්ධයයනි. 
 
පනගත් 3 වන ව න්තිය ප්රකොරව 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැත.  
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී.  

ආර්. ගජයරොජ් එදිරිව 
අග්රපතන ගපොලිස් ස්ථොනය121 

 
ඉල්ලීම ගපොලිසිය හො ගරෝහල්ල 
කොර්යමණ්ඩලය විසින් 
ගබෝම්බ පිපිරීම් ගහ්තුගවන් 
වසන ලද අග්රපතන ප්රොගේශීය 
ගරෝහගල්ල සිට ගපල්ලගමොරල්ල 
වතු යය දක්වො වූ මොර් ගේ 
වැසීමට අදොල නීතිමය 
ලියකියවිලි ගහෝ එම තීරණය 
 ත් රැස්ීම් වොර්තො සහ එය 
තොවකොලික ගහෝ ස්ිර 
කොීන වසො දැමීමක්ද යන්න 
සම්බන්ධගයනි. 
 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

විමල්ල දී ගසොයිසො එදිරිව 
ජොතික ජල සම්පොදන හො 
ජලොපවොහන 
මණ්ඩලය122 
 
ඉල්ලීම 2017, 218 හො 
2019 වර්ෂ වල බලපිටිය 
ප්රගේශයට ලබො දුන් ජල 
සැපයුම් සම්බන්ධතො වල 
අයදුම් කල ලියොපදිංචි 
අංක, එම අයදුම්පත්වල 
දිනයන්, එම 
අයදුම්පත්වලට ජල 
පහසුකම් සැපයු දිනයන් 
හො ගමම ගතොරතුරු වලට 
අදොල ගල්ලඛනවල සහතික 
පිටපත් සම්බන්ධගයනි. 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී. 

 ආචොර්ය බහිරොති රොසගනන් මිය 
එදිරිව අධයොපන අමොතයොංශය 
123 

ඉල්ලීම යොපනය විදුහගල්ල 
ගුරුවරුන්ගේ අධයොපන 
පසුබිම, පත්කිරීම්, ගපෞේ ලික 
ශොඛො අනුමැතිය හො ලියොපදිංචි 
දිනයන්ද, ගපෞේ ලික අනුග්රහය 
ගනොමැති රජගේ අනුමත පොසල්ල 
සඳහො අදොල වන 1951 
ගරගුලොසිය හො අදොල අගනකුත් 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 පුලස්ති ගහ්වොමොන්න එදිරිව රුහුණ 
විශ්වවිදයොලය 124 
 
ඉල්ලීම අංක 919 චක්රගල්ලඛනයට අනුව 
පිහිටවො ත් නවක වදයට එගරහි  කමිටු, 
ශිෂය උපගේශකයන් පිලිබඳ කරුණු, 
විශ්විදයොලය තුල සිදුවන නවක වදය 
පිලිබඳ කරුණු සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   එන්.ඩබ්ලලිව්.එම්. 
රොජනොයක බණ්ඩොර 
එදිරිව කෘෂිකර්ම 
අමොතයොංශය 125 
 
ඉල්ලීම ගිවිසුම් අංක 
CE/2/2/1/12/2016 හි 
නිශ්චිත ව න්තියක් හො 
ගිවිසුගම් පිටපතක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

16.   ජී.බී. විගජ්සිංහ එදිරිව අල්ලලස ්
ගහෝ දුෂණ ගචෝදනො විමර්ශන 
ගකොමිසම 126 
 
 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින් යවන ලද 
ලිපිය හො ඒ හො සම්බන්ධ අංක BC/ 
2426/ 2018 දරණ පැමිණිල්ලලට 
අදොල ලිපි ග ොනුගව් සහතික 
පිටපතක්, ගම් සමබන්ධ පැමිණිලි 
ප්රකොශ, විමර්ශන වොර්තො හො ගපොදු 
අධිකොරිය විසින් ගමගහය වූ 
සොකච්ඡො සටහන්  ම්බන්ධයයන් 
ඉල්ලුම් කරන ලදී. 
 
අල්ලලස් ගහෝ දුෂණ විමර්ශන 
පනගත් 17 ව න්තිය යටත්ව 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 5 (1) (එ) 
වයතිගර්කයට යටත් වන බැවින් 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී.   

ඒ.එස්.එම්. ෆිර්දොවුස ් එදිරිව 
කින්නියො න ර සභොව 127 

 
ඉල්ලීම කින්නියොව, 
මඩකලපුව පොගර් ස්ථොපිත 
‘නුහ කරවල’ සොප්පපුව අසල 
ඉඩගමහි ග ොඩනැගිල්ලලක් 
ඉදිකිරීමට ලබොදුන් අනුමැතිය 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

එම්. එම්. ගසල්ලවරත්නම් 
එදිරිව ජොතික ජල 
සම්පොදන හො ජලොපවහන 
මණ්ඩලය 128 
 
ඉල්ලීම සීතො ගේී 
ගචල්ලලයිහො මිය විසින් 
නීති විගරෝධී ගලස තම 
සහධිපතයය අංශයට 
 ෘහස්ත ජල ගස්වොව 
අයදුම් කිරීමට අදොල 
ගල්ලඛන කිහිපයක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු 
අයිතමයන්න්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 5 (1) 
(අ) වයතිගර්කයට  යටත් 
වන බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

  ගක්. ප්රසන්න කුමොර් එදිරිව 
මධයම පළාේ ප්රධාන 
අමාතයාැංශය  හ අධයාපන 
අමාතයාැංශය129 
 
ඉල්ලීම 2015 සිට 2018 දක්වො 
කල පරොසය තුල වොර්ෂිකව 
මධයම පළොගත් ගදමල මොධය 
පොසල්ල ගවත ඇතුලත් කල හො 
හැර ගිය සිසුන් සංඛයොව හො එම 
පොසල්ල වල සොමොනය ගපළ, 
උසස් ගපළ, ශිෂයත්ව විභො  
ආදිය පිලිබඳ ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො 
ඇත. ගතොරතුරු 
අයිතමයන්න්ගේ ගකොටසක් 
ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති බැවින් අදාළ යපාදු 
අධිකාරිය යවත යයාමු කිරීමට 

නියම කරන ලදී. පනයේ 3(1) 

වගන්තිය හා නියයෝග අැංක 4 

(vi) 

 එස්.ඒ.එස.්එස්. ගපගර්රො එදිරිව 
අධිකරණ ගස්වො ගකොමිසම 130 
 
ඉල්ලීම නඩු අංක 22063 දරණ 
නඩුගවහි අදොළ ගපොලිස් නිලධොරිවරයො 
හො විදුලි අධිකොරිවරයො සිදු කල සොක්ෂි 
ප්රකොශ සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ සන්තකගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3(1) වන ව න්තිය.  
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

   ගක්. සිධම්බරම් එදිරිව ශ්රී 
ලංකො රක්ෂණ සංස්ථොව 
131 
 
ඉල්ලීම සම්පුර්ණගයන් 
රක්ෂණය ගකොට ඇති 
තම වොහනයට අදොල 
අනතුරු රක්ෂණ මුදල 
ග ීම ප්රමොද ීමට ගහ්තු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

17.  එච්. ඩි. ඊ. ගුණගස්කර එදිරිව ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයොලය 132 
 
ඉල්ලීම විශ්වවිදයොලයට ජන 
සන්නිගව්දනය විෂය පුහුණු 
කිකොචොර්යවරු බඳවො ැනීගම් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අදොල 
ගල්ලඛන කිහිපයක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත්කරන ලදී.  
 
 
 

බී.එම්.එස.්ගක්. බොලසුරිය 
එදිරිව ප්රොගේශීය ගල්ලකම් 
කොර්යොලය, මහවැව 133 

 
ඉල්ලීම 2015 වර්ෂගේ 
පොසලක අලුත්වැඩියො කිරීම් 
සහ වැසිකිලි පේධතිය 
ඉදිකිරිමට අදොල ගතොරතුරු 
කිහිපයක් සම්බන්ධගයනි.  
 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

එම්.ඩබ්ලලිව්.ඩි. 
විගජ්තිලක එදිරිව ජොතික 
ජල සම්පොදන හො 
ජලොපවොහන මණ්ඩලය 
134 
 
ඉල්ලීම ප්රජො ජල අභිමොනී 
වැඩසටහගන් ගතොරතුරු 
හො එයින් අභියොචක පදිංචි 
ප්රගේශයට ඇති 
වැද ත්කමත්, එහි 
චක්රගල්ලඛන, තීරණ 
ආදිගයහි පිටපත් ගහෝ 
ගදපොර්තගම්න්තුව විසින් 
නිකුත් කල ගනොමිගල්ල 
ලබො ගදන 

තිරිමොදුර දිගන්ෂ් බුේධික එදිරිව ශ්රී 
ලංකො මහවැලි අධිකොරිය 135 
 

ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිය විසින් 
විගශ්ෂිතව දක්වො ඇති ඉඩම් කට්ටටිය 
පොලනය කරන්ගන්ද යන්න විමසීම 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

ගක්. ප්රසන්න කුමොර් එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය, 
සබර මුව පළොත 136 
 
ඉල්ලීම 2015 සිට 2018 දක්වො 
කොල පරොසය තුල සබර මුව 
පළොගත් ගදමල මොධයය පොසල්ල 
වලට ඇතුලත් කර ත් හො හැර 
ගිය සිසුන්ගේ සංඛයොව හො එම 
පොසල්ල වල උසස ් ගපළ, 
සොමොනය ගපළ හො ශිසයත්ව 
විභො  සම්බන්ධ අගනකුත් 
කරුණු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො 
ඇත. ගතොරතුරු 

     යු.පී. ගපගර්රො එදිරිව ශ්රී 
ලංකො ගපොලිසිය 137 
 
ඉල්ලීම 2018.05.28 වන 
දින රත්නපුර ගපොලිසියට 
අභියොචක විසින් සිදු කල 
පැමිණිල්ලලකට නිසි 
ක්රියොමොර්  ගනො ැනීම 
සම්බන්ධගයන් ඔහු විසින් 
සහකොර යපාලි ේ 
අධිකොරිවරයොට කරන ලද 
පැමිණිල්ලගල්ල සහතික 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  



 

7 
 

ක්ගලොරිගන්ටර් යන්රය 
පිලිබඳ දැන්ීම හො අදොල 
ගවනත් ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

අයිතමයන්න්ගේ ගකොටසක් 
ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති බැවින් අදාළ යපාදු 

අධිකාරිය යවත යයාමු කිරීමට 

නියම කරන ලදී. පනයේ 3(1) 

වගන්තිය හා නියයෝග අැංක 4 

(vi) 
 

18.  බී.ඒ. අනුර ය ේනාරේන බාලසූරිය 
එදිරිව ලැංකා බ ැංකුව138 
 
ඉල්ලීම අභියාචකට එයරහිව සිදු 
කරන ලද අභයන්තර විනය 
පරීේෂණයේදී හා අදාළ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
පනයේ වගන්ති 5(1)(ඊ) හා 3(1) 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

රායේන්ර එ ේ වියේසිැංහ එදිරිව 
නාගරික  ැංවර්තධන අධිකාරිය 
දි ේිේ කාර්තයාලය - 
කළුතර139 
 
ඉල්ලීම අැංක 5085 දරන 
මිනින්යදෝරු   ල  ේම හා ඒ 
 ම්බන්ධව නියයෝජය 
අධයේෂ (  ලසුම්) විසින් 
ගනු ල බූ ඊළඟ ක්රියාමාර්තග 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

ශ්රී ජයවර්තධනපුර ප්රජා 
 ැංවර්තධන යේන්රය එදිරිව 
මාර්තග  ැංවර්තධන 
අධිකාරිය140 
 
ඉල්ලීම මගින් නුයේයගාඩ 
ූර්තවාරාම පාර (කිරුලපන 
පාර) අැංක 42 නිව  
අයියන් kmc/cmc සීමා 
කණුයව්න සිට රූපසිැංහ 
මාවයේ යබෝේකුව දේවා 
වූ යකාට  අයේ වන්යන් 
මාර්තග  ැංවර්තධන 
අධිකාරියටද මාර්තග 
 ැංවර්තධන අධිකාරියට 
අයේ වන්යන් නම් 
මාර්තගය හා ප තිකානු යන 
යදකමද එය ේනම් එය  
නඩේතුකිරිම ද ශුේද කිරීම 
පවේවායගන යාම සිදු 
කරන්යන් RDA විසින්ද 
යන්න  ම්බන්ධයයන් 
ප්රශේන කරන ලදී.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 
 

එම්.එ ේ.එම්. ෆ න් රි ේමි එදිරිව 
යගාවිජන ය ේවා මධය ේථානය141 
 
ඉල්ලීම   ල්ලවට්ටියන් ඇළ 
ආ න්නයේ පිහිටි කෘෂිකාර්තමික 
ඉඩම්වල යන්වාසික ඉදිකිරීම් 
කටයුතුවලට එයරහිව ගේ නිල 
ක්රියාමාර්තග පිළිබඳ හා  
  ල්ලවට්ටියන් ඇළ ආ න්නයේ පිහිටි 
කෘෂිකාර්තමික ඉඩම්වල 
ඉදිකිරීම්කරුවන්ට එයරහිව 
යපාලිසිය යගන ඇති ක්රියාමාර්තග 
පිලිබඳ යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 
අධයාපන අමාතයාැංශය142 
 
ඉල්ලීම අධයාපන අමාතයාැංශය 
මඟින් බඳවා ගේ ක්රීඩා 
පුහුණුකරුවන් 3888 කට අදාළ 
යතාරතුරු හා අධයාපන 
අමාතයාැංශය විසින් ක්රීඩා 
පුහුණුකරුවන් බඳවා ග නීම් 
 ම්බන්ධයයන් නිකුේ කළ 
ග  ට් නියව්නදනයේ වි ේතර 
ඇතුළේව, නුවරඑළිය, බදුල්ලල, 
මහනුවර, රේනපුර  හ 
කෑගල්ලල යන දි ේිේක  ඳහා 
බඳවා ගේ ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් 
 ැංඛ්යාව හා අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 එම්.අයි.එම්.  ාධාේ එදිරිව කලාප 
අධයාපන කාර්තයාලය, කල්ලමුයණ්143 
 
කල්ලමුයණ් මහමුේ කාන්තා විදයාලයේ 
නව විධායක  ැංවර්තධන කමිටුව 
පිහිටුවීම, ඇත ම් වාර්තතා, ප වති මහ 
 භා රැ ේවීම්වලට අදාළ ලියකියවිලි  හ 
ඒ හා  ම්බන්ධ යවනේ යතාරතුරු 
කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ඩබ්ලලිව්න, පී. අයි. ටී. 
වීරසිැංහ එදිරිව යපාලි ේ 
මූල ේථානය144 
 
ඉල්ලීම අපිපිටියේ 
යපාලි ේ අධිකාරීවරයා 
විසින් කරන ලද 
පරීේෂණයකට අදාලව 
එම පරීේෂණ වාර්තතායව්න 
 හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 

19.  කුමුදිනී මුදලියේ එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
අපනයන  ැංවර්තධන මණ්ඩලය145 
 
ඉල්ලීම අධයේෂ ප්රතිපේති හා 
උපායමාර්තගික   ලසුම් තනතුර 
 ඳහා 2019.07.04 දින ප ව ේවූ 
 ම්මුඛ් පරීේෂණය 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ටී. එේ. පී. රජීව්න එදිරිව මාර්තග 
 ැංවර්තධන අධිකාරිය146 
 
ඉල්ලීම එල්ල 2217-ශ්රී 
බ ේයේගම නියේන පායර්ත සිදු 
කරන ලද ප්රති ැං ේකරණ 
කටයුතු පිළිබඳව ඔහු කළ 
ප මිණිල්ලලකට අදාළ ලිපියක 
 හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
  
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 බී.බී.යූ. කුමාරසිරි එදිරිව රජයේ 
තේය ේරු යදපාර්තතයම්න්තුව147 
 
ඉල්ලීම යමාරනා ජලාශ වයාපෘතියේ 
අධයක්ෂ විසින් 2018.01.23 දින තිව 
යයාමු කරන ලද ලිපියේ  ඳහන් ඉඩම් 
කට්ටි 09 ට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 
අධයාපන අමාතයාැංශය148 
 
ඉල්ලීම යනාමියල්ල ආහාර යබදා 
දීයම් වයාපෘතිය අධයාපන 
අමාතයාැංශය විසින් ආරම්භ කර 
ඇති නුවරඑළිය, බදුල්ලල, 
මහනුවර, රේනපුර, කෑගල්ලල 
 හ කළුතර දි ේිේකවල වතු 
පා ල්ල  ැංඛ්යාව හා  එම 
දි ේිේක අතරින් අධයාපන 
අමාතයාැංශය විසින් ප්රාථමික 
සිසුන්ට  කිරි ප කට් ලබා යදන 
වතු පා ල්ල  ැංඛ්යාව  හ යවනේ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

 එම්. ශ්රීනවරේනරාජා එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
මහව ලි අධිකාරිය  149 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරියට  ැංවර්තධක 
වි ේනි ජලය යහෝ භුමිය භාවිතා කිරීම 
යවනුයවන් ජල යපෝෂක 
කළමනාකරණ ගා ේතුව යල  බේදේ 
අය කිරීම බලාේමක කරනු ලබන 
පනත යහෝ ග  ට් නියව්නදනයයහි 
පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ඒ.ඒ.එම්. ආශිේ එදිරිව 
ආගමන හා විගමන 
යදපාර්තතයම්න්තුව 150 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලුම්කරුයේ 
දියණියයේ වියේශ ගමන් 
බලපත්ර අයදුම්පයතහි 
 හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු පනයේ 5(1) 

(අ) වයතියර්තකයට යටේ 

වන බ වින් ඉල්ලීම 
ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

20.  යේ. එම්. ජී. ඩී. එන්. ඩය ේ එදිරිව 
වාරිමාර්තග යදපාර්තතයම්න්තුව151 
 
ඉල්ලීම අභියාචකට එයරහිව 
යපාදු අධිකාරියේ ඇත ම් 
 ාමාජිකයින්/කාර්තය මණ්ඩලය  
විසින් ලබා දුන්  ාේෂි වල 
 හතික කළ පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(ඊ) 
 
යතාරතුරු පනයේ 5(1)(ඊ) 
වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 
ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

දුලින්ර වීරසූරිය එදිරිව නගර 
 භාව, යකාළඹ152 
 
ඉල්ලීම  ැංවර්තධන බලපත්රයේ 
 හ යගාඩන ගිලි   ල  ේමේ 
හා එම බලපත්රය ලබාග නීම 
 ඳහා ඉල්ලුම් කරන ලද 
අයදුම්පයතහි හා  
 ැංවර්තධකයා විසින් ලබා දුන් 
වි ේතර  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 ඩබ්ලලිවු.යේ ආරියපාල එදිරිව ඉඩම් 
යකාම ාරි ේ යදපාර්තතයම්න්තුව, 
දකුණු පළාත153 
 
ඉල්ලීම යන්වාසික ඉඩමේ  ඳහා 
ඔප්පුවේ ලබා ග නීම  ම්බන්ධයයන් 
යදපාර්තතයම්න්තුවට ඉදිරිපේ කළ 
ලිපියක පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 
යකාට ේ පනයේ 5(1)(ඒ) 
වයතියර්තකයට අයේ වන බ වින් 
යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් නිකුේ 
කරන ලදී. 

යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව 
අධයාපන අමාේයැංශය 154 
 
ඉල්ලීම ‘ළඟම පා ල යහාඳම 
පා ල්ල වයාපෘතිය’ යටයේ 
ක්රියාේමක යකයරන 
ක්රියාකාරකම් හා ඒ  ඳහා යවන් 
කළ අය ව ය  ම්බන්ධ 
යතාරතුරු, ම ේයකළිය 
බ්ලූම්ීල්ලඩ් යදමළ මහා 
විදයාලයේ යමම වයාපෘති 
ක්රියාේමක කිරීයම් වි ේතර  හ 
එම පා යල්ල යමම වයාපෘතිය 
අව න් යනාකිරීමට යහේතු  හ 

 යේ.එම්. යජසිල්ල එදිරිව කලාප 
අධයාපන කාර්තයාලය, මුතුර්ත 155 
 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් 2019.07.29 
දින තිව ටී/මුතූර්ත මධය විදයාලයේ 
විදුහල්ලපතිවරයා ග න යගානු කළ 
ප මිණිල්ලලේ  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ යකාට ේ 

පනයේ 43 වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ නිරුපණයට 

යටේ යනාවන බ වින් යතාරතුරු අර්තධ 

වශයයන්  පයා ඇත. 

  යේ.සි.ඩි. තුෂාර එදිරිව 
ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය, හිඟුරේයගාඩ 
156 
  
ඉල්ලීම අභියාචනය  මඟ 
ප මිණිලිකරු විසින් 
ඉදිරිපේ කරන ලද 
ලිපියේ  ඳහන් 
අභියාචනා පාර්තශවය 
විසින් ලබා දුන් දිවුරුම් 
ප්රකාශ වල පිටපේ  හ 
ප මිණිලිකරුයේ මව 
විසින් යම් 
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යවනේ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

නිලධාරියයකුට ඉදිරිපේ 
කළ ලිපිය 
 ම්බන්ධයයන් ගේ 
ක්රියාමාර්තග පිළිබඳ 
යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු 
අධිකාරිය  න්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ 
යනාම ත. පනයේ 3(1) 
වගන්තිය 

21.  ආර්.එම්. සරත් රත්නොයක එදිරිව 
ජොතික ජල සම්පොදන හො 
ජලොපවහන මණ්ඩලය 157 
 
ඉල්ලීම 2015.05.26 න් පසු 
බඳවො ත් කොර්යොල 
ගස්වකයන්ගේ විස්තර සහිත 
ගල්ලඛන සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

අයි.ඒ.ඩි.එන්. කරුණොසිංහ 
එදිරිව උඩුබේදොව ප්රොගේශීය 
සභොව 158 

 
ඉල්ලීම සැලසුම් අංක 
2007/72 ට අදොල වන 
අනුකුලතො සහතිකගයහි 
අයදුම්පරය සම්බන්ධගයනි.  
 

ගතොරතුරු පනගත් 5 (1) (අ) 
ව න්තිගේ වයතිගර්කයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.   
 

 එම්.එම්.ඒ. දි ානායක එදිරිව පළොත් 
ඉඩම් ගකොමසොරිස් ගදපොර්තගම්න්තුව, 
උතුරු මැද පළොත 159 
 
ඉල්ලීම ග්රොම නිලධොරී වසම් අංක 240 
හි පිහිටි තමන්නොපුර වැවට අදොල 
සමීක්ෂණ සැලැස්ම සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැත. පනගත් 3 (1) ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

එස්. නගුලරොජො එදිරිව 
රොමනොදන් හින්දු කොන්තො 
විදයොලය/ අධයොපන 
අමොතයොංශය 160 
 
ඉල්ලීම ගමම විදයොලගේ ශිෂය 
නොයකයන් ගතෝරො ැනීගම් 
නිර්ණොයක, එම නිර්ණොයක 
වලට අනුව අභියොචකගේ 
දියණියගේ ශිෂය නොයකත්ව 
ලකුණු හො ගතෝරො ත් ශිෂය 
නොයකයන්ගේ ලකුණු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 ආර්.එම්. රත්නොයක එදිරිව සමුපකොර 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව, 
බස්නොහිර පළොත 161 
 
ඉල්ලීම  ම්හප දිස්ික්කගේ සීමොසහිත 
සකසුරුවම් සහ ණය සමුපකොර 
සමිතියට අදොල මුලය ප්රකොශය, වි ණන 
වොර්තොව, අතුරු නීති, අධයක්ෂක 
මණ්ඩලගේ සභොපති හො සොමොනය 
කළමනොකරු වශගයන් ගස්වය කල 
පුේ ලයන්ගේ ගතොරතුරු, සමුපකොර 
සහකොර ගකොමසොරිස්වරයො ආදීන්ගේ 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   අයි.ඒ.ඩි.එන්. 
කරුණොසිංහ එදිරිව 
උඩුබැේදොව ප්රොගේශීය 
සභො 162 
 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින්  
2019.03.11 වන දින 
ගපොදු අධිකොරිය ගවත 
ගයොමු කරන ලද ලිපියට 
ලබො දුන් ප්රතිචොර ලිපිගේ 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

22.   එම්.සී.ගදොස් එදිරිව ගකොළඹ 
විශ්වවිදයොලය 163 
 
ඉල්ලීම අධයයන පුේ ලයන් 
කිහිප ගදගනකුට අදොල මුලික 
විමර්ශන කමිටුව විසින් ඉේරිපත් 
කල වොර්තො, කිකොචොර්ය වරුන් 
බන්දව නිමට අදොල කරුණු හො ඒ 
හො සම්බන්ධ අගනකුත් ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

එස්.එම්.එම්. ෆොහිර් එදිරිව 
නො රික සංවර්ධන අධිකොරිය 
164 
 
ඉල්ලීම අනුමත   ල  ේමට 
පටහ නිව ගාල්ලල 
විමලසුයර්තන්ර මාවයේ සිදු 
කරන ලද ඉදිකිරීම්  ම්බන්ධ 
යතාරතුරු හා එම අනව ර 
ඉදිකිරීම්  ම්බන්ධ පියවර 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

  පී.ගක්.හරිස්චන්ර එදිරිව ඉඩම් 
හිමිකම් නිරවුල්ල කිරීගම් 
ගදපොර්තගම්න්තුව 165 
 
ඉල්ලීම බණ්ඩොරමුල්ලල, වැලි ම 
ප්රගේශගේ ඉඩමකට අදොල කඩස්තර 
සැලැස්මක් සම්බන්ධගයනි. 
  
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 ඒ.ගසෝමලතො ගපගර්රො එදිරිව 
විභො  ගදපොර්තගම්න්තුව 166 
 
ඉල්ලීම කොර්යොල 
කළමනොකරණ විභො ගේ 
ප්රශ්න, පිළිතුරු හො ලකුණු 
ගයෝජනො ක්රමය සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු පනගත් 5 (1) 
(ඕ)ව න්තිගේ වයතිගර්කයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.   

 එම්.ජී.එස්. ශයොමී එදිරිව රුහුණ 
විශ්වවිදයොලය 167 
 
ඉල්ලීම 2019.04.09 වන දින සංඛයොන 
නිලධොරි ගදවන ගර්ණිය සඳහො සම්මුඛ 
පරීක්ෂණගේ ලකුණු දුන් ආකොරයත්, 
සලක බලන ලද නිර්ණොයක, සහ ගම් 
වන විට බඳවො  ැනීම් කර ඇත්ද හො එය 
ගකගස් කගල්ලද යන්න සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.   

   ගක්. සමරජීව එදිරිව 
ජොතික මැණික් හො 
ස්වර්ණොභරණ අධිකොරිය 
168 
 
ඉල්ලීම විගජ්සුන්දර 
නැමැත්තොට ලබොදුන් 
මැණික් බලපර සම්බන්ධ 
ගතොරතුරු ග ොනු අංක 
EH/02/12852 ට අදොල 
ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

23.  එස්.ඒ.අයි. ගසෝමරත්න එදිරිව 
විශ්වවිදයොල ප්රතිපොදන යකාමිෂන් 
 භාව169 
 
ඉල්ලීම නිගයෝජය ගල්ලකඛොධිකොරී 
තනතුරට අදොල බඳවො ැනීම, 
ගතෝරො ැනීගම් නිර්ණොයක, එම 
තනතුරට පවතින පුරප්පපොඩු ආදිය 
සම්බන්ධගයනි.   
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 
 

නන්දිය වක්කුඹුර එදිරිව 
මොර්  සංවර්ධන අධිකොරිය 170 

 
ඉල්ලීම රත්නපුර 
ගව්වැල්ලවත්ත (බී 391) මොර්  
සංවර්ධන වයොපෘතිය 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 ගක්.බී.ජී. ගසෝමවංස එදිරිව දිස්ික් 
ගල්ලකම් කොර්යොලය, කඩමන්හන්දිය 
171 
 

ඉල්ලීම කටුනොය ගතොන්ඩුවවත්ත 
පිහිටි ඉඩමක සමීක්ෂණ සැලැස්ම, 
ගහක්ටයොර ප්රමොණය, අත්පත් 
කර ැනීම හො වන්දි ග ීම් පිළබඳ 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, පොලනගේ ගහෝ භොරගේ 
ගනොමැත. පනගත් 3 වන ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

එම්.එන්. අගසොකන් එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය 172 
 
ඉල්ලීම 2014 වර්ෂගේ යොපනය 
හින්දු විදයොලයට නිර්ගේශිත 
ලකුණු ප්රමොණයට වඩො අඩු 
ලකුණු ප්රමොණයක් ලබො  ත් 
සිසුන්ගේ ඇතුලත් කිරීම පිලිබඳ 
ගතොරතුරු හො ඒ හො සම්බන්ධිත 
අගනකුත් ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 එච්.ඩි. සරත් ජයසිංහ එදිරිව කම්කරු 
ගදපොර්තගම්න්තුව 173 
 
ඉල්ලීම ගස්වක අර්ථසොධක අරමුදල්ල 
අංක 25277/1 හි සඳහන් ආයතනගයහි 
කරුණු, එය ගපෞේ ලික ආයතනයක්ද 
යන්න, හිමිකරුගේ සම්පුර්ණ නම, 
ලියොපදිංචි ලිපිනය, අර්ථසොධක අරමුදල 
සඳහො ලියොපදිංචිව ඇති ගස්වකයන් 
සංඛයොව, ආයතනය ලියොපදිංචි ගකොට 
ඇති දිනය ආදී කරුණු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

  එම්.එම්.ඉම්තියොස ් එදිරිව 
ජොතික ජල සම්පොදන හො 
ජලොපවොහන මණ්ඩලය 
174  
 
ඉල්ලීම ඇන්තනි ශ්රියලතා 
මහේමිය  ම්බන්ධයයන් 
ගනු ල බූ පියවර පිළිබඳ 
යතාරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගම් හො සම්බන්ධ 
අභියොචනො කිහිපයක් ගම් 
වන විටද ග ොනු ගකොට 
ඇති අතර ඒ සම්බන්ධ 
විධිමත් පරීක්ෂණ තවමත් 
සිදු ගකගරමින් පවතී. 
 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් 
සපයො ඇත. 
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24.  එච්.ී.අමරජීව එදිරිව ය ෞඛ්ය 
ය ේවා අධයේෂ කාර්තයාලය - 
ගාල්ලල 175 
 
ඉල්ලීම තසිම් ආයතනගේ 
ගජයෂ්ඨ හො කනිෂ්ඨ 
ගස්වකයන්ගේ පැමිණීම් 
ගල්ලඛනගේ නිශ්චිත දින 
කිහිපයකට අදොල කරුණු වල  
සහතික පිටපතක් හො පුේ ලයන් 
කිහිපගදගනකුට අදොල  මන් 
වියදම් සඳහො කල ග ීම් 
සම්බන්ධගයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(අ) 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගක්.ඒ.සී. පේමො එදිරිව 
ගකොළඹ මහො න ර සභොව 176 

 
ඉල්ලීම ගනො. 18/174, 
එවර්ීන් පොර්ක්, පළමු හරස ්
ීදිය, දොබගර් මොවත, ගකොළඹ 
05 ට අදොළ ග ොඩනැගිලි 
බලපරය සම්බන්ධගයනි. 
 
අදොල ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයන් තවමත් නඩු 
කටයුත්තක් පවතින බැවින් 
ගතොරතුරු දැන ැනීගම් 
පනගත් 5 (1) (ඒ) ව න්තිය 
ප්රකොරව ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  
 

 ඩි.ජී.එස.් මුහන්දිරම් එදිරිව ප්රොගේශීය 
ගල්ලකම් කොර්යොලය, 
බුලත්ගකොහුපිටිය 177 
 
ඉල්ලීම රජය විසින් අත්කර  ත 
ඉඩමකට අදොල කරුණු කිහිපයක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

ඒ.එම්. ගමොගහොමඩ් නෆීස ්
එදිරිව ගප්පරොගදණිය 
විශ්වවිදයොලය 178 
 
ඉල්ලීම ‘පශ්චොත් උපොධි 
ඩිප්පගලෝමො පොඨමොලො / 
ඉ ැන්ීම් පදනම් කර ත් වැඩ 
සටහන් වල ඵලදොයි දිනය’ 
යන්ගනහි අර්ථකථනය, එගලස 
දිනයක් ගතෝරො න්න ආකොරය 
හො ඒ හො සම්බන්ධ ගවනත් 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 ගක්.ඩි.සී.පී. සිරිවර්ධන එදිරිව 
අධිකරණ ගස්වො යකාමිෂන්  භාව 179 
180 
 
ඉල්ලීම වසර 10ක් පැරණි ගම් වන විටද 
නඩු අසමින් පවතින  සිවිල්ල නඩු පිලිබඳ 
ගතොරතුරු කිහිපයක් හො අංක 
JCR/SEC/CIR/ 2016 -391 දරණ 
චක්රගල්ලඛනය අදොල කරුණු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගම් සම්බන්දගයන් සමොන කරුණු 
ඇතුලත් අභියොචනයක් කමිටුගව් 
විධිමත් පරීක්ෂණයකට ගම් වන විටද 
ලක් වන බැවින් අභියාචනය ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී.  පනයේ වගන්ති 32 

  අයි.ඒ.ඩි.එන්. 
කරුණොසිංහ එදිරිව 
උඩුබැේදොව ප්රොගේශීය 
සභොව 181 
 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින් 
අංශ ප්රධොනියොට 
2019.02.28 වන දින 
ගයොමු කරන ලද ලිපියට 
එවන ලද ප්රතිචොර ලිපිගේ 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

25.  tï'ví'fïkl ixÔj tosßj 
cd;sl ;reK fiajd iNdj182 
 
b,a,Su cd;sl ;reK fiajd 
iNdfõ m%pdrl ks,OdÍ ;k;=r 
i|yd n|jd .ekSug lrk ,o 
iïuqL mÍlaIKfha f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

wd¾'lremqâhka tosßj 
fld<U uy k.r iNdj183 
 
b,a,Su uQ,sl ie,iqï 
ksrdlrK iy;slh" 
ixj¾Ok n,m;%" 
iydêm;Hh foam, i|yd 
ñkqïfodare ie,eiau we;=¿ 
f,aLk lsysmhl iy;sl 
msgm;a iïnkaOfhks' 
 
 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka 
fldgila mkf;a 5^1&^t& 
jH;sf¾lhg hg;a jk 
neúka yd 29^2& j.ka;sh 
m%ldrj f;jk md¾Yjh 
úiska wjir ,nd § 
fkdue;s fyhska f;dr;=re 
w¾O jYfhka ksl=;a lrk 
,§' 

 ví'ta'.dñKs jximqr tosßj 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h" 
u,a,jmsáh184 
 
b,a,Su ;n,a;f.dv lkao úoHd,h 
msysgd we;s bvu w;am;alr .ekSug 
wod< f,aLk iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" md,kfha 
fkdue;' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh  

ta'tï'fudfyduâ k*Sia tosßj 
úYaj úoHd, m%;smdok 
fldñIka iNdj 185 
 
b,a,Su —ld¾hh$b.ekaùu 
mokï lr.;a mYapd;a Wmdê 
ämaf,daud mdGud,dfõ 
ls%hd;aul oskh˜ hkafkys —
ls%hd;aul oskh˜ hk jpkfha 
w¾:h iy th ;SrKh 
lrkafka flfiao hkdos 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 
 

 fla'm%ikak l=ud¾ tosßj YS% ,xld 
.=jka yuqodj186 
 
b,a,Su bvï w;am;a lr.ekSu" 
l|jqre i|yd bvï ksoyia lsÍu" yd 
l|jqrej, wdodhï" úhoï we;=¿j 
W;=re m<df;a l|jqre ms<sn| úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka fldgila 
mkf;a 5^1&^wd& jH;sf¾Lhg hg;aj 
f;dr;=re w¾O jYfhka ksl=;a lrk 
,oS' 
  

  whs'ta'ã'tka' 
lreKdisxy tosßj 
Wvqneoaoj m%dfoaYSh 
iNdj187 
 
2007$72 orK 
ie,eiaug wod<j 2019 
uehs 23 jk oske;s 
úu¾Yk jd¾;dj 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk 
,oS' 

26.  tia'B'fukaäia tosßj cd;sl 
iudc ixj¾Ok wdh;kh188  
 
b,a,Su m¾fhaIK iyldr ¸¸¸ 
;k;=r i|yd n|jd .ekSug 
wod<j lrk ,o iïuqL 
mÍlaIKfha wjidk ,l=Kq 
jd¾;dfõ iy;sl l< msgm;la 
iy wNshdpl tu ;k;=r i|yd 
f;dard fkd.ekSug fya;= 
we;=<;a iy;sl l< f,aLkhla 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

tï'Ô'ir;a tosßj kqjr uy 
k.r iNdj189 
 
b,a,Su wkqu; ie,eiaula 
u; ,l=Kq lrk ,o 
ud¾.hla iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

  ví'wd¾'l=,r;ak tosßj 
wOHdmk wud;HdxYh" ol=Kq 
m<d;190 
 
b,a,Su ol=Kq m<df;a mdi,a 
i|yd .=rejreka n|jd 
.ekSug wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

 ã'tia'tia'fukaäia tosßj jdKsc 
fomd¾;fïka;=j191  
 
b,a,Su iuQmldr iudc lsysmhla 
úiska tlS iudc Wlia mk; yd Ndr 
wdodhï mk; hgf;a kS;Hdkql+, 
uQ,H wdh;k f,i m%ldYhg m;a 
lrk f,i b,a,ñka jdKsc wOHlaI 
fckrd,a fj; bosßm;a lrk ,o ,sms 
yd f,aLkj, iy;sl msgm;a 
iïnkaOfhks' mkf;a 29^1&" 3^1& 
j.ka;s   
 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka fldgila 
fmdÿ wêldßh ika;lfha" Ndrfha 
yd md,kfha fkdue;s neúka yd 
wfkla fldgi mkf;a 29^1& 
j.ka;sh m%ldrj f;jk md¾Yjh 
úiska fy<sorjq lsÍu i|yd wjir 
,nd fkd§ we;s neúka f;dr;=re ,nd 
§u m%;slafIam lrk ,§'  
 
 
 
 

  whs'ta'ã'tka'lreKdisxy 
tosßj Wvneoaoj 
m%dfoaYSh iNdj192 
 
b,a,Su 2017 fmnrjdß 
udifha isg m%;slafIam 
lsÍï ms<sn| úia;r 
we;=<;a f,aLk 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk 
,oS' 

27.  oSmd,a fm;a;jvq tosßj wOHdmk 
wud;HdxYh193 
 
b,a,Su 2017'10'08 yd 14 hk 
oskhkays meje;s YS% ,xld rdcH 
mßmd,k ¸¸¸ jk fY%aKsfha 
úNd.fha isÿ jQ wl%ñl;d 
iïnkaOfhka lrk ,o 
úu¾Ykh ms<sn| jd¾;dfõ 

  mS'fla'yßiapkaø tosßj bvï ysñlï 
ksrjq,a lsÍfï fomd¾;fïka;=j194 
 
b,a,Su je,s.u msysgd we;s wxl 
820081 orK leveia;r is;shug 
wod< .eg¨ ms<sn| m%.;s jd¾;dj 
yd tlS bvug wod< fjk;a 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

ví'ví'fla'î'tka'mdró tosßj 
YS% ,xld úNd. 
fomd¾;fïka;=j195 
 
b,a,Su wNshdplf.a mq;=f.a 5 
jir YsIH;aj úNd. ,l=Kq 
kej; mÍlaId lsÍu 
iïnkaOfhks' 
 

 
 
 
 

wd¾'mS'tï'mS'rdcmlaI tosßj 
oUfoKsh nyqld¾h iuQmldr 
iudch196 
 
b,a,Su mia leKSug wjir ÿka wh" 
.súiqfï md¾Yjlrejka" lS%vd msáhla 
i|yd mia leKSug wod< úia;r" 
rcfhka ,enqKq uqo,a ms<sn| úia;r 
we;=<;aj mia leKSug wod<j fmdÿ 

  whs'tA'ã'tka'lreKdisxy 
tosßj Wvneoaoj 
m%dfoaYSh iNdj197 
 
b,a,Su 2018'10'15 osk 
wNshdpl úiska bosßm;a 
lrk ,o ,smshg wod< 
m%;spdrh iïnkaOfhks' 
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iy;sl lrk ,o msgm;la 
iïnkaOfhks'  
 
mkf;a 5^1&^´& jH;sf¾lhg 
hg;aj f;dr;=re b,a,Su 
m%;slafIam lrk ,oS' 
 

f;dr;=re mßlaId lsÍu i|yd 
wjia:djla ,nd fok fuka 
kshu lrk ,§'  

wêldßfha ls%hdldÍ;ajh fln÷ o 
hkak iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

f;dr;=re ksl=;a lrk 
,oS' 

28.  යේ.එේ. අජිේ මැංගල එදිරිව 
යබෞේධ කටයුතු 
යදපාර්තතයම්න්තුව198 
 
ඉල්ලීම සීනිගම යේවාලයේ 
භාරකරු වශයයන් පේ කරන ලද 
දිය න්තුවහණ්ඩි  රේ විසින් සිදු 
කළ අක්රමිකතා  ම්බන්ධයයන් 
 ලකුණු කර ඇති යල්ලඛ්න 
කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ජී.ඒ. කුමාර්ත ප්රනාදු එදිරිව යමාරටුව 
නගර  භාව199 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරිය භාරයේ ඇති 
අැංක 585 දරණ  මීේෂණ   ල  ේමට 
අදාළ යතාරතුරු කිහිපයේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

බර්තටි ඩය ේ වීරසිැංහ එදිරිව විශේව 
විදයාල ප්රතිපාදන යකාමිෂන් 
 භාව200 
 
ඉල්ලීම 2015-2016 දී 
දෘෂයාබාධිත හා ශාරීරික ආබාධ 
 හිත සිසුන් විශේවවිදයාලයට 
ඇතුළේ කර ග නීම  ම්බන්ධව 
යතාරතුරු කිහිපයේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 ඩබ්ලලිව්න.වී.ඩී. සුදේ පුෂේප කුමාර එදිරිව ශ්රී 
ලැංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන්  භාව 
201 
 
එේආර්තසී/3506/2016 අැංක දරණ නඩු 
යගානුව  ම්බන්ධයයන් යතාරතුරු හා 
එම ප මිණිල්ලල යටයේ සිදු කළ 
පරීේෂණයේ ප්රගතිය  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් යකාට ේ 
පනයේ 5(1)(අ) වයතියර්තකයට යටේ 
වන බ වින් හා තවේ යකාට ේ පනයේ 

43 වන වගන්තිය යටයේ 'යතාරතුරු' 

යන අර්තථ නිරුපණයට යටේ යනාවන 

බ වින් යතාරතුරු අර්තධ වශයයන්  පයා 

ඇත. 

  අයි.ඒ.ඩී.එන්. 
කරුණාසිැංහ එදිරිව 
උඩුබේදාව ප්රායේශීය 
 භාව202 
 
ඉල්ලීම ප්රායේශීය  භායව්න 
කාර්තමික නිලධාරියා යවත 
යවන ලද 2010.02.28 
දින ති අභියාචකයායේ 
ලිපියට අදාල ප්රතිචාරයේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 

29.  යේ.බී. වියනෝලා එදිරිව සුරාබදු 
යදපාර්තතයම්න්තුව, ශ්රී ලැංකාව203 
 
ඉල්ලීම සුරාබදු පාලක තනතුර 
 ඳහා බඳවා ග නීම්  ඳහා ප වති 
තරඟ විභාගයයන්  ම්මුඛ් 
පරීේෂණ  ඳහා ක ඳවු බඳවා ගේ 
අයයේ නම්, ල බුණු ලකුණු, 
ලකුණු ලබා දීයම් ක්රියාපටිපාටිය 
ඇතුළු යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතවන පාර්තශවයන්යේ 
යපෞේගලිකත්වයට හානි යනාවන 
යල  අදාළ ලිපි යල්ලඛ්න පරීක්ෂා 
කිරීමට අව ේථාව ලබා යදන යමන් 
නියම කරන ලදී. 

එන්.පී.ඩබ්ලලිව්න.පී. අමරසිැංහ 
එදිරිව මහනුවර නගර 
 භාව204 
 
ඉල්ලීම මහනුවර, 47/2 
වටරතන පිහිටි නිව  
ඉදිකිරීමට අදාළ මිනින්යදෝරු 
  ල  ේයම් පිටපතේ, වීදි 
යර්තඛ්ා  හතිකයේ, මාර්තග  හ 
යවනේ අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 

යතාරතුරු පනයේ 5(1) (අ) 

වයතියර්තකයට යටේ වන 
බ වින් ඉල්ලීම ප්රතිේයෂේප 
කරන ලදී. 
 

 යේ.ජි.එන්.පි.එේ.අයි. යමායහාමඩ් 
එදිරිව ඉඩම් යකාම ාරි ේ ජනරාල්ල 
යදපාර්තතයම්න්තුව205 
 
ඉල්ලීම මීට යපර අව ේථා කිහිපයකදී 
අභියාචක විසින් යපාදු අධිකාරිය 
 මඟ කළ ලිපි හුවමාරු කිරීම් 
කිහිපයකට අදාළ යතාරතුරු 
කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ජී.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 
අධයාපන අමාේයැංශය206 
 
ඉල්ලීම 2018.07.30 දින ති 
අභියාචනා ලිපියේ පිළිතුරු 
වලට අදාළ ලියකියවිලි වල 
 හතික කළ පිටපේ යහෝ 
වාර්තතා  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 ඩබ්ලලිවු.යේ.ඩබ්ලලිවු. යේශප්රිය එදිරිව 
මහා බ ැංකුව 207 
 
ඉල්ලීම 2018 Q3 කාලය තුළ ජැංගම 
දුරකථන පදනම් කරගේ විදුේ මුදල්ල 
ගනුයදනු වල නියම පරිමාව 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(ඒ) 
 
 

යතාරතුරු පනයේ 5(1) (ඒ) 
වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 

ඉල්ලීම ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

  ලාල්ල වීරසූරිය එදිරිව 
වියේශ කටයුතු 
අමාේයාැංශය208 
 
ඉල්ලීම යවාෂිැංටන් ඩීසී හි 
එේ ේ ජනපද රාජය 
යදපාර්තතයම්න්තුයවන් ශ්රී 
ලැංකා තානාපති 
කාර්තයාලයට ල බුණු 
විදුේ ත ප ල්ල 
පණිවිඩයේ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 

30.  ඒ.ජි. උදාරි ව න්ති එදිරිව 
යකාළඹ විශේවවිදයාලයේ 
කෘෂිකර්තම හා ග්රාමීය විදයා 
ආයතනය209 
 
ඉල්ලීම විනය පරීේෂණයකට 
අදාළ සියළුම යතාරතුරු වල 
 හතික කළ පිටපේ  හ වාචික 
 ාේෂි හා රාජකාරි යනා ලකා 
හ රීම  ම්බන්ධයයන් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපේ කළ  හතික වල  හතික 
කළ ඡායා පිටපේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
අදාළ  ාේෂිකරුවන්යේ නම්  හ 
ලිපිනයන් යහළිදරව්න යනාකර 
අයනකුේ යතාරතුරු නිකුේ 
කිරීමට නියම කරන ලදී. 

  ටී.ආර්ත. ය ෝලැංග ආරේචි එදිරිව 
යකාළඹ නගර  භාව210 
 
ඉල්ලීම ශ්රී දහම් මාවයේ යකාළඹ 10 
හි පිහිටි ඉඩම් තේය ේරු අැංක 151/3 
ට අදාළ මිනින්යදෝරු   ල  ේයම් 
පිටපේ  හ ඉදිකිරීම්   ල  ේයම් 
 හතික කළ පිටපේ ඇතුළු යතාරතුරු 
කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 
යකාට ේ පනයේ 5(1)(අ) 
වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 

යතාරතුරු අර්තධ වශයයන්  පයා ඇත. 

ඩී.සී.පී. කළුආරේචි එදිරිව 
විභාග යදපාර්තතයම්න්තුව211 
 
ඉල්ලීම 2012 සුරාබදු අධිකාරී 
තරඟ විභාගයට අදාළව සුරාබදු 
යදපාර්තතයම්න්තුව විසින් 
පවේවන ලද විභාග අේ 
රමිකතා පිළිබඳ පරීේෂණ 
වාර්තතායව්න පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යකය ේ යවතේ, යම් 
 ම්බන්ධයයන් පරීේෂණ 
වාර්තතාවේ යනාම ති නමුේ 
යපාදු අධිකාරිය  තුව ඒ හා 
 ම්බන්ධ නිරීේෂණ වාර්තතාවේ 
ඇති බව යපාදු අධිකාරිය විසින් 
දන්වන ලදී. ඒ අනුව ඒ යවනුවට 
නිරීේෂණ වාර්තතාව නිකුේ 
කරන ලදී. 

 යේ.ඕ. ධර්තමය ේන එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
යපාලිසිය212 
 
ඉල්ලීම එවකට බ ේනාහිර පළාේ භාර 
අමාතයවරයාට අයේ නිව ේ තුළ නීති 
වියරෝධී කටයුේතකට අදාලව යපාලි ේ 
වියශේෂ කාර්තය බලකාය සිදු කළ ය ෝදිසි 
කිරීමකට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ඩබ්ලලිව්න. ඩී. 
ගල්ලයගාඩ ල්ලල එදිරිව 
පුේගලයින් ලියාපදිැංචි 
කිරීයම් 
යදපාර්තතයම්න්තුව213 
 
ඉල්ලීම පුේගලයින් 
යදයදයනකුයේ ජාතික 
හ ඳුනුම්පතට අදාළ 
යතාරතුරු කිහිපයේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 
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31.  ඒ. ගජ්. ආර්. අනුර එදිරිව ගස්වො 
නියුක්තිකයන්ගේ භොර අරමුදල්ල 
මණ්ඩලය 214 
 
ඉල්ලීම තමන් ට එගරහිව ග ොනු 
ගකොට තිබු වි ණන වොර්ථොගව් 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි, 

පනයේ 5(1) (උ) වගන්තිය  
 
ඉල්ලලුම්කරුට සම්බන්ධ වූ 
ගතොරතුරු පමණක් නිකුත් කිරීමට 
නියම කරන ලදී.  
 

උගේනි චන්රසිරි එදිරිව 
ඉදිකිරීගම් කර්මොන්ත 
සංවර්ධන අධිකොරිය215 
 

ඉල්ලීම ඉදිරි ව ර 30  ඳහා 
ටවර්තයහෝල්ල රඟහල  හ 
ඉදිකිරීම් කාර්තමික  ැංවර්තධන 
අධිකාරිය " ව සිරිපාය" 
යගාඩන ගිල්ලල අතර ගිවිසුම 

සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

 එන්. ගසල්ලවතොයලො රූපන් එදිරිව 
යොපනය මහො න ර සභොව216 
 
ඉල්ලීම ඉඩම් නඩුවක් අධිකරණය 
ඉදිරිගේ විභො  ගවමින් පවතිේදී 
මගහස්රොත් අධිකරණය විසින් ඒ තුල 
ඉදිරකිරීමටක අසර ගදන්ගන්ද සහ 
2015-2019 කොලය තුල එවැනි අවසර 
ගකොපමණ දී ඇත්ද යන්න 
සම්බන්ධගයනි.  

 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

රොහුල්ල සමන්ත ගහට්ටටිආරච්චි 
එදිරිව ප්රොගේශිය අධයොපන 
කොර්යයොලය, ඇඹිලිපිටිය217 
 
ඉල්ලීම ඇඹිලිපිටිය මධය මහා 
විදයාලයේ ව ර 8 කට ව ඩි 
කාලයේ ය ේවය කරන 
ගුරුවරුන්  ැංඛ්යාව  ම්බන්ධව 
යතාරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
  
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 
පාලනයේ යනාම ති බ වින් 

අදාළ යපාදු අධිකාරිය යවත 

යයාමු කිරීමට නියම කරන ලදී. 

පනයේ 3(1) වගන්තිය හා 

නියයෝග අැංක 4 (vi) 

 ඒ. එල්ල. එම්. මුක්තොර් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
අේනිදි  විශ්ව විදයොලය218 
 
ඉල්ලීම විශේව විදයාල ප්රතිපාදන 
යකාමිෂන්  භාව විසින් 2015-2019 
දේවා පේ කරන ලද අනුමත කරන ලද 
අධයයන හා අනධයයන කාර්තය මණ්ඩල 
 ැංඛ්යා හා  ම්බන්ධ යතාරතුරු හා  
යශ්රේෂේඨාධිකරණයේ  හ 
අභියාචනාධිකරණයේ යපාදු 
අධිකාරියට එයරහිව පවරා ඇති නඩු 
 හ ඒ  ඳහා යපනී සිටි නීති නිලධාරීන්, 
රජයේ නීතීඥවරුන්  ඳහා වූ වියදම් 
පිළිබඳ වි ේතර සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

  පී. ජී. සී. පී  ජධීර එදිරිව 
මහජන බැංකුව (ප්රධොන 
කොර්යයොලය) 219 
 
ඉල්ලීම, ඉල්ලලුම්කරු 
විසින් ලබො  ත් බැංකු 
නිවොස ණය පහසුකමක් 
සහ ග ීම් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
යතාරතුරු 
අයිතමයන්යගන් 
යකාට ේ පනගත් 3(1) 
ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු 

අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති ගහයින් 
යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 

 පයා ඇත. 
 

32.  ගහ්මපොල මහ ආරච්චි එදිරිව 
තැපැල්ල ගදපොර්තගම්න්තුව220 

 
ඉල්ලීම අභියාචකට නිකුේ කරන 
ලද විනය නියයෝගයකට එයරහිව 
සිදු කරන ලද අභියාචනයේ හා 
අදාළ ලිපි යල්ලඛ්න 
 ම්බන්ධයයනි. ගතොරතුරු නිකුත් 

කරන ලදී. 

එච්. ගක්. පී.ඒ. මොර්කස ්එදිරිව 
ජො ඇල න ර සභොව221  
 
ඉල්ලීම ජො ඇල න ර සභො 
ග ොඩනැගිල්ලගල්ල වැසිකිලි 
පේධතිය සංවර්ධනය, 
සුදුවැල්ලල ගකොම්ගපෝස්ට්ට 
අං නගේ අභයන්තර මොර්  
සංවර්ධනය (පියවර 1, 2, 3), 
සුදුවැල්ලල කුණු බැහැර 
කිරීගම් බිගමහි 
ඇස්තගම්න්තුව, ගපොඩි ඇල 
මොර් ගයහි පැති බැම්ම 
සංවර්ධනය (පියවර 2, 3) හො 
අගනකුත් ආශ්රිත ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

 

 
 

   සිරිල්ල ශිල්ලඩ්ස ් එදිරිව අධයොපන 
අමොතයොංශය222 
 
ඉල්ලීම නිගයෝජය විදුහල්ලපති 
වශගයන් සිටි කොලය තුල 
සිදුකල වරදක් පිලිබඳ 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු දැන ැනීගම් පනගත් 
43 ව න්තිය ප්රකොරව 
‘ගතොරතුරු’ යන අර්ථ 
නිරුපණයට යටත් ගනොගව්. 

  මගේ උදිත සුභොෂන කුරු ල එදිරිව 
බස්නොහිර පළොත් රොජය ගස්වො 
ගකොමිෂන් සභොව223 

 
ඉල්ලීම ශ්රී ලංකො ගුරු ගස්වගේ 3 වන 
ගර්ණියට පත්කළ පුේ ලගයකුට, ගපොදු 
අධිකොරිගේ ගල්ලකම් විසින් නිකුත් කල 
පත්ීගම් ලිපිගේ පිටපතක්. 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3 (1) ව න්තිය. 
 

  ඩබ්ලලිව්.ඩබ්ලලිව්. 
ගහ්මකුමොර එදිරිව 
සම්පත් බැංකුව 
පීඑල්ලසි.224 
 
ඉල්ලීම  අභියචකට අදොල 
ස්වර්ණොභරණ කිහිපයක් 
ගවන්ගේසි කිරීම හො 
අදොළ ලියකිවිලි හො එගස් 
ගවන්ගේසි කිරීමට ප්රථම 
සිදුකල පුවත්පත් 
දැන්ීගම් පිටපතක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

33.  ආර්. ඒ.එල්ල.රණසිංහ එදිරිව ඉඩම් 
ප්රතිසංස්කරණ යකාමිෂන්  භාව 
225  
 
ඉල්ලීම, අභියොචකගේ ගස්වො 
 ැටළු පිළිබඳව ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 

 
 

 අයි. ඩබ්ලලිව්.එම්.ගක්. වික්රමතිලක 
එදිරිව ප්රොගේශීය ගල්ලකම්, 
වලල්ලලවිට226 
 
ඉල්ලීම ප්රොගේශීය ගල්ලකම් 
කොර්යොලගේ ම  ගපන්ීම යටගත්, 
පැලවත්ත ග්රොමගේ ගම් වන ගතක් 
රජය විසින් අත්කරග න ඇති ඉඩම් 
සම්බන්ධ ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

ඒ. එල්ල. එම්. මුක්තොර් එදිරිව 
විශ්ව විදයොල ප්රතිපොදන 
ගකොමිසම227 
 
ඉල්ලීම විශ්ව විදයොල 
ගකොමිසගම් චක්රගල්ලඛ අංක 876 
හි පියවර 3 හි සඳහන් ගතොරතුරු 
අනුව තරඟ විභො යට ගපනී සිටි 
අගප්පක්ෂකයොගේ නම 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු දැන ැනීගම් පනගත් 
43 ව න්තිය ප්රකොරව 
‘ගතොරතුරු’ යන අර්ථ 
නිරුපණයට යටත් 
ගනොගව්.ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  

 එස්. එන්. පී. කුමොර එදිරිව අභයන්තර 
වි ණන අධයක්ෂක කොර්යොලය, 
රත්නපුර.228 
 
ඉල්ලීම, හිේ ස්වත්ත ප්රොථමික විදුහගල්ල 
ආදි ශිෂය සං මගේ ගිණුම්වල පවතින 
අක්රමිකතො පිලිබඳ සිදුකල වි ණන 
පරීක්ෂණ වොර්තොගව් සහතික පිටපතක් 
සම්බන්ධගයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(අ) හා 5(1)(ඌ) 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

  ආර්. ගතනබන්දු එදිරිව 
ගබෞේධ කටයුතු 
ගදපොර්තගම්න්තුව229 
 
ඉල්ලීම, ගදවිනුවර ශ්රී 
විෂ්ණු මහො ගේවොලයට 
අදොල ගතොරතුරු හො එයට 
අදොල ලියකියවිලි වල 
සහතික පිටපත් 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

34.  එච්. ජි. ලොල්ල  මගේ එදිරිව විගශ්ෂ 
කොර්යය බලකොය230 
 
 
ඉල්ලීම, අභියොචක ගකොළඹ දකුණ 
ගකොට්ටඨොසයට මොරු කර යැීමට 
ගහ්තු හො එම ගහ්තු පිලිබඳ විනය 

 

 

 

 

 

 
ආර්. ඒ.එස්.එල්ල. රණසිංහ එදිරිව 
තක්ගස්රු ගදපොර්තගම්න්තුව231 
 
ඉල්ලීම අභියචකගේ ඉඩමට අදොල 
සමීක්ෂණ සැලැස්ම, එම සැලැස්ම සිදු 
කිරීමට ගයොදො ත් ක්රමගව්දය, එය සිදු 
කල ආයතනය සහ ඒ හො සම්බන්ධ 
අගනකුත් ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  

ඒ.ඒ.ඒ. ලතිෆ් එදිරිව ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයොලය 
232 
 
ඉල්ලීම කළමනොකරණ 
පශ්චොත් උපාධි  ඩිප්පගලෝමොවට 
අදොල පොඨමොලො අන්තර් තගේ 

 ගජ්.එම්.ගක්.ජී.ගක්. ජයසුන්දර එදිරිව 
සත්ව නිෂ්පොදන හො ගසෞඛය 
ගදපොර්තගම්න්තුව 233 
 
ඉල්ලීම 2013 වර්ෂගේ ගපොදු අධිකොරිය 
ගවත බැඳුම්කරයක් සම  ලබොදුන් ඉඩම් 
ඔප්පපු ගදගකහි පිටපත්, බැඳුම් 
ඇපකරුවන් සම්බන්ධගයන් ගපොදු 

  පී. යේගදහිවත්ත එදිරිව 
දිස්ික් ගල්ලකම් 
කොර්යොලය,  ොල්ලල234 
 
ඉල්ලීම  ොල්ලල දිස්ික් 
රජගේ නිගයෝජිත ගවත 
ගයොමුකළ අංක 
2013/07/03 දරණ 
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පරීක්ෂණයක් සිදු කගල්ලද යන්න 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගතොරතුරු කිහිපයක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

අධිකොරිය විසින් නීතිපති 
ගදපොර්තගම්න්තුවට ඉදිරිපත් කල ලිපි, 
ගමම බැඳුම්කරය උල්ලලංඝනය පිලිබඳ 
නීතිපති ගදපොර්තගම්න්තුගවන් හො ඒ 
ගවත ලැබුණු ලිපි සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ ගකොටසක් 
පනගත් 5 (1) (ඌ) හො 5 (1) (ඊ) යටගත් 
වයතිගර්කයට යටත් වන බ වින් 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො ඇත.  
  
  

ගපත්සම හො එහි තීන්දු 
ප්රකොශය සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

35.  ඩබ්ලලිව්.එම්. ඩි. බී. අමරගස්කර 
එදිරිව මුදල්ල, ආර්ික හො ප්රතිපත්ති 
අමොතයොංශය 235 
 
ඉල්ලීම අධයක්ෂක මණ්ඩලය 
විසින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණය 
පිලිබඳ ලබොදුන් තීරණය 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිගේ 
සන්තකගේ ගනොමැත. පනගත් 3 
වන ව න්තිය.  
ගතොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. 

රොහුල්ල සමන්ත ගහට්ටටිආරච්චි 
එදිරිව මොර්  සංවර්ධන 
අධිකොරිය 236 

 
ඉල්ලීම මොතර සිට 
හම්බන්ගතොටට හො මත්තල  
දක්වො දක්ෂිණ අධිගව්ගී 
මොර් ය අසල අලි වැට ඉදි 
කිරීමට වියදම් වූ මුදල්ල 
ප්රමොණය, මොතර සිට 
හම්බන්ගතොටට හො මත්තල  
දක්වො දක්ෂිණ අධිගව්ගී 
මොර් ය අවට ගකොපමණ 
අලිමැංකඩවල්ල ඉදිකර තිගබ්ලද 
සහ ඒ කුමන ප්රගේශ වලද 
යන්නත් ඒ හො අදොල 
අගනකුත් ගතොරතුරු ද ගම් 
කලොපය තුල මුළු දක්ෂිණ 
අධිගව්ගී මොර්  වයොපෘතිය 
නිම කිරීමට වැයවන පිරිවැය  
සම්බන්ධගයනි. 
  
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

 

 

 ආරියගපොළ අගබ්ලසිංහ එදිරිව 
ප්රොගේශීය ගල්ලකම් කොර්යොලය, 
අම්බලන්ගතොට 237 
 
ඉල්ලීම ඉඩම් ලියොපදිංචි කොර්යොලගේ 
ලියොපදිංචි කර ඇති ඉඩම් කැබැල්ලලක 
සැබෑ හිමිකම, ඉඩම පැවරීමට 
කැමැත්ත ලබොදුන් පුේ ලයොගේ නම 
හො එම ඉඩම පැවරීමට ප්රථම ඉඩම් 
පරීක්ෂොවක් කගල්ලද  යන්න 
සම්බන්දගයන් හො පසුව ගමම ඉඩම 
සිරිගස්න අගබ්ලසිංහ නැමැත්තොට 
පැවරීම සම්බන්ධ ගතොරතුරු හො එහි 
ඉඩම් පරිේෂා  කිරීගම් ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.   
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

එන්. පී.  ශ්රීන්රන් එදිරිව උතුරු 
පළොත් සභොව -  අධයොපන, 
සංස්කෘතික කටයුතු, ක්රීඩො හො 
තරුණ කටයුතු අමොතයොංශය 238 
 
ඉල්ලීම වැලි ම හිටපු කලොප 
අධයොපන අධයක්ෂකට එගරහිව 
උතුරු පළොත් ගුරු උපගේශක 
සං මය විසින් සිදුකල 
පැමිණිල්ලලට අදොල මුලික 
පරීක්ෂණ වොර්තොගවහි පිටපතක් 
සම්බන්ධගයනි. 
 
පනගත් 5(1) (ඌ) (i) යටගත් 
වයතිගර්ක වලට යටත් වන 
බැවින් ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  

 එම්. ගකෝරලගේ එදිරිව ප්රොගේශීය 
ගල්ලකම් කොර්යොලය - කැකිරොව 239 
 
ඉල්ලීම  ම්ගපරළිය වයොපෘතිගේ 
ගතොරතුරු  සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.   

  ජී. ඒ. ගජ්. ීරසිංහ එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය 
240 
 
ඉල්ලීම අතිගර්ක ගල්ලකම් 
ගේමතිලක ගවත ඉදිරිපත් 
කල ලිපියට ප්රතිචොර, 
ගජ්ෂ්ඨ සහකොර ගල්ලකම් 
විසින් අධයොපන ගස්වො 
ආයතනයට ගයොමු කල 
ලිපියට ප්රතිචොරයක් හො 
ගම් ලිපි සම්බන්ධ ඉදිරි 
පියවර සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අර්තධ වශයයන්  
නිකුත් කරන ලදී. 

36.  බී. අයි. එස්. ගක්. ටී. විජයවර්ධන 
එදිරිව ප්රොගේශීය සංවර්ධන බැංකුව 
241 
 
ඉල්ලීම ගජයෂ්ඨ කළමනොකරණ 
තනතුරට පැවති සම්මුඛ 
පරීක්ෂණගේ අයදුම්කරුවන් 
ලබො ත් මුළු ලකුණු හො ඔවුන්ගේ 
අධයොපන, වෘත්තිය සුදුසුකම් 
පිලිබඳ ගතොරතුරු  සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

යටරන් ේ  ප්රියන්ත තිරිමොන්න 
එදිරිව කෘෂිකර්ම 
ගදපොර්තගම්න්තුගව් ප්රොගේශීය 
සහකොර යල්ලකම් ,  ම්පහ 242 

 
ඉල්ලීම ගදපොර්තගම්න්තුව 
විසින් ගබෝක්කු සහිත ඇල 
මොර් ය වසො දැමීමටත්, ඒ 
යොබද ඇති බැම්ම සැදීමට හො 
ඇල ආපසු යන ගපගදසට  ල්ල 
ගයොදො සම්බන්ධ කිරීමටත් 
අවසර දුන්ගන්ද යන්න. 
එගමන්ම ගම් සම්බන්ධව 
අදොල බලධොරීන් හො ග ොවි 
සං ම් විසින් අවශය 
ක්රියොමොර්  ග න ඇත්ද 
යන්න.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3 වන ව න්තිය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

එල්ල.ජී. ගපගර්රො එදිරිව බණ්ඩොර ම 
ප්රොගේශීය සභොව 243 
 

ඉල්ලීම ගතොරතුරු වලට අදොල 
ඉඩගමහි තක්ගස්රු බේද 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

 
 

ඩබ්ලලිව්.එම්.ගක්.කරුණොරත්න 
එදිරිව විභො  ගදපොර්තගම්න්තුව 
244 
 
ඉල්ලීම 2018-19 වර්ෂවල 
රසොයන විදයොව ප්රශන් පරය 
නැවත පරික්ෂ කිරීගම්දී 
ගයොදො ත් ක්රමගව්දය පිලිබඳ 
සොරොංශ වොර්තොවක්, 2018 
වර්ෂගේ ජිව විදයොව, ගභෞතික 
විදයොව හො රසොයන විදයොව 
ප්රශ්නපර වලට ලකුණු දුන් 
පටිපොටිය සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 බුේධික සන්ධයප්රිය එදිරිව දකුණු පළොත් 
ගේශීය අදොයම් ගදපොර්තගම්න්තුව 245 
 
ඉල්ලීම දකුණු පළොත් ආදොයම් 
ගදපොර්තගම්න්තුව තුල 1990 අංක 7 
දරණ මුලය පනතට අනුව සිදුකල පත් 
කිරීම් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ග න් ගකොටසක් 
පනගත් 5 (1) (අ) යටගත් 
වයතිගර්ඛයට යටත් වන බැවින් 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො ඇත.  
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37.  තුවොන් ෆයි ාල්ල  හජ්ජි එදිරිව 
ජොතික ගපොලිස් යකාමිෂන්  භාව  
246 
 
ඉල්ලීම ජොතික ගපොලිස් 
ගකොමිසගම් ගපොලිස් නිලධොරීන්, 
ගපොලිස් අධිකොරී තනතුරට උසස ්
කිරීම පිළිබද ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
සමහර ගතොරතුරු පනගත් විෂය 
පථයට ඇතුලත් ගනොගව්.  
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො 
ඇත. 
 

එච්. ගක්.පී. ඒ. මාේ ේ එදිරිව 
ජො ඇල න ර සභොව 247 

 
ඉල්ලීම ජො ඇල න ර සභො 
ග ොඩනැගිල්ලගල්ල වැසිකිලි 
පේධතිය සංවර්ධනය, සීදුව 
ගකොම්ගපෝස්ට්ට අං නගේ 
අභයන්තර මොර්  
සංවර්ධනය, ජො ඇල න ර 
සභොගව් ඇති සීදුව කැළිකසල 
බැහැර කිරීගම් අං නයට කර 
ඇති වියදම්, මඩ ඇල පිරිසිදු 
කිරීම, ගබෝධිරොජොරොම 
මොවගත් පැති බැම්ම ඉදිකිරිම, 
ඉදපිටිය ඇලපොර සිට දියවර 
 ම දක්වො ඇල මොර් ය පිරිසිදු 
කිරීම යන ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
  

 ගජ්.ගක්. ඩබ්ලලිව්. ී. ජයවර්ධන 
එදිරිව ඉඩම් ගකොමසොරිස් ජනරොල්ල 
ගදපොර්තගම්න්තුව 248 
 

ඉල්ලීම නැග නහිර පළොත් ඉඩම් 
ගකොමසොරිස් හො ඉඩම් ගකොමසොරිස ්
ජනරොල්ලවරයො අතර සිදු වූ ලිපි 
හුවමොරුව, අම්පොර වැඩ බලන ඉඩම් 
ගකොමසොරිස් හො ඉඩම් ගකොමසොරිස ්
ජනරොල්ලවරයො අතර සිදු වූ ලිපි 
හුවමොරුවට අදොල ඇමුණුම් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ ගකොටසක් 
පනගත් 5 (1) (අ) වයතිගර්ඛයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු අර්ධ 
වශගයන් සපයො ඇත.   

ඩබ්ලලිව්. එම්. ගක්. 
කරුණොරත්න එදිරිව විභො  
ගදපොර්තගම්න්තුව 249 
 
ඉල්ලීම උසස් ගපළ ගභෞතික 
විදයොව ප්රශ්නපරය නැවත 
පරික්ෂො කිරීගමන් පසු ලබො දුන් 
ලකුණු සහතික කිරීම හො එම 
ලකුණු කිරීගමහි සහතික කල 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 
පනගත් 3 වන ව න්තිය. 

 චොමර සම්පත් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
පොර්ලිගම්න්තුව 250 
 
ඉල්ලීම 2010 සිට 2018 දක්වො වත්කම් 
හො ව කීම් ප්රකොශය ලබොදුන් 
පොර්ලිගම්න්තු සොමොජිකයන්ගේ නොම 
ගල්ලඛනය සම්බන්ධගයනි. පනයේ 
වගන්ති 5(1)(අ) 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

38.  පී.ජී.එස්.පී කුමොර එදිරිව දකූණු 
පළොත් මොර්  සංවර්ධන අධිකොරිය 
251  
 
ඉල්ලීම දකුණු පළොත් මොර්  
සංවර්ධන අධිකොරිගේ නව 
බඳවො ැනීම් හො උසස් කිරීම් 
සම්බන්ධ ආචොර ධර්ම සංග්රහය 
පිලිබඳ ගතොරතුරු හො අභයන්තර 
උසස්කිරීම් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

  එච්. එම්. සුදත් කුමොර ගහ්රත් එදිරිව 
නිකවැරටිය ප්රොගේශීය සභොව252 
 

ඉල්ලීම 2019.03.05  වන දින තම 
වයොපොර භුමිය පිලිබඳ සොකච්ඡො කල 
සභො වොර්තොව සම්බන්ධගයනි.  

පනයේ වගන්ති 5(1)(ඌ) හා (ඒ) 

 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

ගක්. ඒ.බී. ජී. දයොරත්න එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය 253 
ඉල්ලීම 2019.02.28 දින 
අතිගර්ක ගල්ලකම් 
ආර්.එම්.රත්නොයක විසින් ගුරු 
මොර්ග ෝපගේශන සංග්රහය 
 ම්බන්ධව  සිදුකල රැ ේවීයමහි   
වොර්තොගව් සහතික පිටපතක් හො 
ග ොනු අංක Ed 
/01/05/05/07/23 පිළිබද 
ගතොරතුරු  සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 ඩි. එස.්එස්. ගමන්ඩිස ්එදිරිව සමුපකොර 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව254 
 
ඉල්ලීම වයඹ පළොත් සමුපකොර 
සංවර්ධන ගකොමසොරිස් විසින් වයඹ 
පළොත්  සමුපකොර සමිති සභොපති ගලස 
පත්කළ පුේ ලයොගේ පත්ීම් ලිපිගේ 
පිටපත් සම්බන්ධගයනි.   
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

  ජී.ඒ.ගජ්. ීරසිංහ එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය 
255 
 
ඉල්ලීම 
OMB/P/2/10/1333 
සම්බන්ධගයන්  ත 
ක්රියොමොර් ය හො තීන්දු 
ප්රකොශය සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  

39.  නිලන්ත දිමුත් ලියනගුණවර්ධන 
එදිරිව ගපොලිස් මුලස්ථොනය 256 
 
ඉල්ලීම නම් සඳහන් 
නිලධොරීන්ගේ අයදුම්පරගේ 
කුසලතො ගවනුගවන් අදොල 
නිර්ණොයක යටගත් ලබොදුන් 
ලකුණු ගහෝ ඔවුන්ගේ අයදුම්පර 
වල සහතික පිටපත් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ ගනොමැත. පනගත් 3 
වන ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. 
 

ගරොෂොන් රණසිංහ එදිරිව 
ගදහිවල ගල්ලකි ේ  න ර 
සභොව 257 

 
ඉල්ලීම ගදහිවල ගම් වන විට 
ඉදිගවමින් පවතින බහු මහල්ල 
නිවොස සංකීර්ණගේ අවසර 
ලබො දී ඇති මහල්ල සංඛයොව හො 
එහි නවතම නිර්ගේශිත 
ග ොඩනැගිලි බලපරය 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 එම්. ආනන්ද කුමොර් එදිරිව ඉඩම් 
ප්රතිසංස්කරණ මණ්ඩලය 258 
 

ඉල්ලීම 2015 සිට ඉඩම් 

ප්රති ැං ේකරණ යකාමිෂන්  භාව 
මඟින් අභියාචක යවත ලබා දුන් ලබා 
දුන්  හ ද න් එය කළමනාකරණයට 

අයේ ය යි පව මින් ආරවුල්ල ඇති 

කර යගන ඇති ග්රීක යකාට්ඨාශයේ 
ඇති එම ඉඩයමහි  හිමිකම 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

අයි. ඒ. ඩි.එන්. කරුණොසිංහ 
එදිරිව අධයොපන අමොතයොංශය 
259 
 
2017 වර්ෂගේ ශිෂත්ව විභො  
ලකුණු පදනම්ව 7 ගර්ණියට 
ළමයි බඳවො ැනීම පිලිබඳ 
අභියොචක විසින් ඉල්ලලුම් කල 
ගතොරතුරු ගවත ගපොදු 
අධිකොරිය  විසින් ලබොදුන් 
ප්රතිචොර ලිපිගයහි  සහතික 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

 චමිලො බුලත්සිංහල එදිරිව වයඹ පළොත් 
ඉංජිගන්රු ගදපොර්තගම්න්තුව 260 
 
ඉල්ලීම වයඹ පළොත් ඉංජිගන්රු 
ගදපොර්තගම්න්තුගව් ලියොපදිංචි 
ගස්වොලොභින් හො ගස්වොගව් මුලය 
වටිනොකම අනුව පිලිගවලින් සැකසූ 
ගස්වොලොභීන්ගේ නම් ලැයිස්තුවක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

  පිටර් ඩයස ් අමරසිංහ 
එදිරිව මැතිවරණ 
ගකොමිසම261 
 
ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිය 
ගවත යැවූ ලිපි 
කිහිපයකට ගපොදු 
අධිකොරිය මගින් එවූ 
ප්රතිචොර ඇත්නම් ඒවො හො  
එම ලිපි වල පිටපත් 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී. 

40.  ගප්පමපොල මහආරච්චි එදිරිව රොජය 
ගස්වො යකාමිෂන්  භාව  262 
 
ඉල්ලීම පිටිගල ත ප ල්ල 
කාර්තයාලයේදී යහළිදරව්න වූ 
අක්රමිකතා පිළිබඳ යතාරතුරු 
ඉල්ලලා සිටි අතර එම තේවයන් 
යටයේ එකී විනය නියයෝගයේ 
නිකුේ කිරීමට එවකට තිබූ 
ආයතන  ැංග්රහය මඟින් ඉඩ  ල ා 
ඇේද යි යන්න  ම්බන්ධයයනි. 
සම්බන්ධගයනි. 
 
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ ගනොමැත. පනගත් 3 
වන ව න්තිය.  

පී. ආර්. සුරසිංහ එදිරිව 
ගහෝමො ම ප්රොගේශීය සභොව 
263  
 

ඉල්ලීම කහතුඩුව 
ගවන්ගේසිත ඉඩම් අංක 
BP/20005/801 දරණ ඉඩගම් 
අංක 3115 දරණ පිඹුගරහි 
පිටපතක් හො එහි  ජලප්රවොහන 
පේධතිය ඇතුලත් පිඹුගරහි 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.   
 
යම්  ම්බන්ධයයනි  ාකේචා 
කිරීම  ඳහා කාර්තයාලයට 

ප මියණන යල  

අභියාචනාකරුට යබායහෝ 
වාරයේ ද නුම් දුන් නමුේ 

 ආර්. මනික්කවස ර් එදිරිව මොර්  
සංවර්ධන අධිකොරිය 264 
 
ඉල්ලීම වනරාජා කළමනාකරු විසින් 

ඔහුව ඉවේ කරන යල ට ඉල්ලලා 
නඩු පවරා ඇති අභියාචකයේ ඉඩයම් 

 තය හිමිකම  ම්බන්ධ යල්ලඛ්නයේ 

හා එම ඉඩම මාර්තග  ැංවර්තධන 

අධිකාරියට අයේ නම් නීතිමය 
පියවරකට යා හ කිද යි යන්න 

සම්බන්ධගයනි.  
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 

යකාට ේ පනයේ 43 වගන්තිය 

ප්රකාරව ‘යතාරතුරු’ යන අර්තථ 

නිරුපණයට යටේ යනාවන බ වින් 

හා අයනේ යකාට   ම්බන්ධ 

ආර්. මුතුකුමොරන් එදිරිව 
ගවම්බඩි උසස් පොසැල - 
අධයොපන අමොතයොංශය 265 
 
ඉල්ලීම 2011 සිට යම් දේවා වූ 
විධායක  භිකයින්යේ වි ේතර 
 හ පා ල්ල  ැංවර්තධන කමිටුයව්න 
කටයුතු හා අගනකුත් අදොල 
ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

 එම්. ගක්. ෆ්රැන්සිස ් එදිරිව ගමෝටර් රථ 
ප්රවොහන ගදපොර්තගම්න්තුව 266 
 
2009 හො 2019 වර්ෂ වල ගමෝටර් රථ 
ප්රවොහන ගදපොර්තගම්න්තුව විසින් 
රියදුරු උපගේශක හො සහකොර 
උපගේශක වරුන්ට පැවැත් වූ 
ප්රගයෝගික පරීක්ෂණ ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

  එන්. එස්. ීලොවතී එදිරිව 
ශ්රී ලංකො හමුදොව267 
 
ඉල්ලීම අභියොචකගේ 
1996 දී අතුරුදහන් වූ 
පුතොගේ ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී.  
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ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. 
 

අභියාචනාකරු එය ඉටු 

කිරීමට අ මේ වී ඇත. ගපොදු 
අධිකොරිය පනතට අදොලව 
සියලු ක්රියොමොර්  ග න ඇත. 
 

 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ති බ වින් යතාරතුරු ලබා දීම 

ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. (පනයේ 3(1) 

වගන්තිය) 

41.  ඩබ්ලලිව්න.එම්.ඩී.බී. අයබ්ලරේන 
එදිරිව කෘෂි පර්තයේෂණ ප්රතිපේති 
 භාව268 
 
ඉල්ලීම නම්  ඳහන් 
ඉල්ලුම්කරුයේ ව ඩ තහනම් 
කිරීයමන් පසු 
ගණකාධිකාරීවරයයකු බඳවා 
ග නීම  ඳහා කිහිප වරේ 
ප්රකාශයට පේ කරන ලද 
පුවේපේ ද න්වීම් වල  හතික 
කළ පිටපේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යේ.ආර්ත. කාන්ති එදිරිව 
ගාල්ලල නගර  භාව269 
 
 ඉල්ලීම ලබා දී ඇති 
ලිපිනයන්හි යපාදු අධිකාරිය 
විසින් ඉදි කිරීමට අනුමත 
කර ඇති මහල්ල   ැංඛ්යාව  හ 
අයනකුේ වි ේතර 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 එන් ඒ ජයවික්රම එදිරිව නාගරික 
 ැංවර්තධන අධිකාරිය270 
 
ඉල්ලීම නාගරික  ැංවර්තධන 
අධිකාරිය යවත ඇත ම් ඉඩම් 
කිහිපයේ විකිණූ 
ග නුම්කරුට/අයිතිකරුට යමම ඉඩම් 
පළමුව මුලින් රජය විසින් 
යනාමිලයේ යදන බවට කියයවන 
යමම ඉඩම් නාගරික  ැංවර්තධන 
අධිකාරිය විසින් අේපේ කර ග නීම 
 ම්බන්ධව යතාරතුර, එව නි අේපේ 
කර ග නීම්  ඳහා වූ යපාදු අරමුණු, 
යමම ඉඩම් භාවිතය, එම ඉඩම් 
පිළිබඳ වි ේතර, අේපේ කර ග නීයම් 
පිටපේ, ග  ට් පත්රය,   ලසුම්  හ 
අදාළ යල්ලඛ්න වල  හතික කළ 
පිටපේ ව නි යතාරතුරු රාශියේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යේ යකාට ේ 

පනයේ 43 වන වගන්තිය යටයේ 

'යතාරතුරු' යන අර්තථ නිරුපණයට 

යටේ යනාවන බ වින් යතාරතුරු 

අර්තධ වශයයන්  පයා ඇත. 
 

ආර්ත. මුතුකුමාරන් එදිරිව 
යවම්බඩි උ  ේ පා ල/ 
අධයාපන අමාතයාැංශය271 
 
ඉල්ලීම  ජාතික පා ල්ල ඒඒටී ශ්රී 
ලැංකා බීට් වාර්තෂික වාර්තතා හා 
ගිණුම් තරගාවලියට  හභාගී 
වන්යන්ද හා ඒ හා අදාල 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 එල්ල වනිගය ේකර එදිරිව යමෝටර්ත රථ 
ප්රවාහන යදපාර්තතයම්න්තුව272 
 
ඉල්ලීම යමෝටර්ත වාහන 
යදපාර්තතයම්න්තුව විසින් 2018 
  ප්ත ම්බර්ත 22, 23, 29, 30  හ 
ඔේයතෝම්බර්ත 20 යවනි දිනවල 
පවේවන ලද රියදුරු උපයේශක 
ප්රායයෝගික පරීේෂණය  ම්බන්ධව 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු පරිේෂ කර බ ීමට 
අව ේථාව  ල න යමන් නියම කරන 
ලදී. 

  යේ එම් අකිල දිවාකර්ත 
එදිරිව දුම්යකාළ  හ 
මධය ාර පිළිබඳ 
අධිකාරිය273 
 
ඉල්ලීම නව සිගරට් 
නිෂේපාදන  හ නව 
සිගරට් නිෂේපාදන 
ආනයනය  ඳහා බලපත්ර 
ලබා දීමට රජය 
තීරණයේ යගන තියබ්ලද 
යන්න පිළිබඳව හා 
එව නි තීරණයේ යගන 
තියබ්ල නම් ඒ 
 ම්බන්ධයයන් දුම්යකාළ 
 හ මධය ාර පිළිබඳ 
ජාතික අධිකාරියේ 
අනුම තිය ලබායගන 
තියබ්ලද යන්න 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කිරීමට 
නියම කරන ලදී. 
 

42.  ඩබ්ලලිව්න.එම්.ඩී.බී. අයබ්ලරේන 
එදිරිව කෘෂි පර්තයේෂණ ප්රතිපේති 
 භාව274 
 
ඉල්ලීම ඇත ම් පුේගලයයකු 
විසින් මූලික විමර්තශන නිලධාරියා 
යවත ලබා දුන් ප්රකාශයක 
 හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

යේ.ආර්ත. කාන්ති එදිරිව 
නාගරික  ැංවර්තධක 
අධිකාරිය275 
 
 ඉල්ලීම ලබා දී ඇති 
ලිපිනයන්හි යපාදු අධිකාරිය 
විසින් ඉදි කිරීමට අනුමත 
කර මහල්ල  ැංඛ්යාව  හ 
අයනකුේ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

 එම්. කළුතන්ි එදිරිව නාගරික 
 ැංවර්තධන අධිකාරිය276 
 
ඉල්ලීම අභියාචකයේ ඉඩමට අදාල 
මිනින්යදෝරු   ල  ේයම් නිරූපිත වීදි 
යර්තඛ්ා ඔ ේය ේ පාරට යවන් කර ඇති 
ඉඩම් යකාට  යබදා හ රීමට  හකාර 
අධයක්ෂවරයා ගේ තීරණයට අදාළව 
යම් යම් යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

එම්. රුවන් එදිරිව ප්රායේශීය 
අධයාපන කාර්තයාලය- 
පුේතලම277 
 
ඉල්ලීම පුේතලම දකුණු 
යකෝට්යට්දී  පේතු වවුචර 
යබදා හ රීම  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ ගනොමැත. පනගත් 
3 වන ව න්තිය.  
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. 
 

 ඒ.එල්ල. ෆර්තසිේ එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය, අම්පාර278 
 
 ඉල්ලීම වාර්තගික හිැං නය යහේතුයවන් 
ඔහුයේ යේපල වලට හානි කිරීම 
 ම්බන්ධයයන් ඔහු විසින් සිදු කරන 
ලද ප මිණිල්ලලට අනුව ගේ පියවර 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  යේ.පී.ආර්ත. ඩය ේ එදිරිව 
ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය - වේතල279 
 
ඉල්ලීම පල්ලලියවේත, 3 
වන පටුමයේ පවතින 
අඩුපාඩු  ම්ූර්තණ 
යනාකිරීමට යහේතු 
යමානවාද යි යන්න 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 

43.  ඩබ්ලලිව්න.එම්.ඩී.බී. අයබ්ලරේන 
එදිරිව කෘෂි පර්තයේෂණ ප්රතිපේති 
 භාව280 
 
ඉල්ලීම හිටපු යල්ලකම් / 
අධයේෂවරයා විසින් ඔහුට 
නිකුේ කරන ලද යචෝදනා පත්රයට 
අදාළ  ාේෂි ල යි ේතුයව්න  හතික 
කළ පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

අයි.ඒ.ඩී.එන්. කරුණාසිැංහ 
එදිරිව ප්රායේශීය  භා 
බිැංගිරිය281 
 
ඉල්ලීම අභියාචකට අයේ 
යගාඩන ගිල්ලලක 
යගාඩන ගිලි   ල  ේයම් 
අනුමත පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3 වන ව න්තිය.  
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. 
 

 ඒ.ජී. මන් චන්දන කුමාර එදිරිව 
පිටබ ේදර ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය282 
 
ඉල්ලීම ඉඩම්/මාරා/5/ප්ර 40309 දරන 
යේපල අැංකය අභියාචකයාට ප වරීම 
 ම්බන්ධව පිටබ ේදර ප්රායේශීය 
යල්ලකම් විසින් ඉඩම් යකාම ාරි ේ 
ජනරාල්ලවරයා යවත ය වූ ලිපියේ 
 හතික කළ පිටපතේ හා අදාල 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. පනයේ 
වගන්ති 5(1)(අ) 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ආර්ත. මුතුකුමාරන් එදිරිව 
යවම්බඩි උ  ේ පා ල/ 
අධයාපන අමාතයාැංශය283 
 
ඉල්ලීම 1990 සිට යම් දේවා 
කාලය තුළ විධායක 
 භිකයින්යේ වි ේතර  හ පා ල්ල 
 ැංවර්තධන කමිටුයව්න කටයුතු 
 ම්බන්ධව යතාරතුරු අඩිය 
 ම්බන්ධයයනි.   
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 යේ. ප්ර න්න කුමාර්ත එදිරිව ජාතික 
නිවා  හා  ැංවර්තධන අධිකාරිය284 
 
ඉල්ලීම අේකරපේතන, බ ල්ලයමාරල්ල 
වතුයායේ ජාතික නිවා  අධිකාරියේ 
ණය යයෝජනා ක්රමය මත ඉදි කිරීමට 
නියමිත නිවා  පිළිබඳව යතාරතුරු හා 
එම  හ අදාළ ණය යයෝජනා ක්රමය 
පිලිබඳ යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ජී.ඒ.යේ. වීරසිැංහ එදිරිව 
අධයාපන 
අමාතයාැංශය285 
 
ඉල්ලීම යේශපාලන 
හිැං නය පිළිබඳ 
 මායලෝචන කමිටුයව්න 
 ාමාජිකයින්  හ න වත 
ය ේවයේ පිහිටුවා ඇති 
අයයේ නම් ල යි ේතුව 
යන්න  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 
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44.  mS'tï' wkaf;daks tÈßj YS% ,xld 
md¾,sfïka;=j286 
 
b,a,Su wNshdpl yd wfkl=;a 
md¾,sfïka;= ld¾h uKav,h 
úiska  iliqrejï ix.uhg 
f.úh hq;= hehs lshfjk uqo,a 
m%udKh yd tA ms<sn| wod< 
jd¾;d iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fldgila fmdÿ 
wêldßfha ika;lfha" Ndrfha 
fyda md,kfha fkdue;s neúka 
f;dr;=re w¾O jYfhka imhd 
we;' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh  
 
  

fla'fla'à'î' lkakka.r 
tÈßj kd.ßl ixj¾Ok 
wêldßh287 
 
b,a,Su kS;Hdkql+, 
fkdjk b¢lsÍï bj;a 
lsÍu iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 fla'à'pß;a m%ikak tÈßj 
wïn,kaf;dg uy k.r iNdj  
 
b,a,Su nÿ f.jkakka ms<sn| 
úia;r we;=¿j foam,l whs;sh 
ms<sn| f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
th mqoa.,sl f;dr;=re yd 
iïnkaO fyhska f;dr;=re 
iemhSu m%;slafIam lrk ,oS' 
mkf;a 5^1&^w& j.ka;sh288 
 

  ví'tï'rK;=x. tÈßj ld¾ñl 
wOHdmk yd mqyqKq lsÍfï 
fomd¾;fïka;=j289  
 
b,a,Su wúêu;a úfoaY YsIH;aj 
m%odkh ms<sn| úu¾Yk jd¾;dfõ 
msgm;la iy tlS úu¾Ykhg wkqj 
.;a ls%hdud¾. ms<sn|  f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ví'tï'pkaok ch;siai 
tÈßj  YS% ,xld 
fmd,Sish290  
 
b,a,Su wmrdO úu¾Yk 
fomd¾;fïka;=j úiska 
tjk ,o úu¾Yk 
jd¾;dfõ msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re imhd we;' 
 

45.  tïî' uq¾is;a tÈßj YS% ,xld 
úfoaY fiajd kshqla;s 
ld¾hdxYh291 
 
b,a,Su jkaos fkdf.ùug fya;= 
jQ lreKq iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

ã't,a'tÉ'.=Kfialr tosßj 
uy k.r iNdj" .d,a,292 
 
b,a,Su f.dvke.s,s 
ie,iqul msgm;la" th 
wkqu; lrk ,o fhda.H;d 
iy;slfha msgm;la" 
kd.ßl 
flduidßiajrhdf.a 
jd¾;dfõ msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
th mqoa.,sl f;dr;=re yd 
iïnkaO fyhska f;dr;=re 
iemhSu m%;slafIam lrk 
,oS' 
mkf;a 5^1&^w& j.ka;sh 
 
 

 tA'tï' kid¾ tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" fmd;=ú,a293 
 
b,a,Su rcfha bvulA mejÍu 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ã'fÊ'whs'fla'isßj¾Ok tÈßj 
fi!LH wud;HdxYh294 
 
b,a,Su cd;sl f,aLkdrlaIl 
fomd¾;fïka;=fõ úfoaY YsIH;aj 
i|yd f;dard .ekSug wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

  tia'tÉ'ohdr;ak tosßj 
osia;s%la f,alï 
ld¾hd,h" 
yïnkaf;dg295  
 
b,a,Su ckdêm;s úiska 
tjk ,o ,smshl 
iy;sl msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ 
wêldßh ika;lfha" 
Ndrfha" md,kfha 
fkdue;.  
 
mkf;a 3^1& jk 
j.ka;sh 
 

46.  fihsf;da,a wdí§ka  tosßj uqo,a 
wud;HdxYh296 
 
b,a,Su rcfha mdi,a i|yd 
fou< NdIdj ms<sn| mqyqKq 
WmdêOdÍkaf.a m;alsÍï 
iïnkaOfhks' 
 
b,ä ï lr we;s f;dr;=re jir 
15 lg by; f;dr;=re jk 
fyhska f;dr;=re fmdÿ 
wêldßh ika;lfha" Ndrfha" 
md,kfha fkdue;'  
 
mkf;a 7^3&^w& j.ka;sh 
mkf;a 3^1& j.ka;sh 
 

Tï'tÉ'cys¾ tosßj f.dú 
ck ixj¾Ok 
fomd¾;fïka;=j297  
 
b,a,Su tu ,sms j, i|yka 
mßÈ ud¾.h iy 
c,dmjykh i|yd jQ 
idlaIs iys; iy;sl ,sms 
f,aLk iy ,smsh i|yd 
ms<s;=r f,i fmdÿ 
wêldßh úiska tjd we;s 
jd¾;dfõ iy;sl l< 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 hQÔ' ùrfiak  o is,ajd tosßj 
ud¾. ixj¾Ok wêldßh298 
 
b,a,Su b¢ lrk ,o ÿïßh 
kej;=ul ñkqï ie,eiafï iy;sl 
l< msgm;la iy Bg wod< fjk;a 
f;dr;=re iïnkaOfhks.' 
 
f;dr;=re fldgila fmdÿ 
wêldßfha ika;lfha" Ndrfha 
fyda md,kfha fkdue;s neúka 
f;dr;=re w¾O jYfhka imhd 
we;'299 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh  
 

ví'tï'fla'lreKdr;ak 
tosßj úYaj úoHd, m%;smdok 
fldñiu300 
 
b,a,Su fld;,dj, wdrlaIl 
úYaj úoHd,hg ffjoH isiqka 
f;dard .ekSfï ls%hdj,sh 
iïnkaOfhka fldñifï 
ld¾hh ms<sn| ixlaIsma; 
jd¾;djla iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re imhd we;' 
 

 tA'tï'wyuâ tosßj m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h301 
 
b,a,Su mq;a;,u m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdifha ,shdmosxÑ .%dóh 
ixj¾Ok iudc ms<sn| f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  tï' pkaøl=ud¾ tosßj 
osia;%sla f,alï 
ld¾hd,h" wïmdr  
 
 
b,a,Su wNshdpl úiska 
bosßm;a lrk ,o 
,smsj,g wod< j osia;s%la 
f,alïjrhd .;a 
ls%hdud¾.j,g wod< 
f,aLkj, iy;sl 
msgm;a iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී.302 
 
 

47.  iqika; î' l=rel=,iQßh tosßj 
wOHdmk wud;HdxYh303  
 
b,a,Su .=re wOHdmk fiajfha 
;=kajk fYa%Ksfha iSñ; n|jd 
.ekSug wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks'  
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

tA' ;srefi,ajï tosßj 
jeú,s ixj¾Ok Ndrh304  
 
b,a,Su wdrïN lrk ,o 
kj ksjdi jHdmD;shlg 
wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" 
md,kfha fkdue;'  
 
mkf;a 3^1& jk j.ka;sh 
 
 

  rxð;a fma%u,d,a tosßj ගා $mS 
o tia l=,r;ak úoHd,h" 
wïn,kaf.dv305 
 
b,a,Su whÿïm;a le|ùu" 
iïuqL idlÉPd" f;dard .;a 
yd fkd.;a YsIHhska hkdos 
f;dr;=re we;=<;a j 2010 හා 
2018 කාල පරිේයේදය තුල 3 
jk fYa%Ksfha w;sf¾l kj 
mka;s ms<sn| f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 
 

 fla'ta'ã' .=K;s,l tosßj අල්ලල ේ 
යහෝ දුෂණ යචෝදනා විමර්තශන 
යකාමිෂන්  භාව 306 
 
b,a,Su wNshdpl úiska bosßm;a lrk 
,o meñKs,a,g wod<j f.k we;s 
mshjr iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re mkf;a 43 j.ka;sh 
hgf;a f;dr;=re hk w¾: 
ksrEmKhg hg;a fkdjk fyhska 
f;dr;=re b,a,Su m%;slafIam lr 
we;' 

  fla' i;Hl,d  tosßj 
fudag¾ r: m%jdyk 
fomd¾;fïka;=j307  
 
b,a,Su jdyk foll 
kshu ysñlrejkaf.a 
kï iïnkaOfhks'  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 
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48.  fla'hQ'Oïñl tosßj YS% ,xld 
md¾,sfïka;=j308  
 
b,a,Su fm!oa.,sl wdh;khl 
fiajl iqnidOk ix.uh úiska 
l:dkdhl fj; hjk ,o 
,smsfha iy;sl l< msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" md,kfha 
fkdue;'  
 
mkf;a 3^1& jk j.ka;sh 
 
 
 

tka'reðld tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" 
uqyqÿnvm;a;=j 309  
 
b,a,Su miq.sh jir 5l 
ld,h ;=< ls%hd;aul lrk 
,o .%dóh ixj¾Ok 
jHdmD;s iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 fla't,a'ã'fyaumd, tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" wl=/iai 
 
b,a,Su foam,l ysñlu 
iïnkaOfhka wNshdplf.a uj 
iy .%du ks,Odß úiska m%dfoaYSh 
f,alï fj; tjk ,o ,smsj, 
iy;sl msgm;la iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.310 
 

B' ks¾ud,a tosßj l,dm 
wOHdmk ld¾hd,h" jõkshdj 
W;=r"mq,shkal=,ï311 
 
b,a,Su jir 10lg jvd tlu 
mdi,l fiajh lrk 
.=rejrekaf.a úia;r yd wod< 
f,aLk iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 mS'wfndað;ka tosßj m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h" uq,;sõ312 
 
b,a,Su b,a,Su miq.sh jir 5l 
ld,h ;=< ls%hd;aul lrk ,o 
.%dóh ixj¾Ok jHdmD;s 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re imhd we;' 
 

   

49.  tï'*ia,s tosßj cd;sl rlaIK 
Ndr wruqo,313  
 
b,a,Su 111 jk l<ukdlrK 
iyh fYa‚fha ;rÕ úNd.h 
iy bka miqj Tlaf;daïn¾ 
udifha§ meje;ajQ iïuqL 
mÍlaIKh mokï lrf.k 
cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 
i|yd lrk ,o n|jd .ekSï 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

tka'reðld tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" 
uqyqÿnvm;a;=j 314  
 
b,a,Su miq.sh jir 5l 
ld,h ;=< ls%hd;aul lrk 
,o .%dóh ixj¾Ok 
jHdmD;s iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

 tA'.dñKs jximqr tosßj bvï yd 
md¾,sfïka;= m%;sixialrK 
wud;HdxYh  
 
b,a,Su bvul ysñlu mejÍug 
wod< ish¨u f,aLkj, iy;sl 
l< msgm;a iïnkaOfhks'  
 
f;dr;=re fldgila fmdÿ 
wêldßfha ika;lfha" Ndrfha 
fyda md,kfha fkdue;s neúka 
f;dr;=re w¾O jYfhka imhd 
we;'  
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh 315 

ta'tï'*jqika tosßj YS% ,xld 
úNd. fomd¾;fïka;=j316 
 
b,a,Su wNshdpl úiska 
bosßm;a l<   
2018 wOHhk fmdÿ iy;sl 
m;% idudkH fm< úNd.h 
i|yd wheÿï m;%h kS;s 
úfrdaë f,i ;yjqre lsÍu 
i|yd ,nd ÿka wdOdr ms<sn| 
meñKs,a, iïnkaOfhka .;a 
ls%hdud¾. ms<sn| iy;sl l< 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

 mS'wfndað;ka tosßj m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h" uq,;sõ317 
 
b,a,Su miq.sh jir 5l ld,h ;=< 
ls%hd;aul lrk ,o .%dóh ixj¾Ok 
jHdmD;s iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  mS'm%ikak l=ud¾ tosßj 
fld<U uy k.r 
iNdj318 
 
b,a,Su uy k.r 
iNdfõ nhsisl,a 
,shdmosxÑhg wod< 
f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

50.  wd¾'tï'wur;=x. tosßj fld<U 
úYaj úoHd,h319  
 
b,a,Su Wml=,m;sf.a m<uq 
fYa‚h i|yd jQ  Wiiaùï yd 
iïnkaO ish¨u f,aLk yd 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

mS'wfndað;ka tosßj 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h" 
uq,;sõ320 
 
b,a,Su Ô'à'tï'tia lS%vd 
msáfha ixj¾Okh i|yd jQ 
.ïfmr<sh jHdmD;shg 
wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 
 
 

 tA'mS'ta'ví' wurisxy tosßj f.dú 
ck ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j- 
w;sf¾l flduidßia ld¾hd,h 
lE.,a,321 
 
b,a,Su mqrdK lu;g wod< 
bvul úia;r iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

fla'fla'iuka; tosßj úNd. 
fomd¾;fïka;=j322  
 
b,a,Su 2019 jif¾ reishdkq 
NdIdj i|yd whÿï l< YsIH 
ixLHdj" osia;s%la moku 
hgf;a Tjqkaf.a m%;sM, 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 fla' m%ikak l=ud¾ tosßj wNHka;r 
yd iajfoaY lghq;=" m<d;a iNd iy 
m<d;a md,k wud;HdxYh 323  
 
b,a,Su l,auqfka ^fou<& W;=re 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h iïmq¾K 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hla lsÍu 
i|yd 1993 § f.k wd leìkÜ 
ixfoaYh iy tys 
msgm;iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  tï'tï'tka' bkaør;ak 
tosßj .=jkaf;dgqm, 
yd .=jka fiajd ^YS% 
,xld& ^mqoa.,sl& 
iud.u324 
 
b,a,Su wd.uk ú.uk 
fomd¾;fïka;=fõ 
.=jka f;dgqm< 
meñKSï m¾hka; 
ld¾h uKav, ldurfha 
iSiSàù o¾Yk 
iïnkaOfhks'  
 
f;dr;=re iemhSu 
m%;slafIam lrk ,§' 
mkf;a 5^1&^W!& 
j.ka;sh  
 

51.  tia'wïìyhsmyka tosßj W;=re 
m<d;a iNd wOHdmk 
wud;HdxYh325  
 
b,a,Su .=re fiajd jHjia:dfõ 
úêúOdk j,g wkql+,j úoHd 
msGfha wjqreÿ 2 l wdh;ksl 
mdGud,djla yodrk ,o 
.=rejrfhl= fyda 
ämaf,daudOdßfhl= mqyqKq 
.=rejrfhl= jYfhka 
ms<s.ekSug hï ndOdjla ;sfío 
hkakhkak iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 
 
 
 
 

fcdaka ú,aika tosßj 
fld<U uy k.r iNdj326 
 
b,a,Su  
hï bvulg iy 
f.dvke.s,a,lg wod< 
wkqu; f.dvke.s,s nÿ 
ie,eiafï iy;sl l< 
msgm;a" wkql+,;d iy;slh" 
lafIa;% igyka iy 
;lafiarelrK ie,iqï  
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 tÉ'tï'iqks,a ùrfialr nKavd 
tosßj m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h" 
;ukalvqj327  
 
b,a,Su n,m;%hla iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" md,kfha 
fkdue;'  
 
mkf;a 3^1& jk j.ka;sh 
 

  wd¾'f;aknkaÿ tosßj fn!oaO lghq;= 
ms<sn| fomd¾;fïka;=j328  
 
b,a,Su foúkqjr Y%S úIaKq uyd 
foajd,fha niakdhl ks,fïjrhd 
jYfhka jev Ndr .kakd wjia:dfõ 
iEu mqoa.,fhl=gu Ndr ÿka pxp, 
iy ksYap, foam, f,aLkfha iy;sl 
l< msgm;aiïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh ika;lfha" 
Ndrfha" fyda md,kfha fkdue;s 
neúka wod< fmdÿ wêldßh fj; 
fhduq lr we;' mkf;a 3^1& j.ka;sh 
yd ksfhda. wxl 4^6& 
 

  ví'tï'ã'î'wfír;ak 
tosßj lDIsld¾ñl 
m¾fhaIK m%;sm;a;s 
ms<sn| Y%S ,xld iNdj329 
 
b,a,Su fld<U jxpd 
úu¾Yk tAllh úiska 
fok ,o ;Skaÿjl 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
b,a,Su iy wNshdpkh 
f.dkq lsÍfï oS isÿ ù 
we;s ld¾hh mámdál 
wl%ñl;d fya;=fjka 
m%;slafIam lrk ,oS' 
 
mkf;a 32^1& j.ka;sh 
 



 

17 
 

52.  tï'à'tï'kscfudoSka tosßj 
cd;sl c, iïmdok yd 
c,dmjdyk uKav,h330  
 
b,a,Su wNshdpl úiska lrk 
,o b,a,Sug m%;spdr iemhSu 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

fcdaka ú,aika tosßj 
fld<U uyk.r iNdj331 
 
b,a,Su wkqu; f.dvke.s,s 
ie,eiafï iy;sl l< 
msgm;la iy f.dvke.s,s 
n,m;%ha" ñkskafodare 
ie,eiafï msgm;a" 
.ukd.uk mÍlaIK 
;lafiarej" uQ,sl ie,iqï 
ksIaldYkh" ,nd .;a 
wkque;Ska iy ;j;a 
,shlshú,s lsysmhla 
we;=<;aj wxl 28 orK 
frdiañâ fmfofia 
foam,iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" fyda 
md,kfha fkdue;s neúka 
wod< fmdÿ wêldßh fj; 
fhduq lr we;' mkf;a 3^1& 
j.ka;sh yd ksfhda. wxl 
4^6& 
 

 wd¾'tia'Ô'ã' .uf.a tosßj 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h"uyr332 
 
b,a,Su 2010-2018 ld,h i|yd 
bvula i|yd f.úh hq;= ysÕ uqo,a 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha" md,kfha 
fkdue;'  
 
mkf;a 3^1& jk j.ka;sh 
 
 

  fla'm%ikak l=ud¾ tosßj l÷ rg" kj 
.ïudk" há;, myiqlï yd m%cd 
ixj¾Ok wud;HdxYh333 
 
b,a,Su fi!uHuQ¾;s f;dKavuka 
wkqiaurK moku yryd isÿ jQ uq,H 
fpdaokd iïnkaOfhka uQ,H wmrdO 
úu¾Yk fldÜGdYfha f.dkq lr 
we;s meñ‚,s j, úia;r j,g wod< 
f;dr;=re" fi!uHuQ¾;s f;dKavuka 
wkqiaurK mokfï f.dvke.s,s" 
jdyk" fiajlhska iy Tjqkaf.a 
jegqm iïnkaO úia;r yd bkaÈhdkq 
ldka;djlg ,nd ÿka nj lshk 
udisl jegqm iy ta i|yd jeh l< 
úhoï ms<sn| úia;r'iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  hQima tosßj uOHu 
wdhq¾fõo fnfy;a 
Yd,dj334  
 
b,a,Su  T!IOd,fha 
ffjoH ks,Odßfhl= 
úiska m<d;a wdhq¾fõo 
flduidßia fj; ,shk 
,o ,smshg fya;=j" 
wruqK iy meyeos,s 
lsÍï iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

53.  Ô'tia'uhqß mS o is,ajd tosßj YS% 
,xld wdfhdack uKav,h335 
 
b,a,Su wNshdplf.a iy 
wfkl=;A b,ä ïlrejkaf.a 
,l=Kq iuÕ wOHlaI^kS;s& 
;k;=r i|yd jQ iïuqL 
mÍlaIKh iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 
යකාට ේ පනයේ 5^1&^w& 
වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 
යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් නිකුේ 
කරන ලදී 
 

fla'ta'wd¾' .=Kfialr 
tÈßj kd.ßl ixj¾Ok 
wêldßh336 
 
b,a,Su kS;s úfrdaë 
bÈlsÍula iïnkaOfhka 
wNshdpl úiska lrk ,o 
meñ‚,a, u; .;a mshjr 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

 tï'md¾;snka tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h"jõkshdj337 
 
b,a,Su bvï lsysmhlg wod<j 
m%;s,dNshdf.a ku" n,m;% wxlh" 
m%udKh" n,m;% ,nd .;a wh" 
kej; mosxÑh ms<sn| úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  fla'm%ikak l=ud¾ tosßj rdcH oej 
ixia:dj338 
 
b,a,Su .ia" Ydl ksIamdok fj<|du 
uÕska ,nk wdodhu iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  tï'ksydï ;ys¾ tosßj 
uqia,sï wd.ñl yd 
ixialD;sl lghq;= 
fomd¾;fïka;=j339 
 
b,a,Su jla*a 
uKav,fha ms<s.;a 
m,a,s iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

54.  tia'wd¾'tia'WfoaYs tosßj cd;sl 
jegqma yd fiajl fldñIka 
iNdj 340 
 
b,a,Su úYaj úoHd, mk; 
wNsnjdhñka cd;sl jegqma yd 
fiajl fldñIka iNdjg ls%hd 
lsÍug n,h mejrE 
uQ,dêldrfha iy;sl l< 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  iuka ldßhjiï tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" f.dakqms,341  
 
b,a,Su m%dfoaYSh f,alï úiska .%du 
ks,OdÍf.ka le|jk ,o 
jd¾;dfõ iy;sl l< msgm;la 
iy wNshdpl bosßm;a l< ,smshla 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka 
fldgila 5^1&^tA& hgf;a 
jH;sf¾lhg hg;a jk neúka 
f;dr;=re w¾O jYfhka imhd 
we;' 

  fla'm%ikak l=ud¾ tosßj l÷rg" kj 
.ïudk" há;, myiqlï yd m%cd 
ixj¾Ok wud;HdxYh342 
 
b,a,Su 2015-2019 ව ර තුළ ව විලි 
මානව  ැංවර්තධන භාරය විසින් jdyk 
l=,shg .ekSug wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  hQ'Ô'tia'úu,r;ak 
tosßj r;akmqr m%dfoaYSh 
iNdj343 
 
b,a,Su m%dfoaYSh 
iNdfõ iNdm;s úiska 
hQÔtia úu,r;ak f,i 
wNshdplhdf.a kñka 
tjk ,o ksfhda. ,smsh 
iïnkaOfhks' 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී. 

55.  එන්. සයිබු එදිරිව ජොතික ජල 
සම්පොදන හො ජලොපවහන 
මණ්ඩලය344. 
 
ඉල්ලීම අම්පාර දි ේිේකයේ 
ජාතික ජල  ම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් 
ය ේවයේ නියුතු ය ේවකයින් පිළිබඳ 
නම්, වර්තතමාන හා යපර ය ේවා 
 ේථාන  හ සියුම යශ්රේණිවල 
කළමනාකරණ  හකාර (මානව 
හිමිකම්) කාණ්ඩයේ 
නිලධාරීන්යේ ය ේවා කාලය 
ඇතුළේ යතාරතුරු 
සම්බන්ධගයන්.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

  එස්. ආර්. අතොවුද එදිරිව නිවොස 
සංවර්ධන අධිකොරිය - නුවර 345 
 
ඉල්ලීම නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය 
යටගත් කුන්ඩසොගල්ල ප්රොගේශිය සභොව 
තුල පිහිටි ක්රිඩො පිටියක් සඳහො ගවන් 
කරන ලද ඉඩමක් සම්බන්ධගයන්.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ආර්. එම් ටිකිරි බණ්ඩොර එදිරිව ලංකො 
බැංකුව346 
 
 
ඉල්ලීම ගර්ෂ්ඨොධිකරණගේ 
ඉල්ලලුම්කරු විසින් 1992 ග ොනු කරන 
ලද නඩුවක ග ොනුගව්15 ගවනි පිටුව 
සම්බන්ධව.  
 
ඉල්ලීම අවුරුදු 20කට වඩො පැරණී 
කරුණක් බැවින් එම ගතොරතුරු ලබො 
දීම ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී.  
 
පනයේ වගන්ති 3(1) හා 7(3) 

   



 

18 
 

56.  අයි. ආර්. එම් ගකෝට්ටගට්ටග ොඩ 
එදිරිව කොර්මික තොක්ෂණික 
ආයතනය347 
 
ඉල්ලීම 2019.07.03 වන දින 
ප වතී අතියර්තක අධයේෂ ජනරාල්ල 
(පර්තයේෂණ හා  ැංවර්තධන)  හ 
අතියර්තක අධයේෂ ජනරාල්ල 
(තාක්ෂණික ය ේවා) යන තනතුරු 
 ඳහා වූ  ම්මුඛ් පරීක්ෂණයේ දී 
අයදුම්කරුයේ ලකුණු හා අදාල 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගකොමිසම ඉල්ලලුම්කරුට දන්වො 
සිටිගේ එම අවස්ථොගව්දී අදොල 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සතුව 
ගනොමැති බවත් පණගත් 3(1) 
ව න්තිය ප්රකොර එය ලැබුනු වි ස 
ඉල්ලලුම්කරුට ලබො ගදන ගලසයි.  
 

  ඒ. ඒ ගයෝ රොණී එදිරිව කෘෂිකර්ම 
ගදපොර්තගම්න්තුව - යොපනය. 348 
 
ඉල්ලීම ග ොවි ජනතොව විසින් මුහුන 
ගදන  ැටළු සහ හොනි සම්බන්ධ ප්රශ්න 
10ක්  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  එම්. ආර්. ඒ. ඩී. ගජ්. එම්. ආර්. 
ගස්නබණ්ඩොර එදිරිව වණ සංරක්ෂණ 
ගදපොර්තගම්න්තුව349 
 
ඉල්ලලුම්කරු විසින් තම ගපෞේ ලික 
ඉඩමක් පවරො ැනීගම්දී ඇතිවු මූලික 
අයිතිවොසිකම් උල්ලලං නය ීමක් 
සම්බන්ධගයන් ගතොරතුරු ඉල්ලලො සිටින 
ලදී.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

  එම්. ආර්. රෂීඩ් එදිරිව 
ආදොයම් බදු 
ගදපොර්තගම්න්තුව350 
 
2013/14 වර්ෂ සඳහො 
ආදොයම් බදු තක්ගස්රු 
වොර්තොගව් සහතික 
පිටපතක් ඉල්ලලුම් කරන 
ලදි. 
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 5 (1) 
(අදොළ උප ව න්තිය) 
යටගත් වයතිගර්කයට 
යටත් වන බැවින් 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් 
සපයො ඇත. 

57.  ජී. කමල්ලකුමොර එදිරිව අධයොපන 
අමතයංශය. 351 
 
ඉල්ලීම ජොතික අධයොපන පීඨ වලට 
බඳවො  ැනීගම් සුදුසුකම් සහ 
පත්ීගම් ක්රියොවලිය සම්බන්ධ 
ගතොරතුරු.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 43 වන 
ව න්තිය යටගත් 'ගතොරතුරු' යන 
අර්ථ නිරුපණයට යටත් ගනොවන 
බැවින් ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් 
සපයො ඇත.  
 

  ඩී. එම්. ජී වික්රමරත්න එදිරිව 
ග ොවිජන සංවර්ධන අධිකොරිය352 
 
ඉල්ලීම ගකොමසොරිස් ජනරොල්ල ගවත 
ගයොමු ගකරුනු පැමිණිලි 
සම්බන්ධගයන්.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ගක්. ප්රසන්න කුමොර එදිරිව ශ්රී ලංකො 
විගේශ ගස්වො නියුක්ති කොර්යයංශය353 
 
ඉල්ලීම ශ්රී ලංකොගව් විගේශ ගස්වො 
නියුක්තිගේ ගයගදන ගස්වකයන් 
සම්බන්ධ වර්ෂ 2014-2019 දක්වො 
ගතොරතුරු.  
 
ඉල්ලලුම්කරුට ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් 
ගපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති අතර 
ඉතිරි ගතොරතුරු සම්බන්ධගයන් ඉල්ලලු 
පැහැදිලි කිරීමකට ඉල්ලලුම්කරු ප්රතිචොර 
ගනොදක්වන ලදී.  
 

  ඒ. එම්. ෆවුසොන් එදිරිව 
ආ මන වි මන 
ගදපොර්තගම්න්තුව354  
 
ඉල්ලීම පුේ ලයන්   
ගදගදගනකුගේ ආගිය 
තැන් සම්බන්ධව.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 
5(1)(ආ)(1) වන 
ව න්තිය යටගත් 
'ගතොරතුරු' යන අර්ථ 
නිරුපණයට යටත් 
ගනොවන බැවින්, 
ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 

58.  ඩි. එන්. ලියනගේ එදිරිව වයඹ 
විශ්ව විදයොලය355 
 
ඉල්ලීම වයඹ විශ්ව විදයොලගේ 
උපකුලපති ගලස පත් කිරීම 
සම්බන්ධ ගතොරතුරු.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

  ඒ. එම් ෆවුසොන් එදිරිව 
අඩොලච්ගච්නන ප්රොගේශිය සභොව356 
 
ඉල්ලලුම්කරු විසින් යවන ලද ලිපියක් 
සම්බන්ධව ගපොදු අධිකොරිය විසින් 
ග න ඇති පියවර.  
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ත. පනයේ 3(1) වගන්තිය  

  ගක්. ප්රසන්නකුමොර් එදිරිව 
ජනොධිපති  ගල්ලඛම් 357 
 
ඉල්ලීම වතුකර ගස්වකයන්ගේ වැටුප්ප 
සම්බන්ධව නම් කල ජනොධිපති 
ගකොමිසම සම්බන්ධ ගතොරතුරු.  
 
ගතොරතුරු  ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති ගහයින් ප්රතික්ගශ්ප කරන 
ලදී. පනගත් 3(1) ව න්තිය 

  අයි.ජී.එල්ල. ජයවීර එදිරිව 

පළාේ අධයාපන 

අමාතයාැංශය - දකුණු 

පළාත358 

 

ඉල්ලීම යපාදු අධිකරියේ 

නම් කරන ලද නිලධාරියා 

විසින් අභියචකයේ 

යතාරතුරු ඉල්ලුම් 

පත්ර/අභියාචනා 

 ම්බන්ධයයන් ගේ 

ක්රියාමාර්තග 

 ම්බන්ධයයනි.  

 

යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී.   

 

59.  ඒ. එම්. නසූර් එදිරිව අග්රොමොතය 
කොර්යයොලය359  
 
ඉල්ලීම  රු අග්රොමතය විසින් 
අභයන්තර කටයුතු ඇමතිට 
කල්ලමුගණ් දිස්ික් ගල්ලඛම් 
කොර්යයොලයට, පොර්ලිගම්න්තු 
පණත උල්ලලං ණය කරමින් 
 ණකොදිකොරවරගයකු පත් කගර්ද 
යන්න සහ ගවනත් ගතොරතුරු.  
 

  ඒ. එම් ෆවුසොන් එදිරිව 
අඩොලච්ගච්නන ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය 360 
 
 ඉල්ලීම පළොත් වොරීමොර්  
ඉන්ජිගන්රුවරයො විසින් 
ප්රොගේශියසභොව ගවත ගයොමු කරන 
ලද ලිපිගේ සහතික පිටපත් ලබො 
 ැනීමට.  
 

  ටී. ප්රසොේ එදිරිව සමො ම් ගරජිස්රොර් 
කොර්යයොලය 361 
 
ඉල්ලීම සියළු වැවිලිකරුවන්ගේ 
සමො ම් වල සහ ඒවොගේ 
අයිතිකොරත්වයට සම්බන්ධ ගතොරතුරු.  
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ති බ වින් අදාළ යපාදු අධිකාරිය 

යවත යයාමු කිරීමට නියම කරන ලදී. 

  ටී.ඒ. යේමචන්ර එදිරිව 
නීතිපති 
යදපාර්තතයම්න්තුව362 
 
ඉල්ලීම නඩු යගානුවේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු  ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති ගහයින් 
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ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති බැවින් අදොළ 
ගපොදු අධිකොරිය ගවත ගයොමු කර 
ඇත. පනගත් 3(1) ව න්තිය හො 
නිගයෝ  අංක 4 (vi) ප්රකොර 
 
 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ත. පනයේ 3(1) වගන්තිය 
 

පනයේ 3(1) වගන්තිය හා නියයෝග 

අැංක 4 (vi) 
ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී. 
පනගත් 3(1) ව න්තිය 
 

60.  එම්. එස ් චමින්ද එදිරිව ජොතික 
ගල්ලඛණොරක්ෂක 
ගදපොර්තගම්න්තුව. 363 
 
ඉල්ලීම ගල්ලඛණොරක්ෂක 
ගදපොර්තගම්න්තුවට විගේශිය 
සිසුන් බඳවො  ැනීම 
සම්බන්ධගයන් 2018 පත් කළ 
ජනොධිපති පරීක්ෂණ කමිටුව ගවත 
ගයොමු කල වොර්ථොගව් සහතික 
පිටපතක්.  
 
ගකොමිසම විසින් ගපන්වො දුන්ගන්  
පනගත් 3 ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ඇත්නම් එය ලබො දිය 
යුතු බවය. ඒ අනුව ගතොරතුරු 
සැපයීමට නිගයෝ  කරන ලදී.  

  එම්. ඒ. එම් ජෆිර් එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය මන්මුනයි පත්තු. 
364 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරුගේ ගපෞේලික 
ඉඩමක් සම්බන්ධගයන් ග ොනු කරන 
ලද පැමිණිල්ලලක් සම්බන්ධගයන් 
ග න ඇති පියවර ගතොරතුරු ඉල්ලලො 
සිටින ලදී.  
 
ගපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටින 
ලේගේ ගපොදු අධිකොරියට ඒ 
සම්බන්ධගයන් කිසි පියවරයක්  ත 
ගනොහැකි බවත් ඉල්ලලුම්කරුට 
නීතිමය පියවර  න්නො ගලසයි.  
ඒ අනුව අභියාචකයේ යතාරතුරු 
ඉල්ලීම  ම්බන්ධයයන්   හීමකට 
පේ විය හ කි යතාරතුරු ලබා දුන් 
බ වින් ගකොමිසම ගමම තීරණය 
තහවුරු කරන ලදී.  
 

  එල්ල. එම්. එම්. පී ලියනගේ එදිරිව 
ජොතික විදයො හො තොක්ෂණික 
ගකොමිසම365 
 
ඉල්ලීම ජොතික විදයො හො තොක්ෂණික 
ගකොමිසම තුල ඇති පරිපොලනමය 
 ැටළු පිළිඹඳ ගසොයො බැීමට පත් කල 
ගතොරතුරු ගසීගම් සභොගව් වොර්ථොව. 
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.   

  එම්.එම්. නිබ්ලරා ේ මන්සූර්ත 

එදිරිව රාජය ය ේවා, 
පළාේ  භා  හ පළාේ 

පාලන අමාතයාැංශය366  

 

 
ඉල්ලීම කල්ලමුයණ් 

ප්රායේශීය යල්ලකම් 

කාර්තයාලය පිහිටුවීම 

 ම්බන්ධයයන් නිකුේ 
කළ ග  ට් නියව්නදනයේ 

පිටපතේ  හ එය මුරණය 

කරන යල  ඉල්ලලා 
රජයේ මුරණ 
යදපාර්තතයම්න්තුවට ය වූ 

ලිපියේ පිටපතේ 

 ම්බන්ධයයනි.  

 
යතාරතුරු නිකුේ කරන 

ලදී.   

61.  ප්රසන්න කුමොර එදිරිව කම්කරු 
ගදපොර්තගම්න්තුව367 
 
ඉල්ලීම 2015-2018 කාලය  ඳහා 
[රබර්ත/යේ] වතු වල ලියාපදිැංචි 
කම්කරුවන්  ැංඛ්යාව,  වතු 
කම්කරු වෘත්තිය සමිති වල 
ලියොපදිංචි සංඛයොව එම සමිති ලබො 
 ත් සොමොජික මුදල්ල සංඛයොව සහ 
එවොගේ වියදම්.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.   
 

  එ ේ.එේ. දයාරේන එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය - 
අඟුණුයකාලප ල  ේ 368 
 
ඉල්ලීම නම් කරන ලද තුන්වන 
පාර්තශවයන් යදයදයනකුට නිකුේ 
කරන ලද රජයේ ප්රදාන යදකක 
පිටපේ  හ පිැංව ව යහේන නම් ඉඩම 
යකාට ේ කිරීයම්    ල  ේම 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ති බ වින් අදාළ යපාදු 

අධිකාරිය යවත යයාමු කිරීමට නියම 

කරන ලදී. පනයේ 3(1) වගන්තිය 

හා නියයෝග අැංක 4 (vi) 
 

  එස්. ඒ. ඩී. ජී. ඩබ්ලලිව්. ජයවර්ධන එදිරිව 
ශ්රී ලංකො ගපොීසිය. 369 
 
ඉල්ලීම සහකොර ගපොලිස් අධිකොරී විදුර 
ී. විගජ්සිංහ මහතො විසින් පවත්වන ලද 
පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධගයන්. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.   
 

   

62.  එම්. සර්වොනන්දන් එදිරිව යොපනය 
විශ්ව විදයොලය. 370 
 
ඉල්ලීම ආචොර්යය සන්තිරගස් රම් 
ආර්ික විදය මහචොර්යය පදවිය 
සඳහො ඉල්ලලුම් පර ගයොමු කිරීගම්දී 
ඔහු විසින් රචිත යැයි කියු ගපොත් හි 
ලිපි වල ගතොරතුරු.  
 

යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.   
 
 
 
 

  ග මුණු ය ේනක වියේවර්තධන එදිරිව  
වයව ායක  ැංවර්තධන අමාේයැංශය 
371 
 
ඉල්ලීම යම් ඉඩමේ කුරුණෑගල 
ව විලි  මාගම විසින් භුේති විදිනවාද 
න ේද යන වග, එම ඉඩම කුරුණෑගල 
ව විලි  මාගම  තු නම් එයට අදාල 
ඔප්පු  හ පිඹුරු අැංක, එම ඉඩම 
කුරුණෑගල ව විලි  මාගමට 
ඔප්පුවකින් හා පිඹුරකින් අයේ 
යනායව්න නම්, එය භුේති විදීමට 
ඔවුනට ඇති අයිතිය කවයර්තද හා එහි 
වර්තතමාන නීතිමය අයිතිකරුවන් 
කවුරුන්ද යන වග  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ 

යනාම ති බ වින් අදාළ යපාදු 

අධිකාරිය යවත යයාමු කිරීමට නියම 

  ජී. ජී. රූපසිංහ එදිරිව ශ්රී ලංකො 
ගපොලිසිය. 372 
 
ඉල්ලීම පන්සලක් කඩො දැමීම 
සම්බන්ධගයන් ගයොමු කරන ලද 
පැමිණිල්ලලට අදාළ  ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො ඇත්ගත් 
ඊට අදොළ දත්ත සියල්ලල 2015 වර්ෂගේ 
ගපොලිස් පති තුමොගේ නිගයෝ ය මත 
විනොශ කල බවයි.  ඒ අනුව පනගත් 
3(1) ව න්තිය ප්රකොර ගතොරතුරු ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 
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කරන ලදී. පනයේ 3(1) වගන්තිය 

හා නියයෝග අැංක 4 (vi) 

 

63.  ටී. ගජ්. පියගස්න එදිරිව අධයොපන 
අමොතයංශය 373 
 
ඉල්ලීම 1977-1994 දක්වො කොලය 
තුළ ගේශපොලන පළි ැනීම් 
සම්බන්ධගයන් ලබො දුන් සම්මුඛ 
සොකච්ඡො වලට අනතුරුව කිසිදු 
සහනයක් ගනොලද අය සම්බන්ධ 
ගතොරතුරු.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

  ආර්ත.ඒ.ආර්ත.පී. ය ෝමසිරි එදිරිව ඉඩම් 
ප්රති ැං ේකරණ යකාමි ම374 
 
ඉල්ලීම අැංක 2940 දරන 
2018/06/01 දින තිව අධයේෂ 
විසින් රේනපුර දි ේිේ ඉඩම් 
ප්රති ැං ේකරණ අධිකාරියේ 
අධයක්ෂකවරයාට එවූ ලිපියේ 
පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි, පනයේ 
වගන්ති  5(1)( එ), 5(1)( උ) 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 
 
 
 
 

      

64.  ී . ජී. එස්. උ ගබ්ලගස්කර එදිරිව 
ගසෞඛය අමොතයංශය375 
 
ඉල්ලීම අයදුම්කරුවන් ලබා ගේ 
සියුම අව න් ලකුණු 
ල යි ේතුව,යජෂේඨේවය 
 ම්බන්ධයයන් අභියාචකයා 
විසින් ලබා ගේ අව න් ලකුණු 
 හ විභාගයේ ලකුණු යවන් කිරීම් 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

          

65.  ආර්. අනන්තසීලන් එදිරිව 
මර්චන්ට්ට බෑන්ක් රර ලංකො 
පී.එල්ල.සී. 376 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරුට විරුේධව 
කර තිබු පැමිණිල්ලගල්ල සහ තවත් 
ලියකියවිලි වල සහතික පිටපත් 
 ම්බන්ධයයනි.   
 
ගකොමිසම අභියොචනය සලකො 
බලන අවස්ථොගව් දී එවැනි 
පැමිණිල්ලලක් ගනොමැති බවට ගපොදු 
අධිකොරිය දන්වො සිටින ලදී.  
 
 

         

66.  ඩබ්ලලිව්. පී. අයි. ටී ීරසිංහ එදිරිව 
 ොල්ලල ගසෞඛය නිළධොරී 
කොර්යයොලය377 
 
ඉල්ලීම මහජන ය ෞඛ්ය 
පරීේෂකවරයයකුට එගරහිව තිබු 
විනය පරීක්ෂණයක ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.   
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
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67.  ඒ. ආර්. ීරගස්න එදිරිව ගසෞඛය 
ගස්වො අධයක්ෂ -  ම්පහ378 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරු තමන් යම් 
තොඩන පීඩන වලට ලක් වූ බවට 
ඔප්පපු කිරීම සඳහො අවශය 
ගතොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

     එන්. සියොනො එදිරිව මුස්ලිම් ආ මික හො 
සංස්කෘතික කටයුතු 
ගදපොර්තගම්න්තුව379 
 
ඉල්ලීම යාපනය දි ේිේකයේ මු ේලිම් 
පල්ලලිවලට අයේ චැංචල හා නිශේචල 
වේකම් පිළිබඳ යතාරතුරු, මු ේලිම් 
ආගමික හා  ැං ේකෘතික කටයුතු 
යදපාර්තතයම්න්තුවට චැංචල  හ නිශේචල 
වේකම් පිළිබඳ වි ේතර ඉදිරිපේ කළ 
මු ේලිම් පල්ලලි ල යි ේතුව  හ  2018 
වර්තෂය  ඳහා වූ අය ව ය යල්ලඛ්නය 
යදපාර්තතයම්න්තුවට ඉදිරිපේ කළ 
මු ේලිම් පල්ලලි ල යි ේතුව 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු ගකොටසක් ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ පොලනගේ 
ගනොමැති වූ ගහයින් පනගත් 3(1) 
ව න්තිය යටගත්  ගතොරතුරු අර්ධ 
වශගයන් සපයන ලදී 
 

   

68.  අයි. ජී. එල්ල. ජයීර එදිරිව 
අධයොපණ අමොතයංශය- දකුණු 
පළොත380 
 
ඉල්ලීම සියුම යලාේ යපාේ වල 
 හතික කළ පිටපේ, ය ේවක 
අේ න් යපායේ  හතික කළ 
පිටපේ, නිවාඩු කාල ටහයන් 
 හතික කළ පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් 
ගතොරතරු ලබො ගනොගදන ලදි.  
 

     ගක්. ප්රසන්න කුමොර එදිරිව ශ්රී ලංකො 
විදුලි සන්ගේශ නියොමන ගකොමිසම381 
 
ඉල්ලීම මහනුවර -දිගන ප්රචණ්ඩ 
ක්රියාවලියේදී  හ 2019 දී (පා ේකු 
ප්රහාරය) ශ්රී ලැංකාවට එල්ලල වූ යබෝම්බ 
ප්රහාරය යන අව ේථාවන්හිදී  මාජ 
මාධය අවහිර කිරීම හා ඒ  ඳහා 
අනුම තිය ලබා දුන්යන් කවුරුන්ද, 
අනුම තියට අදාළ ලියකියවිලි වල 
පිටපේ  හ යවනේ අදාල යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැති 
ගහයින් ගතොරතරු ලබො ගනොගදන ලදි. 
 

   

69.  අයි. ජී. එල්ල. ජයීර එදිරිව රොජය 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව - දකුණු 
පළොත382 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරුගේ 
නීතිවිගරෝධි ගලස ගස්වගයන් පහ 
කිරීම සම්බන්ධගයන් අභියොචනො 
සළකො බැීම සඳහො රොජය ගස්වො 
ගකොමිෂන් සභොවට ඇති බලතල 
හා අදාළ ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

         

70.  ඩී. ගක්. කීර්තිතිස්ස එදිරිව  ඟ 
ඉහල ගකෝරගළ් ප්රායේශීය යල්ලකම් 
කාර්තයාලය 383 
 
ඉල්ලීම සුභ ාධක  මිතිය විසින් 
යගවනු ලබන යම් යම් යගවීම් 
 ම්බන්ධව යතාරතුරු,  මහර 
නිළධාරින් එයරහිව ප වතී අල්ලල ේ 
යචෝදනාව  ම්බන්ධයයන් 
ප ව ේවූ පරීේෂණයේ  හතික 
කළ පිටපේ  හ යවනේ 
 ම්බන්ධිත යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  

     ටී. පී. තිරිමොන්න එදිරිව කෘෂී සංවර්ධන 
සහකොර ගකොමසොරිස ්කොර්යයොලය384 
 
ගපොදු අධිකොරිය විසින් ග ොවි සංවිධොන 
කිහිපයකට ලබො දුන් වොරි ගිවිසුම් 
සම්බන්ධගයන් ඉල්ලලුම්කරු ගතොරතුරු 
ඉල්ලලො සිටින ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
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ගතොරතුරු ගකොටසක් ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ 
ගහෝ පොලනගේ ගනොමැති වූ 
ගහයින් පනගත් 3(1) ව න්තිය 
යටගත්  ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් 
සපයන ලදී.  
 

71.  ගක්. නවරත්නම් එදිරිව පළොත් 
රොජය ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව 
නැග නහිර පළොත385 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලුම්කරුයේ රැකියාව 
පිළිබඳව න යගනහිර පළාේ 
අධයාපන අමාතයාැංශයේ 
යල්ලකම්වරයා විසින් යයාමු කරන 
ලද ලිපියකට ප්රතිචාර වශයයන් 
ිකුණාමලය පළාේ රාජය ය ේවා 
යකාමිෂන්  භාව විසින් යගන ඇති 
පියවර වල  හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     එන්. ගක් මිරැන්ඩො එදිරිව ධීවර හො ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමොතයොංශය386 
 
ඉල්ලීම එේ පුේගලයකුයේ වේකම් හා 
බ රකම්, ය ේවා (රැකියා) ගිවිසුම  හ 
තහවුරු කිරීයම් ලිපිය  ම්බන්ධයයනි. 
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැති 
ගහයින් ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප 
කරන ලදි.  

   

72.  එස්. ඒ. එස ්උගපන්ර එදිරිව ලංකො 
විදුලි බල මණ්ඩලය387 
 
ඉල්ලීම ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩල 
විදුලි ඉැංජියන්රු II යශ්රේණියේ 
විභාග හා අදාල 2 වන  ම්මුඛ් 
පරීේෂණය  ඳහා යතෝරාගේ 
පුේගලයින්යේ නම් 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     එච්. එම්. ගුණතිලක එදිරිව ශ්රී ලංකො 
ගටලිගකොම් ආයතනය388 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරු විසින් ග ොනු 
කරන ලද පැමිණිල්ලලක් සම්බන්ධගයන් 
ග න ඇති පියවර  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

73.        එස්. එම්. එම්. ෆොහීර් එදිරිව  ොල්ලල 
ප්රොගේශිය සභොව389 
 
ඉල්ලීම ගාල්ලල විමලසුන්ර මාවයේ 
ඉදිකරන ලද නීති වියරෝධී ඉදිකිරීමකට 
එයරහිව යගන ඇති නීතිමය 
පියවරයන්ට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

74.  ඒ. රොජපක්ෂ එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මහවැලි අධිකොරිය390 
 
ඉල්ලීම මහවැලි අධිකොරිගේ 
අධයක්ෂකවරගයකුගේ රැකියො 
සම්බන්ධ ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 
 
 
 
 

     ඩි. එස.් එස් ගමන්ඩිස ්එදිරිව සමුපකොර 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව391 
 
ඉල්ලීම සමුපකොර සංවර්ධන සම්බන්ධ 
ගබ්ලරුම්කරනයක් හො ඊට අදොල වූ 
කුලියොපිටිය දිස්ික් උසොවිගේ නඩු 
තීන්දුවක් සම්බන්ධ ගතොරතුරු  
 ම්බන්ධයයනි.  
 
විධිමත් සහ නඩු කටයුත්තක් පවතින 
බැවින් පනගත් 5 (1) (ඒ) යටගත් 
ව්යොතිගර්කයට යටත් වන බැවින්, 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  
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75.  ගක්. එස්. සිරිල්ල එදිරිව කෘෂි 
සංවර්ධන දිස්ික් කොර්යයොලය - 
ගකොළඹ392 
 
ඉල්ලීම කෘෂි සංවර්ධන 
කොර්යයොලගේ ගකොමසොරිස ්
වරගයකු සම්බන්ධගයන් සිදු 
කරන ලද පරීක්ෂණයක් සහ 
ස්ථොන මොරුවක් සම්බන්ධ වූ 
ගතොරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප 
කරන ලදි. 
 
 

     කසුන් උඩග දර එදිරිව ඉඩම් 
ගකොමසොරිස ් ජනරොල්ල 
ගදපොර්තගම්න්තුව393 
 
ඉල්ලීම 2018 දී ඉඩම් 
යකාම ාරි ේවරයා විසින් නිකුේ කරන 
ලද 2018/3 චක්රයල්ලඛ්නය ක්රියාේමක 
කිරීම හා අදාල යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 
 

   

76.  ඒ. ගක්. පී මහින්ද එදිරිව ශ්රී ලංකො 
 මනො මන මණ්ඩලය394  
 
ඉල්ලීම නීති වියරෝධී යල  උ  ේ 
කිරීම පිළිබඳ ප මිණිල්ලලකට 
අදාළව යපාදු අධිකාරිය විසින් ගනු 
ල බූ පියවර හා අදාල යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප 
කරන ලදි. 
 
 

     පී. රොජපක්ෂ එදිරිව දඹගදණිය 
සමුපකොර සමිතිය395 
 
ඉල්ලීම සොමොජික මණ්ඩලය විසින් 
පිටරට සවොරි සහ එවොගේ වියදම් 
සම්බන්ධගයන් ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

77.  එච්. ඩී. පී ජයතුන්  එදිරිව ශ්රී ලංකො 
යුේධ හමුදො  වැටුප්ප හො ගල්ලඛණ 
අධයක්ෂක මණ්ඩලය.396 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලුම්කරුයේ විරොම 
වැටුප සම්බන්ධගයන් කරන ලද 
ගතොරතුරු විමසීමක් 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ඩබ්ලලිව්. ආර්. කරුණොරත්න එදිරිව  
ප්රායේශීය මහා යල්ලකම් කාර්තයාලය 397  
  
ඉල්ලීම ආපදො කළමණොකරන 
මධයස්ථොනය විසින් නිකුත් කරන ලද 
අංක NDRSC/2018/03 චක්රයල්ලඛ්නය 
අනුව ග න ඇති පියවර 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

78.  එල්ල. විතොනගේ එදිරිව 
කෘෂිකොර්මික හො ග ොවිජන 
රක්ෂණ මණ්ඩලය398 
 
ඉල්ලීමවැන්දඹුවන් ගවත ඇති 
ප්රතිලොභ හා අදාල ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     සී. එස්. කරුණොරත්න එදිරිව ඉදිකිරීම් 
කර්මොන්ත සංවර්ධන අධිකොරිය399 
 
ඉල්ලීම කාර්තමික පුහුණුවීම්  හ 
කාර්තමික ය ේවා අධයේෂ තනතුරු 
පිළිබඳ  ම්මුඛ් පරීේෂණ වි ේතර, 
ඔවුන්යේ නම්  හිතව අයදුම්කරුවන් 
 ැංඛ්යාව,  ලකුණු ලබා  පටිපාටිය,  ෑම 
 ම්මුඛ් පරීක්ෂකයයකු විසින්ම ලබා ගේ 
ලකුණු ප්රමාණය  ම්බන්ධයයනි. 
පනයේ 5(1)(අ) වගන්තිය  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
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79.  අගසෝක ඩිගමල්ල එදිරිව වොරිමොර්  
ගදපොර්තගම්න්තුව400 
 
ඉල්ලලුම්කරුගේ රුපියල්ල ලක්ෂ 3ක 
තැන්පත් මුදලක් සම්බන්ධගයන් 
ගතොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     පී. වසන්ත කුමොර් එදිරිව ජොතික ගපොලිස් 
ගකොමිසම401 
 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් යගානු කරන 
ලද ප මිණිල්ලල  ම්බන්ධයයන් 
යමයතේ යගන ඇති ක්රියාමාර්තග  ඳහා 
 හතික කළ  හතික කළ පිටපේ, 2019 
ජනවාරි 3 දින ති යකාමි යම් රැ ේවීම් 
වාර්තතාව  හ යපාලි ේ නිලධාරීන්ට 
එයරහිව ක්රියා යනාකිරීමට යහේතු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

80.  එම්. ඩි. සුසිලො එදිරිව සමුපකොර 
සංවර්ධන අධිකොරිය (ඌව)402 
 
ඉල්ලීම ඌව පළාේ  මුපකාර 
යකාම ාරි ේ විසින් තීරණය කර 
ඇති පරිදි අභියාචකයේ රැකියායව්න 
තේේවය හා  ම්බන්ධයයනි.  
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප 
කරන ලදි. 
 
 
 

     යු. කු. ලියනොරොච්චි එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මහ බැංකුව403  
 
ඉල්ලීම ඉල්ලුම්කරුයේ ය ේවක 
අර්තථ ාධක අරමුදල හා අදාල  මහර 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
අභියාචනා විභාගයේදී යපනී ගියේ 
අභියාචක විසින් සිය නම් කල නිලධාරී 
යවත සිදු කල අභියාචනයේදී මුල්ල 
යතාරතුරු ඉල්ලීයමහි යනාතිබූ 
යතාරතුරු ඉල්ලුම් කල  ඇති බවය. ඒ 
අනුව යම්  ම්බන්ධයයන් නව 
යතාරතුරු ඉල්ලීමේ යගානු කරන 
යමන් නියයෝග කරන ලදී.  
 
ඉල්ලීම  හ අභියාචනය යගානු කිරීයම්දී 
සිදු වී ඇති කාර්තය පටිපාටික අක්රමිකතා 
යහේතුයවන් ප්රතිේයෂේප කරන ලදී.  
පනයේ 32(1) වගන්තිය 

   

81.  රණීර රන්ජනී ගපගර්රො එදිරිව 
කම්කරු ගදපොර්තගම්න්තුව404 
 
ඉල්ලීම විවිධ යගවීම් හා රැකියා 
වි ේතර වලට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ඩබ්ලලිව්. එන්. ආනන්ද එදිරිව කැළණිය 
විශ්ව විදයොලය405 
 
ඉල්ලීම වාහන බලපත්ර ලබා ග නීයම්දී 
විශේව විදයාලයේ යම් ය ේවකයයකුට 
 හන ලබා දුන් බවට යපන්වන 
ලියකියවිලි හා  ාේෂි  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

82.        නො රත්නම් එදිරිව නැග නහිර පළොත් 
අධයොපන අමොතයංශය406 
 
ඉල්ලීම නියමිත පරිපොටියට පිටතින් පත් 
කරන ලද තනතුරු හා අදාල ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

83.   එස්. ඊ. ීලොරත්න එදිරිව 
අධිකරණ හො බන්ධනො ොර 
ප්රතිසංස්කරන අමොතයොංශය407 
 
ඉල්ලීම ඩබ්ලලිව්. කුමොර යන 
අගයකු සම්බන්ධගයන් කරන ලද 
පරීක්ෂණයක් සහ ඊට අදොල 
සක්ශොත්කරයන්  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ඩී. එස.් එස.් ගමන්ඩිස ්එදිරිව  
වයඹ පළොත් සමුපකොර සංවර්ධන 
ගදපොර්තගම්න්තුව408 
 
ඉල්ලීම 1973 අැංක 05 දරන  මුපකාර 
 මිති පනත හා 1973  මූපකාර  මිති 
රීති වලට අදාළ යතාරතුරු හා සමුපකොර 
සංවර්ධන පනත යටගත් කරන ලද 
ගබ්ලරුම්කරණයක් හා අදාල ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
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84.  එච්. එම්. කරුණොදොස එදිරිව විරොම 
වැටුප්ප ගදපොර්තගම්න්තුව409 
 
ඉල්ලීම මහජන යපේ ම් 
යකාමි ම විසින් අනුමත කර 
තිබියදීේ අභියාචකයේ විශ්රාම 
ව ටුප් හිමිකම් ලබා යනාදුන්යන් 
ඇයි ද යි යන්න  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු පනගත් 43 වන 
ව න්තිය යටගත් 'ගතොරතුරු' යන 
අර්ථ නිරුපණයට යටත් ගනොවන 
ගහයින් ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී.  
 

     ඩී. පි. ගසනරත් යොපො එදිරිව ශ්රී ලංකො 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය410 
 
ඉල්ලීම  හකාර අධයේෂ තනතුරට 
බඳවා ග නීම යවනුයවන් ප වතී 
විභාගයේ විභාග ප්රතිඵල, 
අයප්ේෂකයින්  ැංඛ්යාව, ඊට අදාලව 
ප වති 1  හ 2  ම්මුඛ් පරීේෂණ ලකුණු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

85.  ජොනක මුණසිංහ එදිරිව ශ්රී ලංකො 
වරොය අධිකොරිය411 
 
ඉල්ලීම වරොය අධිකොරිගේ 
ඉල්ලුම්කරුයේ රක්ෂොව හා අදාල 
ගතොරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ඩී. ඒ. ඩී ක්රිශොන්ත එදිරිව විභො  
ගදපොර්තගම්න්තුව412 
 
ඉල්ලීම 2013(2014) ප ව ේවුණු 
බන්ධනාගාර යදපාර්තතයම්න්තුයව්න II 
වන මට්ටයම් සුභ ාධන නිලධාරි 
උ  ේවීම් විභාගයේ  ම්ූර්තණ ප්රතිඵල 
පත්ර  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

86.  ගක්. බොලචන්දර් එගරහිව 
නැග නහිර මන්තොයි ප්රොගේශිය 
සභොව413 
 
ඉල්ලීම මාර්තතු මා ය  ඳහා 
ප මිණිලිකරුයේ ව ටුප 
අේහිටුවන යල  න යගනහිර 
මාන්යතයි ප්රායේශීය  භාව විසින් 
කරන ලද නියයෝගයේ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ආර්. එස්. රණසිංහ එදිරිව විභො  
ගදපොර්තගම්න්තුව414 
 
ඉල්ලීම බලයලේ නිලධාරී තනතුයර්ත II 
යශ්රේණියට බඳවා ග නීම  ඳහා වන 
විවෘත තරඟ විභාගයට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

87.  එස්. ආර්. සිරිල්ල එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මහවැලි අධිකොරිය415 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම්කරුට විරුේධව 
ග ොනු කිරීමට ගයදුනු නඩුවක නඩු 
අංකය, අධිකරණය සහ දිනය ආදි 
කරුණු  ම්බන්ධයයනි.  
 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ඩී. එම්. ඒ. රන්ජිත් දිසොනොයක එදිරිව 
විභො  ගදපොර්තගම්න්තුව416 
 
ඉල්ලීම ග්රාම නිලධාරි විභාගයට 
ඉදිරිපේ කර ඇති අයදුම්කරුයේ 
අයදුම්පත පරිේෂ කර බ ීම 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය ප්රකොර 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැති 
ගහයින් ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප 
කරන ලදි. 
 

   

88.  පී. ගජ්. අමරන්ජන එදිරිව ශ්රී ලංකො 
ගපොලිසිය417 
 
ඉල්ලීම මානව  ම්පේ 
යදපාර්තතයම්න්තුයව්න ඇති 
අභියාචකයේ යපෞේගලික ලිපි 
යගානුවට අදාළ යතාරතුරු  හ 
යවනේ  ම්බන්ධිත යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලුම් කල ඇති යතාරතුරු 
අවුරුදු 25ේ පරන යහයින් හා එවා 
යපාදු  න්තකයේ යනාම ති 
යහයින් පනයේ 3(1) වගන්තිය 

     තිසර හිමරන්  එදිරිතිලක එගරහිව දුම් 
ගකොළ සහ මධයසොර පිළිඹඳ ජොතික 
අධිකොරිය418 
 
ඉල්ලීම දුම්ව ටි නිෂේපාදනය  ඳහා 
බලපත්රයේ ලබා ග නීමට ඉල්ලුම් කළ 
අයයේ සිටී නම් ඒ ග න  හ එම 
අයදුම්කරුවන්යේ වි ේතර 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   



 

26 
 

ප්රකාරව යතාරතුරු   පයීම 
ප්රතිේයශේප කරන ලදී.  

89.  උපොලි යහොගලගලදොර එදිරිව ශ්රී 
ලංකො දුම්රිය ගදපොර්තගම්න්තුව419 
 
ඉල්ලීම අභියාචකට එයරහිව 
විභාග වන පරීේෂණයේ හා අදාල 
යතාරතුරු  මබන්ධයයනි. ඒ 
අනුව ඔහු කළ වරද පිළිබඳ වි ේතර, 
යචෝදනා පත්රය, දඩුවම  හ එම 
පරීේෂණ  ඳහා අදාළ අයනකුේ 
වි ේතර ඉල්ලුම් කරන ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 
 
 
 
 

     ගජ්. එස්. රුවන්වැල්ලල එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මහවැලි අධිකොරිය420 
 
ඉල්ලීම 2018 වර්තෂයේ නියයෝජය 
යන්වාසික කළමනාකරු තනතුර  ඳහා 
ශ්රී ලැංකා මහව ලි අධිකාරිය විසින් 
පසුගිය කාර්තතුයව්න ප ව ේවූ  ම්මුඛ් 
පරීේෂණයේ ලකුණු පිකා  හ 
ප මිණීයම් යල්ලඛ්නය  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගපොදු අධිකොරිය පනගත් 29(2) 
ව න්තිය ප්රකොර ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී. 
 
ගකගස් ගවතත් ගතොරතුරු නිකුත් කරන 
ලදී. 
  

   

90.  ඩී. ගක්. කිරිතිස්ස එදිරිව නුවර 
දිස්ික් ගල්ලකම්421 
 
ඉල්ලලුම්කරු තමන් උසොවිය 
ඉදිරිගේ ගපනී සිටි දින 
සම්බන්ධගයන් ඇති නිවොඩු 
සම්බන්ධව ගතොරතුරු ඉල්ලලන 
ලදී.  
 
ගපොදු අධිකොරිය විසින් පනගත් 
5(1)(අ) ව න්තිය ප්රකොරව 
ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී.  
 
ගකගස් ගවතත් ගතොරතුරු නිකුත් 
කරන ලදී  
 

     ඒ. එල්ල. එම්. මුක්තොර් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
අේනිදි  විශ්ව විදයොලය422423 
 
ඉල්ලීම විශේව විදයාලයේ අධයයන හා 
අනධයන තනතුරු  ඳහා අයදුම් කිරීමට 
කිසියම් පුේගලයයකුට සීමා තියබ්ලද 
යන්න පිළිබඳව යතාරතුරු එව නි සීමා 
කිරීම්  ඳහා යහේතු,  හ උපකුලපති හා 
අදාල යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

91.  එස්. එන්. පී කුමොර එදිරිව කුරුවිට 
ප්රොගේශිය සභොව424 
 
ඉල්ලීම ගිණුම් වාර්තතා වල  හතික 
නිකුේ කිරීම  ම්බන්ධව හා 
ය ේවක බඳවා ග නීයම් නිර්තණායක 
වල  හතික කළ පිටපේ, 
නිලධාරීන් ඔවුන්යේ තනතුරු 
 ඳහා පේ කිරීයම් ක්රමය 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

     ගක්. ප්රසන්න කුමොර් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මහවැලි අධිකොරිය425 
 
ඉල්ලීම 1987 පහළ යකාේමල්ල කුඩා 
ජල විදුලි වයාපෘතියේදී ඉවේ කළ 
යදමළ පවුල්ල  ැංඛ්යාව, එම පවුල්ල  ඳහා 
ලබා දුන් විකල්ලප ඉඩම්  හ ඔවුන්ට ලබා 
දුන් වන්දි යගවීම් පිළිබඳ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.   

   

92.  ගජ්. සී. රගණ්පුර එදිරිව රොජය 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව426 
 
ඉල්ලීම 2009 දී සිදු කරන ලද 
විනය පරීක්ෂණයක් 
සම්බන්ධගයන් වොර්ථොව හො 
ගතොරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
රාජය ය ේවා යකාමිෂන්  භායව්න 
යකාම ාරි ේවරුන් පිළිබඳ 
යතාරතුරු ඉවේ යකාට ඉතිරි 
යතාරතුරු නිකුේ කරන යමන් 
නියයෝග කරන ලදී. පනයේ 
වගන්ති 6 හා 5(1)(අ)  

     ගක්. ප්රසන්න කුමොර් එදිරිව පළොත් සභො 
අභයන්තර හො ස්වගේශ කටයුතු 
අමොතයොංශය427 
 
ඉල්ලීම රටින් පිටුවහල්ල කළ මු ේලිම් 
ජාතිකයින් 200 ේ  හ වියේශීය 
පුරව සියන් 600 යදයනකු පිළිබඳ 
වි ේතර, ඔවුන් ලැංකායව්න රැඳී සිටීමට 
යහේතුව  හ ඔවුන් ඉවේ කිරීමට යහේතු 
 හ යමරට නීති වියරෝධී 
 ැංක්රමණිකයින්  ැංඛ්යාව 
 ම්බන්ධයයනි.  
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 යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  න්තකයේ, 

භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාම ති 

බ වින් අදාළ යපාදු අධිකාරිය යවත 

යයාමු කිරීමට නියම කරන ලදී. පනයේ 

3(1) වගන්තිය හා නියයෝග අැංක 4 (vi).  
  

93.  ආර්. සී. චන්රගස්න එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය428 
 
ඉල්ලීම තම වැටුප්ප සම්බන්ධගයන් 
අධයොපන අමොතයංශය විසින් 
වැටුප්ප සහ ගස්වක ගකොමිෂන් 
සභොව ගවත ගයොමු කරන ලද 
ලිපියක ගතොරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     එම්. එම්. සබ්ලරොන් අහමඩ් එදිරිව ශ්රී 
ලංකො අේනිදි  විශ්ව විදයොලය429 
 
ඉල්ලීම විශ්වවිදයොලගේ අනධයයන 
ගස්වක පුරප්පපොඩු පිරවීම  ඳහා 
පවේවන ලද තරඟ විභොහ යක් 
සම්බන්ධ ගතොරතුරු.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

94.  ඩබ්ලලිව්. පී. අයි. ටී ීරසිංහ එදිරිව 
පළොත් ගසෞඛය ගස්වො අධයක්ෂ 
කොර්යොලය (දකුණු පළොත)430 
 
ඉල්ලීම අභියාචකයේ නිවාඩු 
ඉල්ලීම් පත්රය හා අයනකුේ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

     ගක්. ප්රසන්න කුමොර එදිරිව තැපැල්ල 
ගස්වො හො මුස්ලිම් ආ මික කටයුතු 
අමතයංශය431 
 
ඉල්ලීම 2019 වර්තෂයේදී මහනුවර, 
නුවරඑළිය, බදුල්ලල, රේනපුර, කෑගල්ලල 
 හ කළුතර යන වතු දි ේිේකයන්හි 
ත ප ල්ල   පයුම් යබදා හ රීම  ඳහා 
පවරන ලද ත ප ල්ල ය ේවක  ැංඛ්යාව 
ඇතුළු ත ප ල්ල ය ේවකයින්  ඳහා 
මාසිකව යවන් කරන ලද මුදල්ල 
ප්රමාණය, ද නට ය ේවයේ නියුතු ත ප ල්ල 
ය ේවකයින්  ැංඛ්යාව  හ යවනේ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

95.  එච්. පී අජිත් ප්රනොන්දු එදිරිව විගේශ 
ගස්වො අමොතයංශය432 
 
ඉල්ලීම අභියාචක වියේශ රටක 
සිටියදී සිදු වූ අ ාධාරණයට වන්දි 
ලබා දීමට යගන ඇති පියවර 
පිළිබඳ වි ේතර  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු පනගත් 43 වන 
ව න්තිය යටගත් 'ගතොරතුරු' යන 
අර්ථ නිරුපණයට යටත් ගනොවන 
බැවින්, ගතොරතුරු ලබො දීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  
 

     ඒ. ඒ. අබ්ලදුල්ල ලතීෆ ් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
අේනිදි  විශ්ව විදයොලය433434 
 
ඉල්ලීම අේනිදි  විශ්ව විදයොලගේ 
ඉ ේලාමීය බ ැංකු හා මූලය පිළිබඳ  ේි ර 
කිකාචාර්තය තනතුර තනතුරට කරන 
ලද පේ කිරීම  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

96.  ඒච්. එම්. සී. ඒ ජයසිරි එදිරිව 
සීතොවක න ර සභොව435 
 
ඉල්ලීම සිතාවක නගර  භා 
යල්ලකම්  විසින් අභියාචකට 
එයරහිව මුදල්ල කමිටුවට ඉදිරිපේ 
කරන ලද 2019.10.08 දින ති 
ලිපියේ  හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන් පනගත් 5 
(1) (ඌ) (ii) සහ 5(1) (එ)  යන 
උප ව න්ති යටගත් 
ව්යොතිගර්කයට යටත් වන බැවින්, 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී.  
 

     ආර්. ගක්. ආරියරත්න එදිරිව ජොතික 
වි ණන කොර්යයොලය436 
 
ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකායව්න විගණන ය ේවයට 
 ම්බන්ධ වීම  ඳහා පවේවන ලද 
විවෘත තරඟ විභාගයට යපනී සිටීමට 
අයදුම් කළ විවිධ පුේගලයින්යේ 
අයදුම්පත හා එහි ඇමුණුම් වලට අදාළ 
යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
පනගත් 3(1) ව න්තිය හො නිගයෝ  
අංක 4 (vi) යටගත් ගතොරතුරු ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති බැවින් අදොළ ගපොදු 
අධිකොරිය ගවත ගයොමු කර ඇත.  
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97.  ඒ. එම්. ෆවුසොන් එදිරිව 
ප්රොගේශිය  ගල්ලකම් කොර්යයොලය - 
අඩොලච්ගච්න437 
 
ඉල්ලීම සමෘේධි ලොභිගයකු ීමට 
සපුරොලිය යුතු සුදුසුකම් ගපන්වො 
ගදන චක්රගල්ලඛනගේ සහතික 
පිටපතක්.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදි.  

     ඩී. එස.් රොජපක්ෂ එදිරිව ශ්රී ලංකො 
පොර්ලිගම්න්තුව438 
 
ඉල්ලීම ද නට පාර්තලියම්න්තුයව්න සිටින 
පාර්තලියම්න්තු මන්ීවරුන්  ැංඛ්යාව, 
 ාමානය යපළ, උ  ේ යපළ  මේ, 
යවනේ  හතික පත්ර යහෝ ඩිප්යලෝමා 
ලබාගේ පාර්තලියම්න්තු මන්ීවරුන් 
 ැංඛ්යව ඇතුළු ඒ හා  මාන යවනේ 
යතාරතුරු කිහිපයේ  මබ්ලන්ධයයනි.  
 
පනගත් 3 ව න්තිය ප්රකොරව ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ඇති සියළු ගතොරතුරු නිකුත් 
කරන  ලදී.  
 

   

98.  ඩබ්ලලිව්න. සිරිවර්තධන එදිරිව රාජය 
ය ේවා යකාමිෂන්  භාව439 
 
ඉල්ලීම 1995.06.27 දින ති විනය 
පරීක්ෂණයට අනුකූලව රාජය 
ය ේවා යකාමිෂන්  භාව විසින් 
අභියාචකට එයරහිව ගේ 
තීරණයකට යහේතු  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය 

 න්තකයේ, භාරයේ යහෝ 

පාලනයේ යනාම ත. පනයේ 3(1) 
වගන්තිය 

     ජී.යේ. නිහාල්ල එදිරිව පළාේ අධයාපන 
අමාතයාැංශය, යතාරතුරු තාක්ෂණය  හ 
 ැං ේකෘතික කටයුතු,  බරගමුව 
පළාත440 
 
ඉල්ලීම පළාේ අමාතයාැංශ 
යල්ලකම්වරයා විසින් සිදු කරන ලද 
වියේශ  ැංචාර පිළිබඳ වි ේතර  හ එව නි 
 ැංචාර  ඳහා යපාදු අධිකාරිය විසින් 
යවන් කර ඇති අරමුදල්ල පිළිබඳ වි ේතර 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදි. 
 

   

99.  එ ේ.එම්.ටී.එ ේ. ද සිල්ලවා එදිරිව 
මහජන බ ැංකුව441 
 
ඉල්ලීම ඔහු රැකියාවට  ම්බන්ධ 
වූ දිනය, III යශ්රේණියට උ  ේ කළ 
දිනය, 1978 සිට උ  ේවීම් පිළිබඳ 
වි ේතර  හ ඒ හා  ම්බන්ධ 
අයනකුේ යතාරතුරු ඇතුළුව 
ඔහුයේ රැකියාවට අදාළ 
යතාරතුරු කිහිපයේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු පනයේ 5(1) (ඒ) 

වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 
ඉල්ලීම ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

     ය ේන ද සිල්ලවා එදිරිව ය ෞඛ්ය, යපෝෂණ 
හා යේශීය වවදය කටයුතු 
අමාතයාැංශය442 
 
ඉල්ලීම පළාේ ය ෞඛ්ය නිලධාරින්යේ 
හ සිරීම් ග න ල බුණු ප මිණිලි 
 ම්බන්ධයයන් පරීේෂණ ප ව ේවීමට 
යදපාර්තතයම්න්තුයව්න විමර්තශන 
නිලධාරියාට බලයේ තියබ්ල ද යි යන්න 
හා බලය ලබා යදන අදාළ පනයේ 
වගන්තිය, යදපාර්තතයම්න්තුයව්න 
ප්රධානියාට යචෝදනාවට ලේ වූ 
නිලධාරියාට පරීේෂණයකට මුහුණ 
යදන යල  නියයෝග කිරීමට බලය තියබ්ල 
නම්  හ ඒ හා  මාන යවනේ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. 

   

100.         රොහුල්ල සමන්ත ගහට්ටටිආරච්චි එදිරිව 

ගසෞඛය අමොතයොංශය 443  

 

ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

වොහන සංඛයොව, එම වොහන වල මිල 

 ණන්, එම වොහන මිලදී  ැනීගම්දී 

ගටන්ඩර් කැඳීමක් කගල්ලද යන්න හො 

ඒ හො ආශ්රිත කරුණු සම්බන්ධගයනි. 

 

ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.   

   

101.   උපොලි කුවින්තොස් ලියනොරච්චි 
එදිරිව කම්කරු ගදපොර්තගම්න්තුව 
444 
 
ඉල්ලීම අභියොචක තම 
ගස්වොගයෝජකයො නියමිත බදු 
ගනොග ීමට අදොලව කල 
පැමිණිල්ලල සම්බන්ධගයනි. 
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ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

102.  ගජ්. ආර්. අනුර එදිරිව ගස්වො 
නියුක්තයන්ගේ භොර අරමුදල්ල 
මණ්ඩලය 445 
 
ඉල්ලීම අභියොචකට එගරහිව 
සකස් ගකොට ඇති, ඔහුගේ 
අනො ත ගස්වො වෘත්තියට 
බලපෑමක් එල්ලලවිය හැකි වොර්තොව 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

      ලයනල්ල ගුරුගේ එදිරිව ශ්රී ලංකො මොනව 
හිමිකම් ගකොමිෂන් සභොව 446 
 
ඉල්ලීම 2015 සිට 2019 කොලය තුල 
මොනව හිමිකම් ගකොමිෂන් සභොවට ලැබී 
ඇති පැමිණිලි සංඛයොව, ගම් වනවිට 
පියවර ග න ඇති පැමිණිලි සංඛයොව හො 
විසඳො අවසන් පැමිණිලි සංඛයොව 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

103.  එන්.එල්ල. රොජපක්ෂ එදිරිව 
අධයොපන අමොතයොංශය 447 
 
ඉල්ලීම එච්.ඩි.බී.එල්ල. ගුණතිලක 
මහතොගේ ශ්රී ලංකො විදුහල්ලපති 
ගස්වයට පත්ීගම් ලිපිය, 
පිළි ැනීගම් ලිපිය, ඔහුගේ පත්ීම 
සහතික කිරීගම් ලිපිය හො ඒ හො 
සම්බන්ධ අගනකුත් කරුණු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු පනගත් 5 (1) (අ) 
ව න්තිය යටගත් වයතිගර්ඛයන්ට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු  
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 
 

     ග ෝපිකො ගලොකුගේ එදිරිව ගසෞඛය 
අමොතයොංශය 448 
 
ඉල්ලීම  ොල්ලල වරොය සම්බන්ධගයන් 
සිදුකල පරීක්ෂණයක අදොල අවසන් 
වොර්තොව, පරීක්ෂණය පැවැත්ීමට 
ප්රමොද ීගම් ගහ්තු, ගචෝදනො පර වල 
පිටපත් හො ගම් දක්වො ග න ඇති විනය 
ක්රියොමොර්  සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3(1) ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී. 

   

104.  එන්.ඩබ්ලලිව්.සී.පී. ලංකො එදිරිව භූ 
විදයො සමීක්ෂණ හො පතල්ල 
කොර්යොංශය 449 
 
ඉල්ලීම ඉල්ලලුම් කල ගතොරතුරු 
වලට අදොල බරපතල විෂමොචොරය 
පිලිබඳ ගචෝදනො හො ඒ 
සම්බන්ධගයන් ග න ඇති විනය 
ක්රියොමොර්  සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

     ලයනල්ල ගුරුගේ එදිරිව ජනොධිපති 
ගල්ලකම් කොර්යොලය 450 
 
ඉල්ලීම ගදවන වර පත්ීගම් සිට 2015 
දක්වො එවකට ජනොධිපති මහින්ද 
රොජපක්ෂ මහතො විසින් වැඩසටහන් 
සඳහො සිදුකල වියදම් හො 2015 ජනවොරි 
8 දින සිට ජනොධිපති නමිපොල 
සිරිගස්න මහතො විසින් වැඩසටහන් හො 
කොර්යන් සඳහො සිදුකල වියදම් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
අභියාචනා විභාගයේදී යපාදු අධිකාරිය 
විසින් දේවා සිටියේ ඉල්ලීම් කළ 
යතාරතුරු විවිධ යදපාර්තතයම්න්තු  තුව 
තියබන බවේ එේ එේ ව ඩ 
 ටහන/සිදුවීම  ඳහා වූ මුදල්ල යවන 
යවනම  ටහන් කර ගන්නා බවේ ය. ඒ 
අනුව අභියාචකට වාර්තතා පරීක්ෂා කර 
ඔහුට අවශය යතාරතුරු ලබා ග නීමට 
අව ර දීමට යපාදු අධිකාරිය එකඟ වන 
ලදී. 
 

   

105.  එල්ල.ඒ.එෆ්.ී. ප්රනොන්දු එදිරිව 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය 451 

 
ඉල්ලීම අභියොචකගේ ගපෞේ ලික 
ගතොරතුරු ග ොනුව හො ඔහුව 
ගස්වොගවන් ඉවත් කිරීමට අදොල 
පනගත් ව න්ති සම්බන්ධගයනි. 
 

     තිසර හිමරං  එදිරිතිලක එදිරිව 
දුම්ගකොළ හො මධයසොර පිළිබද ජොතික 
අධිකොරිය 452 
 
ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිය විසින් සි රට්ට 
හො සුරුට්ටටු ආනයන බලපර 
නිකුත්කිරීගම්දී ග න ඇති පියවර හො 
එම අධිකොරිය විසින් බියර් මිල 

   



 

30 
 

ගතොරතුරු අයිතමයන්ග න්  
ගකොටසක් ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැත. පනගත් 3 
ව න්තිය. 
 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො 
ඇත  
 

 

 

 

 

අඩුකිරීමට අදොලව ග න ඇති පියවර 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැති 
බැවින් අදොල ගපොදු අධිකොරිය ගවත 
ගයොමු කර ඇත. පනගත් 3 ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

106.  ආර්.එම්.පී.ඩි. ගසොයිසො එදිරිව 
ජොතික අධයොපන ආයතනය 453 

 

ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිගේ සහකොර 
කිකොචොර්ය/ සහකොර 
අධයොපනඥ ගර්ණියට 
පත්වූවන්ගේ අයදුම්පත් ගතොරතුරු 
හො ලබො ත් ලකුණු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන්ගේ 
ගකොටසක් පනගත් 5 (1) (අ) 
ව න්තිගේ වයතිගර්ඛයට යටත් 
වන බැවින් ගතොරතුරු අර්ධ 
වශගයන් සපයන ලදී.  
 
ඒ අනුව යපාදු අධිකාරියේ  හකාර 

කිකාචාර්ය/  හකාර අධයාපනඥ 

තනතුරු  ඳහා යතෝරාගේ 

අයප්ක්ෂකයින් ලබාගේ අව ාන 

ලකුණු පමණේ නිකුේ කරන 

යමන් නියයෝග කරන ලදී.  
 

 

 

 

 

 

     චමිලොනි වික්රමසිංහ එදිරිව අල්ලල ේ යහෝ 
දුෂණ යචෝදනා විමර්තශන යකාමිෂන් 
 භාව 454 
 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින් සිදුකල 
කඩුගවල ප්රොගේශීය ගල්ලකම් විසින් 
සිදුකරන දුෂිත ක්රියොකොරකම් 
සම්බන්ධිත පැමිණිල්ලගල්ල ගම් වනවිට 
තත්ත්වය සම්බන්ධගයනි.  
 
එම ප මිණිල්ලල අල්ලල ේ යහෝ දුෂණ 
යචෝදනා විමර්තශන යකාමිෂන්  භායව්න 
බලතල වලට යටේ යනාවන බවේ එම 
නි ා එම ප මිණිල්ලල  ඳහා වූ යගානුව 
ව ා ද මූ බවේ අභියාචනා විභාගයයහිදී 
යපාදු අධිකාරිය විසින්  ඳහන් කරන 
ලදී. ඒ අනුව යපාදු අධිකාරිය විසින් 
අභියචකයේ යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර දේවා ඇති බ වින් අභියාචනය 
අව න් කරන ලදී.  

   

107.  එම්.එම්.එම්. ඉම්තියොස් එදිරිව 
ජොතික ජල සම්පොදන හො 
ජලොපවොහන මණ්ඩලය 455 

 
ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිගේ 
පරිපොලන, කළමනොකරණ හො 
විධොයක තනතුරු සඳහො සිදුකල 
ගතෝරො ැනීම් හො පත්කිරීම් වලට 
අදොල ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි.  
 

යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් 
යකාට ේ  ගපොදු අධිකොරිය 
සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැත. පනගත් 3 (1) 
ව න්තිය. 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයන 
ලදී.  
 
 

     ජ ත් නිලපුල්ල නමිපොල එදිරිව 
රජයේ ර  පරීේෂක යදපාර්තතයම්න්තුව 
456 
 
ඉල්ලීම අංක NC KY 8027 දරණ 
වොහනය පිලිබඳ ගතොරතුරු, එම 
වොහනයට අදොලව අධිකරණ නවදය 
වොර්තොවක් පවත්වන ලේගේ ද යන්න, 
එය පවත්වන ලද පුේ ලයො පිලිබඳ, එහි 
රියදුරු හො ඔහුට සිදු වූ තුවොල 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන් පනගත් 5 (1) 
(ඌ) (i) ව න්තිගේ වයතිගර්ඛයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු සැපයීම 
ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  

   

108.  මුත්තුක්රිෂ්ණන් සර්වනන්තන් 
එදිරිව විශ්වවිදයොල ප්රතිපොදන 
ගකොමිෂන් සභොව 457 

 
ඉල්ලීම අභියොචක යොපනය 
විශ්වවිදයොලගේ ආර්ික විදයොව 
ගදපොර්තගම්න්තුගව් පළමු 
ගර්ණිගේ ගජ්ෂ්ඨ 

     එල්ල. මංජුලො මීමොනගේ එදිරිව ගසෞඛය 
හො ගේශීය නවදය අමොතයොංශය 458 
 
ඉල්ලීම ඩර්ඩන්ස ් ගරෝහගල්ල විකිරණ 
විගශ්ෂඥ ගවත නිකුත්කළ බලපරය 
සම්බන්ධගයනි.  
 

   



 

31 
 

කිකොචොර්යවරගයක් ගලස 
පත්කිරීම සිදුකල බව දේවමින් 
විශ්වවිදයොල ප්රතිපොදන ගකොමිෂන් 
සභොව විසින් යොපනය 
විශ්වවිදයොලය ගවත යැවූ ලිපිගයහි 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

ගම් සම්බන්දගයන් සමොන කරුණු 
ඇතුලත් අභියොචනයක් කමිටුගව් 
විධිමත් පරීක්ෂණයකට ගම් වන විටද 
ලක් වන බැවින් අභියාචනය ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී.  පනයේ වගන්ති 32 

109.  මහොචොර්ය එම් ඩබ්ලලිව් සී. එන්. 
ගක්. රඹුක්වැල්ලල එදිරිව 
ගප්පරොගදණිය විශ්වවිදයොලය 459 

 
ඉල්ලීම අභියොචක ඇතුළු 
අගප්පක්ෂකයන් ගදගදනොට අදොල, 
ගප්පරොගදණිය විශ්වවිදයොලගේ 
කලො පිඨගේ පුරොවිදයො මහොචොර්ය 
තනතුර ගවනුගවන් ගත්රීම් 
කමිටුව විසින් සිදුකල ඇ යීගම් 
ක්රියොවලිය සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     ඩබ්ලලිව්.ඒ.ධම්මික ප්රනොන්දු එදිරිව 
මහජන බැංකුව 460 
 
ඉල්ලීම 7860/2017 චක්රගල්ලඛනයට 
අනුව කළමනොකරණ ගර්ණිය 3 සිට 1  
ගවත උසස් කිරීම සම්බන්ධගයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් යකාට ේ 
පනගත් 5 (1) (අ)  ව න්තිගේ 
වයතිගර්ඛයට යටත් වන බැවින් 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයො ඇත.  

   

110.  පී. චන්රගස්කර එදිරිව සීමොසහිත 
 ල මමුල්ලල සුබසොධක සමිතිය 
 ල මුල්ලල, වැව ම 461 

 
ඉල්ලීම අවුරුදු 20 සම්පුර්ණ 
ීගමන් පසු රුපියල්ල 50,000ක 
මරණොධොර හො ගරෝ ොධොර සඳහො 
සුදුසුකම් ලබන සුබසොධක 
සමිතිගේ සොමොජිකයන්ගේ නම් 
ලැයිස්තුවක් සම්බන්ධගයනි.  
 

 
ගතොරතුරු අයිතමයන් පනගත් 5 
(1) (අ) ව න්තිගේ වයතිගර්ඛයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 
 
 

     එම්.ඒ.එම්.ඉගසඩ්. අබුබකර් එදිරිව 
ප්රොගේශීය ගල්ලකම් කල්ලමුගන් 462 
 
ඉල්ලීම නවියන් කුලම ඉඩම ඉඩම් 
අත්පත්කර ැනීගම් පනගත් ව න්ති 
වලට අනුකුලව අත්පත් කර ත් 
ඉඩමක්ද නැතිනම් රජගේ කොර්යක් 
සඳහො ගවනත් ලිඛිත නීතියක් යටගත් 
අත්පත් කර ත් ඉඩමක් ද, අම්පොර 
දිස්තික්කගේ කල්ලමුගන් ප්රොගේශීය 
ගල්ලකම් ගකොට්ටඨොසගේ නිලවනි 
කෘෂිකොර්මික ගපගදගස් ඇති අගනකුත් 
රජගේ ඉඩම් සම්බන්ධගයනි. 
  
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

111.  ආර්.ඒ.ඩි. දීප්පතික එදිරිව විභො  
ගදපොර්තගම්න්තුව 463 

 
ඉල්ලීම අභියොචක ගපනී සිටි 
වෘත්තියමය තුන්වන ගර්ණි තර  
විභො ගේ සවිස්තරොත්මක හො 
සැලසුම් ප්රශ්න වලට අදොල පිළිතුරු 
පර පරික්ෂ කිරීම සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු අයිතමයන් පනගත් 5 
(1) (ඕ) ව න්තිගේ වයතිගර්ඛයට 
යටත් වන බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 

     එම්.එම්. නිබ්රොස් මන්සුර් එදිරිව රොජය 
පරිපොලන ස්වගේශ කටයුතු පළොත් 
පොලන හො පළොත් සභොව 464 
 
ඉල්ලීම වන්දනොකරුවන්ගේ ආඥො 
පනත, එම ආඥො පනගත් වර්ෂය හො 
ගවළුම, අම්පොර දිස්ික්කගේ පරිපොලන 
සීමොවට අයත් වන ආ මික සථ්ොන 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු දැන ැනීගම් පනගත් 43 
ව න්තිය ප්රකොරව ‘ගතොරතුරු’ යන 
අර්ථ නිරුපණයට යටත් ගනොගව්. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  
 

   

112.   ොමිණී කිණි ම එදිරිව මහජන 
රක්ෂණ   මාගම පිඑල්ලසි 465 

 
ඉල්ලීම ගපොදු අධිකොරිය විසින් 
අභියොචකගේ වෘත්තියමය ගස්වොව 
2010 වර්ෂගේ මැයි මස ගහෝ ඒ 
ආසන්න කොලගේදී ගයොදො 
 ැනීමට තීරණය ගනොකගළ්ද 
යන්න සම්බන්ධවයි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

     එන්.සුහයිබු එදිරිව ජොතික ජල 
සම්පොදන හො ජලොපවහන මණ්ඩලය 466 
 
ඉල්ලීම ජොතික ජලසම්පොදන හො 
ජලොපවහන මණ්ඩලය විසින් අම්පොර 
දිස්ික්කගේ ගස්වයට බඳවො ත් 
ගස්වකයන්ගේ ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
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113.  ඊ. චන්ර කුමොර් එදිරිව අම්පොර 
දිස්ික් ගල්ලකම් කොර්යොලය 467  
 
ඉල්ලීම අභියොචක ගවනුගවන් 
ආලයඩිගවම්බු ප්රොගේශීය ගල්ලකම් 
කොර්යොලය විසින් මොනව හිමිකම් 
ගකොමිෂන් සභොවට, තමා විසින් 

ඉල්ලීමේ සිදු යනාකළ 

අව ේථාවක සිදු කල  ේථාන මාරුව 
 ම්බන්ධයයන්  යැවූ ලිපිගේ 
පිටපතක් හො මොරුකිරීම අවලංගු 
කිරීමට යැවූ අත්සන සහිත ලිපිගේ 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
  

     ඒ.ඒ.දිසොනන්ද එදිරිව පළොත් රොජය 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව 468 
 
ඉල්ලීම සබර මුව පළොත් සභොගව් 
ආණ්ඩුකරු විසින් පළොත් රොජය 
ගස්වගේ උසස්කිරීම් සිදුකල නිලධොරීන් 
හතර ගදනො ගවත නිකුත් කල ලිපි වල 
සහතික පිටපත් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

114.  ඊ. චන්ර කුමොර් එදිරිව අම්පොර 
දිස්ික් ගල්ලකම් කොර්යොලය 469 

 
ඉල්ලීම අභියොචකගේ වැටුප 
නැවත දැනුම්ගදන තුරු 2014 හො 
2015 වර්ෂ වලදී තොවකොලිකව 
අත්හිටුීම  සම්බන්ධගයන් 
සඳහන් ලිපි වල  ඳහන් ආයතනික 

 ැංග්රහයේ පිටු වල  සහතික පිටපත් 
හො ගදපොර්තගම්න්තු ප්රධොනි විසින් 
ඉහත  ැටලුවට අදොලව සකස ්කල 
ගල්ලඛන වල පිටපත් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     පී.ඩී. පතිරණ එදිරිව. ප්රායේශීය ය ෞඛ්ය 
ය ේවා අධයේෂ, යකාළඹ470 
 
ඉල්ලීම  2016 වර්තෂය  ඳහා යකාළඹ 
දි ේිේකයේ ප්රායේශීය ය ෞඛ්ය ය ේවා 
අධයේෂ කාර්තයාලයේ වජව වවදය 
ඉැංජියන්රු ඒකකයේ විගණකාධිපති 
යදපාර්තතයම්න්තුව විසින් පවේවන ලද 
විගණන පරීේෂණයේ  හතික කළ 
පිටපේ  හ අදාළ ඇමුණුම්  හ යවනේ 
යතාරතුරු අයිතම 8 ේ  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් යකාට ේ 
ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ 
ගහෝ පොලනගේ ගනොමැත. පනගත් 3 (1) 
ව න්තිය. 
ගතොරතුරු අර්ධ වශගයන් සපයන ලදී.  
 

   

115.  ෆොතිමො සර්ෆො එදිරිව ජොතික 
ප්රතිපත්ති හො ආර්ික කටයුතු 
අමොතයොංශය 471 

 
ඉල්ලීම නින්වදුර ප්රොගේශීය 
ගල්ලකම් කොර්යොලගේ පුහුණු 
වයොපෘති සහයක තනතුරට 
ගතෝරො ත් අගප්පක්ෂකයන්ගේ 
ගතොරතුරු හො ගතෝරො ත් 
අගප්පක්ෂකයන් ගවත ගයොමු කල 
හුවමොරු ලිපි වල සහතික පිටපත් 
සම්බන්ධගයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 
 

     පී.ඩී. පතිරණ එදිරිව. ප්රායේශීය ය ෞඛ්ය 
ය ේවා අධයේෂ, යකාළඹ472 
 
ඉල්ලීම යහෝමාගම ජීව වවදය 
ඉැංජියන්රු ඒකකයේ පවේවන ලද 
මූලික විමර්තශනය  ම්බන්ධව 
2016.03.04 දින ති යකාළඹ ප්රායේශීය 
ය ෞඛ්ය ය ේවා අධයේෂකයේ ලිපි වලට 
අනුව පවේවන ලද මූලික විමර්තශනයේ 
නිලධාරීන්ට පරීේෂණය  ඳහා  හභාගී 
වූවාට යගවීම් කරන යල  ඉල්ලලා ඇති 
යල්ලඛ්න වල  හතික පිටපේ  හ එම 
යගවීම් යවන යවනම කරන ලද වවුචර 
වල  හතික කරන ලද පිටපේ  හ 
යකාළඹ (යහෝමාගම යරෝහයල්ල පිහිටි) 
ජීව වවදය ඉැංජියන්රු ඒකකයේ අදාල 
ක බ්ල රථයන්හි  2014.01.01 සිට 
2017.11.28 දේවා ධාවන  ටහන් වල 
 හතික කළ පිටපේ  හ ඒ ඒ දිනයන් 
වල එහි ගමන් ගත නිලධාරියායේ නම 
 හ රියදුරු ත නයේ නම ඇතුලේ 
යල්ලඛ්න වල  හතික පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
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116.  ඩබ්ලලිව්. එම්. ධර්මගස්න එදිරිව ශ්රී 
ලංකො වැවිලි සංස්ථොව 473 

 
ඉල්ලීම රොජය පරිපොලන 
අමොතයොංශය තුල ගේශපොලන 
ගහ්තු නිසො විවිධ  ැටළු වලට 
මුහුණ පෑ ඇය සඳහො කමිටුව විසින් 
අනුමත කල සහන හො වැවිලි 
සංස්ථොගව් වින්දිතයන්ට ලබො 
ගදන වරප්රසොද සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     කැපිටල්ල එලයන්ස් ගසකුරිටිස ්
(ගපෞේ ලික) සමො ම එදිරිව 
ජනගල්ලඛන හො සංඛයොගල්ලඛන 
ගේපොර්තගම්න්තුව474 
 
ඉල්ලීම යකාළඹ පාරියභෝගික මිල 
දර්තශකයට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. ඒ අනුව යකාළඹ 
පාරියභෝගික මිල දර්තශකය ගණනය 
කිරීයම්දී  එේ එේ ප්රධාන කණ්ඩායම් 
යටයේ වර්තගීකරණය කර ඇති උප 
කණ්ඩායම් ල යි ේතුව   ම්බන්ධ 
යතාරතුරු ඉල්ලුම් කරන ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 

   

117.  එන්.බී.එස්.අන්දර හන්නදී එදිරිව 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය 475 

 
ඉල්ලීම ගක්.පී.ආර්.ඩි.එස්.ගක්. 
ධර්මදොස (ඉංජිගන්රු) මහතොගේ 
මොරුීම තහවුරු කල ගල්ලඛන 
ලැයිස්තුවක් ගහෝ එහි සහතික 
පිටපතක් සම්බන්ධගයනි. පනයේ 

වගන්ති 5(1)(අ) 

 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     පී. ඩී. පතිරණ එ. ය ෞඛ්ය, යේශීය 
වවදය,  මාජ සුභ ාධන, පරිවා  හා 
ළමාරේෂක ය ේවා කාන්තා කටයුතු  හ 
 භා කටයුතු අමාතයැංශය - බ ේනාහිර 
පළාත476 
 
ඉල්ලීම යකාළඹ ජීව වවදය ඉැංජියන්රු 
ඒකකයේ ග ටළු  ම්බන්ධව 
2017.08.09 යල්ලකම්තුමායේ ලිපියට 
අනුව වාර්තතාව   කසීයම්දී විගණන 
නිලධාරී, යර්තණුකා මහේමිය විසින් 
වාර්තතාව   කසීම  ඳහා ලබාගේ 
දිනයන්වල  හ ඒ  ඳහා යයදු ප ය 
ගණන් වලට මුදල්ල ලබා ග නීම  හ 
යහෝමාගම යරෝහල යවත ගිය දිනයන් ඒ 
 ඳහා  ැංයුේත දීමනා ලබායගන 
ඇේනම් ඒවාද යර්තණුකා මහේමිය 
විසින් යගවීම් ඉල්ලලා ඇති යල්ලඛ්න වල 
 හතික කල පිටපේ හා එයට මුදල්ල ලබා 
දුන් වවුචර වල  හතික කල පිටපේ  හ 
විගණන නිලධාරී යර්තණුකා මහේමිය 
යහෝ අමාතයැංශය යවනේ විගණන 
නිලධාරියයකු 2014, 2015, 2016, 
2017 වර්තෂවලට අදාලව යකාළඹ 
ප්රායේශීය ය ෞඛ්ය ය ේවා අධයේෂක 
කාර්තයාලයේ  හ ජීව වවදය 
ඉැංජියන්රු ඒකකයේ විගණනයේ 
සිදුකර ඇේනම් එහි විගණන විමසුම් 
වල  හතික පිටපේ  හ එයට අදාළ 
නිලධාරීන් ලබා දුන් පිළිතුරු වල 
පිටපේ  හ 2014, 2015, 2016, 2017 
වර්තෂවල විගණන වාර්තතාව වල  හතික 
කල පිටපේ  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

118.  ඒ. බරූන් එදිරිව ශ්රී ලංකො උසස ්
තොක්ෂණික අධයොපන ආයතනය 
(SLIATE) 477 

 

ඉල්ලීම අධයක්ෂක ගර්ණි 2, 1 හො 
අධයක්ෂක විභො  වලට අදොලව 
පිලිගවලින් සිදුකල  සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවල ලකුණු ගල්ලඛන වල 
පිටපත් සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

     ට්රාන් ේයප්රන්සි ඉන්ටර්තන ෂනල්ල ශ්රී 
ලැංකාව  හ ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදා 
මූල ේථානය478 
 
ඉල්ලීම ජනාධිපති අයප්ේෂක ගරු 
 ජිේ යේමදා   මහතා විසින්  ප්රචාරක 
රැ ේවීම්  ඳහා  හභාගී වීම  ඳහා  ශ්රී 
ලැංකා ගුවන් හමුදාවට අයේ 
යහලියකාප්ටරයේ භාවිතා කිරීම 
 ම්බන්ධවයයනි. ඒ අනුව යේශපාලන 
ප්රචාරක කටයුතු  ඳහා 
යහලියකාප්ටරයේ යවන් කිරීයම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා පටිපාටි, එම 
යහලියකාප්ටරය යවන් කරවා ග නීම 
 හ එබඳු යගවීම් සිදු කිරීම  ම්බන්ධව 
ලිපි යල්ලඛ්න හා යගවීම් සිදු කයළේ 
රජයයන් ද යි විම ා සිටි අතර 
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යතාරතුරු අයිතම 7 ේ ඉල්ලලා ඇත. 
පනයේ වගන්ති 5(1)(ආ)(i) 
 
අැංක 02  හ 03 දරණ අයිතමයන්හි 
ඉල්ලුම් කර ඇති යතාරතුරු වල 
යතාරතුරු යහළිදරව්න කිරීම 
ූර්තවාදර්තශයේ විය හ කි බව  ලකා 
බ ූ යකාමිෂන්  භාව පනයේ 
5(1)(ආ)(i) යටයේ යපාදු අධිකාරියේ 
තීරණය තහවුරු කරන ලදී. යකය ේ 
නමුේ යතාරතුරු අයිතම 1,4,5 හා 6 
 ම්බන්ධ යතාරතුරු නිකුේ කරන 
යමන් නියයෝග කරන ලදී.  
ඒ අනුව යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් 
නිකුේ කරන ලදී.    
 

119.  ජී.ජී.සී. කීර්තිරත්න එදිරිව විභො  
ගදපොර්තගම්න්තුව 479 

 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින් ගපනීසිටි 
තැපැල්ල ගස්වො ගදපොර්තගම්න්තුගව් 
සහකොර අධීක්ෂක තනතුරට බඳවො 
 ැනීමට පැවැත්වූ විභො ගේ 
විභො යන් තුනක පිළිතුරු පර 
සම්බන්ධගයනි. 
 
අභියාචකට ප්රශේන පත්ර පරිේෂා කර 

බ ීමට අව ේථාව ලබා යදන 

යමන් නියයෝග කරන ලදී.  

 

     එච්. එම්. ලක්ෂ්මන් එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මල්ලලව ගපොර සම්ගම්ලනය 480 
 
ඉල්ලීම මල්ලලවගපොර සම්ගම්ලනගේ 
වයවස්ථොගව් සඳහන් කරුණු කිහිපයක් 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3 (1) ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  

   

120.        ඩබ්ලලිව්.පි. සගසෝමදොස එදිරිව රොජය 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව 481 
 
ඉල්ලීම 2001.10.12 දිනැති අංක 
01/1769/010/004 දරණ කැබිනට්ට 
තීරණය , 2006.03.15 දිනැති අංක 
06/0465/229/020 දරණ කැබිනට්ට 
තීරණය, එම කැබිනට්ට තීරණ වලින් 
ප්රතිලොභ ලබන්නන් පිළිබඳ හො SC FR 
260/2002 දරණ ගර්ෂ්ඨොධිකරණ 
තීරණය සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු ගපොදු අධිකොරිය සන්තකගේ, 
භොරගේ ගහෝ පොලනගේ ගනොමැත. 
පනගත් 3 (1) ව න්තිය. 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  
 

   

121.  ඩබ්ලලිව්.එම්. ීරසිංහ එදිරිව දුම්රිය 
ගදපොර්තගම්න්තුව 482 

 

ඉල්ලීම විරොම වැටුප්ප 
ගදපොර්තගම්න්තුව විසින් යවන ලද 
2019.10.15 දිනැති විවැ /පො21 
/ගතර / ගපොදු / 2019-03 /298 
දරණ ලිපිගයහි සහතික පිටපතක් 
හො 2017.01.26 දිනැති අංක විවැ / 
ගද37 /  /01- 916831 දරණ 
ලිපිගයහි ගතොරතුරු 
සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

     ආර්.එස්. ගහට්ටටිආරච්චි එදිරිව සමෘේධි 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව 483 
 
ඉල්ලීම 2016 සිට 2018 වර්ෂය දක්වො 
සමෘේධි ආධොර ලබො ත් සංඛයොව, 
ඔවුන් ගවනුගවන් එම වර්ෂ තුල වියදම් 
කල මුදල්ල ප්රමොණය හො ඒ සම්බන්ධිත 
ගවනත් කරුණු සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
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122.  fla'fla'Ô' pkaøsld tosßj 
fi!LH fiajd wOHlaIl 
fckrd,a ld¾hd,h" .d,a,484 
 
b,a,Su wNshdpl fmdÿ wêldßh 
;=< fiajh l< ld,fhys jegqma 
yd ksjdvq iïnkaOfhka 
mßmd,k ld¾h mámdáh 
fufyhjQ ks,OdÍkaf.a kï yd 
wod< fjk;a úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re w¾O jYfhka ksl=;a 
lrk ,oS' b,a,d isá we;eï 
f;dr;=re mqoa.,sl 
f;dr;=rej,g wod< jk w;r 
wod< md¾Yjhka tu f;dr;=re 
fy<sorõ lsÍug leu;a; ,nd oS 
fkdue;' mkf;a 5^1&^w& හා 29 
j.ka;s  

     fla'm%ikak l=ud¾ tosßj rdcH 
mßmd,k wud;HdxYh" wdmod 
l<ukdlrK yd mY= iïm;a 
fomd¾;fïka;=j485 
 
b,a,Su 2010-2014 ld,h ;=< mY= 
iïm;a yd .%dóh m%cd ixj¾Ok 
wud;HdxYh hgf;a ls%hd;aul jQ 
fi!uHuQ¾;s f;dkavuka wkqiaurK 
moku úiska lrk ,o jevlghq;= 
ms<sn| úia;r " ta i|yd fjka lrk 
,o whjeh úia;r yd tlS mokfï 
fiajh l< fiajlhska ixLHdj" 
Tjqkaf.a udisl jegqma ms<sn| úia;r 
we;=¿ tA yd iïnkaO fjk;a 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh ika;lfha" 
Ndrfha fyda md,kfha fkdue;s 
fyhska wod< fmdÿ wêldßh fj; 
fhduq lr we;'mkf;A 3^1& j.ka;sh 
yd ksfhda. wxl 4^6& 
 

   

123.  tÉ'Ô'p;=ßld os,aydks 
fma%u;s,l tosßj oUfoksh 
úúO fiajd iuQmldr iñ;sh486 
 
b,a,Su idudkdêldÍ w;aik 
iys;j Kh b,ä ï lsÍug wod< 
f,aLkj, msgm;a 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re w¾O jYfhka ksl=;a 
lrk ,oS' b,a,d isá we;eï 
f;dr;=re mqoa.,sl 
f;dr;=rej,g wod< jk w;r 
wod< md¾Yjhka tu f;dr;=re 
fy<sorõ lsÍug leu;a; ,nd oS 
fkdue;' mkf;a 5^1&^w& හා 29 
j.ka;s 
 

     iqfïO chisxy tosßj chj¾Okmqr 
uQ,sl frday,487 
 
b,a,Su 2019 j¾Ifha udkj iïm;a 
ld¾hh uKav,fha n|jd .ekSïj,g 
wod< f;dr;=re whs;u 18la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

124.  ã'fla'lSA¾;s ;siai tosßj 
iuQmldr fiajl fldñIka 
iNdj- uOHu m<d;488  
 
b,a,Su wNshdplf.a fiajh 
wjika lsÍug fya;= yd 
wNshdplf.a fm!oa.,sl 
,smsf.dkqfõ ish¨u f,aLkj, 
iy;sl msgm;a iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re w¾O jYfhka ksl=;a 
lrk ,oS' b,a,d isá f;dr;=re 
jir 19la merKs fyhska we;eï 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha fkdue;s w;r 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka 
fldgila mkf;a 43 jk 
j.ka;sh hgf;a f;dr;=re hk 
w¾: ksrEmKhg hg;a fkdfõ' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh 
mkf;a 43 j.ka;sh 
  

     ට්රාන් ේයප්රන්සි ඉන්ටර්තන ෂනල්ල ශ්රී 

ලැංකාව  හ ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදාව489 

 

ඉල්ලීම 2010 සිට යහලි ටුවර්ත ේ  මාගම 

භාවිතා කරන ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදායව්න 

යභෞතික හා මානව  ම්පේ ල යි ේතුයව්න 

 හතික කළ පිටපතේ, එම  ම්පේ 
යහලි ටුවර්ත ේ  මාගමට ලබා දීම  ඳහා 
ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදාව අනුගමනය කළ 

ක්රියාවලිය හා  මාගම විසින් උපයන 

ලද ලාභයයන් ල බුණු ලාභාැංශ වල 
 හතික කළ පිටපතේ යහෝ එය ේ 

යනාම ති නම්, ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදාව 

විසින් කරන ලද (යභෞතික හා මානව 

 ම්පේ) ආයයෝඡනය  ම්බන්ධයයන් ශ්රී 

ලැංකා ගුවන් හමුදාව ගේ ක්රියාමාර්තග 

 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 

5(1)(ආ)(i)  

 
අභියාචනා විභාගයේදී යපාදු අධිකාරිය 

විසින් දේවා සිටි පරිදි යහලි ටුවර්ත ේ 
 මාගම  හ ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදාව 

එකම ආයතනයේ යල  කටයුතු කරන 

අතර  එමඟින් ඉල්ලූ යතාරතුරු නිකුේ 

කිරීම, ශ්රී ලැංකා ගුවන් හමුදායව්න 

යභෞතික හා මානව  ම්පේ මුදා 
හ රීමකට  මාන වන බවේ ය.  ඒ අනුව 

පනයේ 5(1)(ආ)(i) වගන්තිය යටයේ 

ජාතික ආරේෂාවට අගතිදායක විය 

හ කි බව දේවා සිටින ලදී. ඒ අනුව 01, 

   



 

36 
 

02  හ 04 යන යතාරතුරු 

 ම්බන්ධයයන් යපාදු අධිකාරිය ගේ 

තීරණය යකාමිෂන්  භාව විසින් 

තහවුරු කරන ලද යතාරතුරු අයිතම 3 

ට අදාලව යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.  

 

යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් යකාට ේ 

පනයේ 5(1)(ආ)(i) වයතියර්තකයට 

යටේ වන බ වින් යතාරතුරු අර්තධ 

වශයයන් නිකුේ කරන ලදී. 

 

 
 

125.  tka'tA'iS'Ô' fmf¾rd tosßj 
frðiag%d¾ fckr,a 
fomd¾;fïka;=j490 
 
b,a,Su tï$2$2$2016 hk wxlh 
orK úkh mÍlaIK jd¾;dfõ 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha fyda 
md,kfha fkdue;' mkf;a 3^1& 
j.ka;sh 
 

     ta'ã'osfkaId iqrx.kS tosßj uOHu 
mßir wêldßh491 
 
b,a,Su t,a'Ô' Tfgda flhd 
lïmekshg ,nd oS we;s n,m;%h yd 
,nd oS we;s fjk;a wkque;Ska ms<sn| 
úia;r iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

126.  wd¾'tï'fla'riakdhl tosßj 
bvï flduidßia 
fomd¾;fïka;=j- jhU 
m<d;492 
 
b,a,Su fmdÿ wêldßfha we;eï 
ks,OdÍkaf.a m;alsÍï ls%hdj,sh 
yd iqÿiqlï ms<sn| úia;r yd 
Tjqkaf.a jegqma ms<sn| úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 
 

     î'Ô' ms%hdks tosßj fiajd 
kshqla;slhskaf.a Ndr wruqo,a 
uKav,h493  
 
b,a,Su fiajd kshqla;slhskaf.a Ndr 
wruqo,a uKav,fha idudðlfhl= 
jk fiajd wxl 677 orK whf.a 
úia;r yd leìkÜ ;SrK uÕska 
wkqu; lrk ,o Tyqf.a Wiiaùï 
ms<sn| úia;r iïnkaOfhks' 
 
mkf;a 5^1&^tA& jH;sf¾lhg hg;aj 
f;dr;=re b,a,Su m%;slafIam lrk 
,oS' 
 

   

127.  ta'tï'*jqika tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h- 
wâvdff,hsÉffK494 
 
b,a,Su 2015-2011'03'31 ld, 
iSudj ;=< fuu m%dfoaYSh 
f,alï fldÜGdifha úfoaY 
/lshd i|yd .sh wh yd 
iïnkaO f,aLkj, iy;sl l< 
msgm;a iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

     ã'tia'tia' fukaäia tosßj iuQmldr 
ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j- jhU 
m<d;495 
 
b,a,Su 2015 isg jhU m<d;a 
iuQmldr iñ;sfha fiajlhska f,i 
m;a lr we;s jhU m<d;a iuQmldr 
ixj¾Ok fomd¾;fïka;=fõ 
ks,OdÍkaf.a kï yd ;k;=re 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

128.  wd¾'tï' lreKdj;S tosßj 
lDIsld¾ñl yd f.dúck 
rlaIK uKav,h496 
 
b,a,Su f.dú úY%du jegqma wxl 
tï'´$mS$5372 hgf;a wNshdplg 
f.úh hq;= uqo,a m%udKh yd 
f.jd we;s uqo,a m%udKh ms<sn| 
úia;r iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
  

     tia'l=.;idka tosßj m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h" ;=kdlaldhs497 
 
b,a,Su kshÕfhka iyk ,nd 
.ekSfï isõjk woshf¾ m%;s,dNSkaf.a 
kï ,ehsia;=j ilia lf<a ljqo@ " th 
ilia lsÍug n,h we;af;a ldgo@ 
hkdos úia;r iïnkaOfhks'  
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
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129.  jhs'tA'mS'isßj¾Ok tosßj 
m%dfoaYSh fi!LH fiajd 
wOHlaIl ld¾hd,h" 
mq;a;,u498 
 
b,a,Su 1986'09'01 osk isg 
tA'tA'fidauisß uy;df.a jegqma 
mßj¾;kj, iy;sl msgm;a 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re b,a,Su m%;slafIam 
lrk ,oS'  
f;dr;=re jir 10lg jvd 
merKs f;dr;=re jk fyhska 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha"Ndrfha fyda 
md,kfha fkdue;' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh 
mkf;a 7^3&^w& j.ka;sh 
 

      
tia'l=.;idka tosßj m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h" ;=kdlaldhs499 
 
b,a,Su kshÕfhka iyk ,nd 
.ekSfï isõjk woshf¾ m%;s,dNSkaf.a 
kï ,ehsia;=j ilia lf<a ljqo@ " th 
ilia lsÍug n,h we;af;a ldgo@ 
hkdos úia;r iïnkaOfhks'  
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

130.  ví'ã'os,sks tosßj fi!LH 
fiajd wOHlaIl ld¾hd,h" 
jhU m<d; 500 
 
b,a,Su wNshdplf.a Wiiaùug 
wod<j bosßm;a lr we;s 
wNshdpkh i|yd f.k we;s 
mshjr iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

     ví'tA'iqis,a wdßhjxY tosßj fi!LH 
fiajd fomd¾;fïka;=j jhU m<d; 
501 
 
b,a,Su .ul b|s lr we;s oiqka 
fudag¾ia .rdchg 2019 j¾Ih i|yd 
jdKsc n,m;%h yd mdßißl 
wdrlaIK n,m;%h ,nd oSug ks¾foaY 
lr ;sfío keoao hkak 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
   

   

131.  fla'md¾;snka tosßj osia;s%la 
f,alï ld¾hd,h" jõkshdj502  
 
b,a,Su m%dfoaYSh f,alï 
Wohrdid uy;df.a rdcH 
fiajfha m<uq m;aùu" úYaj 
úoHd, Wmdêfha n,d;aul 
oskh" YS% ,xld rdcH mßmd,k 
úNd.h i|yd fmkS isá oskh" 
mßmd,k fiajh i|yd n|jd 
.;a m<uq oskh" m;aùï ,o 
fY%aKsh hkdos úia;r we;=¿j 
fjk;a wod< f;dr;=re 
iïnkaOfhks' පනයේ 5(1)(අ) 
වගන්තිය 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha fyda 
md,kfha fkdue;s neúka wod< 
fmdÿ wêldßh fj; fhduq lr 
we;'mkf;a 3^1& j.ka;sh  
 
 

     tï'tia't,a'fmf¾rd tosßj ud¾. 
ixj¾Ok wêldßh503 
 
b,a,Su jev lrk meh .Kk" jkaos 
ksjdvq ms<sn| úêúOdk we;=<;a 
kS;Hdkql+, f,aLk" pl%f,aL fyda 
fjk;a f,aLkj, iy;sl msgm;a 
we;=¿j 2018 wf.daia;=" iema;eïn¾" 
Tlaf;dïn¾ udihkays mq,sks 
chj¾Ok" l=remamq wdrÉÑ hk 
whf.a fmdÿ ksjdvq" jkaos ksjdvq" 
wikSm ksjdvq whÿïm;aj, iy;sl 
msgm;a iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

132.  ví'tï'ã'î' wfír;ak tosßj YS% 
,xld lDIsld¾ñl m¾fhaIK 
m%;sm;a;s iNdj504 
 
b,a,Su osid wêlrKfha 
ã'tï'wd¾$2222$2019 kvq 
lghq;a; i|yd ksl=;a lsÍug 
fm!oa.,sl ,sms f.dkqjl 
f,aLkj, iy;sl l< msgm;a 
iïnkaOfhks' 
 
b,a,d isák f;dr;=re ms<sn|j 
meyeos,s fkdjk fyhska ^yÿkd 
.; fkdyels fyhska& f;dr;=re 
b,a,Su m%;slafIam lrk ,oS'  

     fla'tA'tia'iS'fla'ohdr;ak tosßj 
ldka;d yd <ud lghq;= 
wud;HdxYh505 
 
b,a,Su fla'wd¾'ksÆld chfiak 
wud;HdxYhg n|jd .;a iaÒr ;k;=r 
l=ula o@ Bg wod< ld¾hhka iy 
iSudjka fudkjdo@ j¾;udkfha tu 
;k;=r i|yd we;s wenE¾;= ixLHdj 
yd ks,OdÍka ixLHdj hk m%Yak 
we;=¿j ;j;a m%Yak 15la 
iïnkaOfhks' mkf;a 3^1& j.ka;sh 
 
f;dr;=re whs;uhkaf.ka fldgila 
mkf;a 5^1&^w& jH;sf¾lhg hg;a 
jk බ වින් f;dr;=re w¾O jYfhka 
ksl=;a lrk ,oS'  
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mkf;a 5^1&^w& j.ka;sh 
 

133.  tï'whs'kjqid;a tosßj fiajl 
Ndrldr wruqo,506  
 
b,a,Su fiajdkshqla;slhskaf.a 
Ndr wruqo,a uKav,fha fiajl 
Ndrldr wruqof,a uqo,a wdmiq 
.ekSug wkq.ukh l< hq;= 
mshjr iy tlS uKav,fha mrÿ 
orkakkag fuu wruqo,g 
wu;rj ,efnk myiqlï yd 
m%;s,dN ms<sn| úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

         

134.  iS'î'rùkaørdcd tosßj m%jdyk 
yd isú,a .=jka fiajd 
wud;HdxYh507 
 
b,a,Su wNshdpl úiska hjk 
,o wNshdpkhl msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha fyda 
md,kfha fkdue;' 
mkf;a 3^1& j.ka;sh  

     mq,ia;s fyajudkak tosßj wêlrK" 
udkj ysñlï yd kS;s m%;sixialrK 
wud;HdxYh508 
 
b,a,Su 2006 ckjdß isg 2019 
Tlaf;dïn¾ olajd fjk;a rgj, 
urK ovqju kshu l< yels jrola 
i|yd fpdaokd ,o YS% ,dxlsl 
mqrjeishka ixLHdj" urK ovqju 
i|yd kshu flreKq YS% ,dxlsl 
mqrjeishka ixLHdj" ovqjug hg;a jQ 
YS% ,dxlsl mqrjeishka ixLHdj" urK 
ovqju wfmalaIdfjka isák 
fiajlhska ixLHdj we;=¿j fjk;a 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh ika;lfha" 
Ndrfha fyda md,kfha fkdue;' 
mkf;a 3^1& j.ka;sh 
 

   

135.  iso;a .=Kfialr tosßj 
iuQmldr ixj¾Ok 
fomd¾;fïka;=j-niakdysr 
m<d;509 
 
b,a,Su 2015'01'01 isg 2019'06'30 
olajd .sKqï fYaIhkaf.a 
úia;rd;aul jd¾;djla iuÕ 
wNshdplf.a .sKqï wxl 705g 
wod< f,crfha iy;sl l< 
msgm;la iïnkaOfhks'  
 
අභියාචනා විභාගයේදී, 
අධිකරණයේ යම්  ම්බන්ධයයන් 
නඩු පවතින බ වින් යතාරතුරු 
යහළි කිරීම යපාදු අධිකාරිය විසින් 
ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. පනයේ 
වගන්ති 5(1)(ඒ)  
යකය ේ යවතේ, යම්වා 
අභියාචකට අදාළ පුේගලික 
යතාරතුරු බ වින් යමම 
යතාරතුරු නිකුේ කරන යමන් 
නියයෝග කරන ලදී.  
 

     fla'tï'tÉ'iqo;a tosßj YS% ,xld 
fmd,Sish" kqjr510 
 
ඉල්ලීම 2016.02.16, 2017/04/05 හා 
2017/07/12 දින පිලියවලින් කරන ලද 
ප මිණිලි අැංක W.C.B. (2) 343/310, 
W.C.I.B. (1) 350/54 හා W.C.I.B. (1) 
237/157 යටයේ නීතිපති උපයද ේ පත 
යව ඇති ලිපි යගානු වල යයාමු අැංක 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.  
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136.  hQ',shkwdrÉÑ tÈßj lïlre 
fomd¾;fïka;=j511  
 
b,a,Su wNshdplf.a úia;r 
we;=¿j fiajl w¾:idOl 
wruqo,a mkf;a 46 j.ka;sh 
hgf;a fiajdfhdacl úiska 
imhd we;s úia;r we;=<;aj tA 1 
fmdarufha iy;sl l< msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

     md,s; wrkaor tosßj iuQmldr 
ixj¾Ok iñ;sh" niakdysr m<d;512 
 
b,a,Su 2016 jif¾ iuQmldr 
iñ;sfha flduidßiajrhdf.a 
m;alsÍu iïnkaOfhka md,k 
jHjia:djkag wkqj lrk ,o úfYaI 
úu¾Ykfha iy;sl l< msgm;la 
iïnkaOfhks'  මිතියේ පාලන 
පනතට අනුකූලව වාර්තතාව බාහිර 
පාර්තශවයන්ට නිකුේ කළ යනාහ කි බව 
 ඳහන් කරමින් යතාරතුරු නිලධාරියා 
යතාරතුරු ඉල්ලීම ප්රතිේයෂේප කරන 
ලදී. 
 
වාර්තතාව තුළ යතවන පාර්තශවයන්ට 
අදාළ යතාරතුරු ඉවේ කර වාර්තතාව 
නිකුේ කරන යමන් නියයෝග කරන ලදී. 
mkf;a 5^1&^w& jH;sf¾lhg hg;aj 
f;dr;=re w¾O jYfhka ksl=;a lrk 
,oS' 
 

   

137.  wd¾'tï'tia'î'hgjr tosßj 
m<d;a md,k fomd¾;fïka;=j" 
uOHu m<d;513 
 
b,a,Su 2019'12'19 osk .re 
ix.sl ã'tA' O¾ufiak uy;d 
úiska lrk ,o meñKs,a, 
iïnkaOfhka fcHIaG úu¾Yk 
ks,OdÍ niakdhl uy;d úiska 
lrk ,o úu¾Ykfha jd¾;dj 
iïnkaOfhks' mkf;a 5^1&^W!& 
වගන්තිය 
 
mkf;a 5^1&^W!& jH;sf¾lhg 
hg;aj f;dr;=re b,a,Su 
m%;slafIam lrk ,oS' 
 

     tÉ'tï'ÿñÿ wkqrx. iurfialr 
tosßj YS% ,xld uy nexl=j514  
 
b,a,Su nexl= mkf;a 83^we& 
j.ka;shg wkqj hï ixúOdkhlg 
tfrysj úu¾Yk wdrïN lf<a o 
hkak iïnkaOfhks'  
 
mkf;a 5^1&^B& yd 5^1&^W!& j.ka;s 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

138.  mS'fla'iurdrÉÑ tosßj úY%du 
jegqma fomd¾;fïka;=j515  
 
b,a,Su úY%dñlhskag fkdñf,a 
cx.u ÿrl:k ,nd oSu ms<sn|j 
fomd¾;fïka;=j yd vhf,d.a 
wdh;kh w;r we;s lr .;a 
.súiqu ms<sn| jd¾;dfõ 
msgm;la iïnkaOfhks' පනයේ 
5(1)(එ) හා 29 වගන්තිය  
 
අභියාචනා විභාගයේදී, යතාරතුරු 
ද න ග නීයම් අයිතිවාසිකම් පනත 
හරහා අයදුම්පතේ ඉදිරිපේ 
කරන්යන් නම් යතාරතුරු ලබා දිය 
හ කි බව අදාළ තුන්වන පාර්තශවය 
යයෝජනා කර ඇති යහයින් එම 
යතාරතුරු අභියාචකට යහළි කළ 
හ කි බව යකාමිෂන්  භාව 
පිළිගනිම විය ඒ අනුව යතාරතුරු 
නිකුේ කරන යමන් නියයෝග 
කරන ලදී. 
 

     tA'tA't,a'o w,aúia tosßj udkj ysñlï 
fldñiu516  
 
b,a,Su fldñiug bosßm;a lr we;s 
meñKs,s" tAjdfha miq úuiSï yd 
fjk;a jd¾;d iïnkaOfhks' 
 
we;eï f;dr;=re fmdÿ wêldßh 
ika;lfha" Ndrfha fyda md,kfha 
fkdue;s fyhska f;dr;=re w¾O 
jYfhka ksl=;a lrk ,oS' mkf;a 3^1& 
j.ka;sh  
 
 

   

139.  hQ',shkdrÉÑ tosßj lïlre 
fomd¾;fïka;=j517 
 
b,a,Su fiajdfhdaclhska 
fofofkl=g hjk ,o ta/ 
29006/241  yd ta/ 50811 
f,aLkj, iy;sl l< msgm;a 
yd uys¾ uy;d úiska úNd. l< 
meñKs,af,a wjidk jd¾;dj 
iïnkaOfhks' 

     tÉ'tï'wfír;ak tosßj ;,dj 
m%dfoaYSh iNdj518 
 
b,a,Su 2019 j¾Ifha m%dfoaYSh iNdjg 
,enqKq ú.Kk jd¾;dj, msgm;a iy 
ßhÿfrl=f.a fiajh wjika lsÍug 
wod< ,smsfha msgm;la iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
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f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

140.        t,a'tÉ't,a'rdcmlaI tosßj osia;s%la 
f,alï ld¾hd,h" r;akmqr519  
 
b,a,Su .xj;=r jkaos iïnkaO 
úu¾Yk jd¾;dfõ msgm;la 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 

   

141.        ví'tï'rk;=x. tosßj ld¾ñl 
wOHdmk yd mqyqKq lsÍfï 
fomd¾;fïka;=j520  
 
b,a,Su wkS;sl f,i úfoaY YsIH;aj 
m%odkh lsÍu iïnkaO úu¾Yk 
jd¾;dfõ msgm;la yd úu¾Ykhg 
wkqj f.k we;s ls%hdud¾. 
iïnkaOfhks' 
 
fuu lreKq we;=<;a ;j;a 
wNshdpkhla fldñiug bosßm;a lr 
we;s fyhska fuu b,a,Su m%;slafIam 
lrk ,oS' පනයේ 32 වගන්තිය 
 
 

   

142.        එම්.එල්ල. ජයවීර එදිරිව රාජය ය ේවා 
යකාමිෂන්  භාව 521 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරිය අභියාචකයේ 
අභියාචනය නිෂේප්රභා කිරීම  දහා 
පදනම් වූ කිසිදු යේශපාලන 
පලිග නීමේ සිදු වී න ත යන නිගමනය 
යවත එළ ඹි ආකාරය හා ඒ  ඳහා යහේතු 
පාදක වූ කරුණු හා  ාේෂි 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

143. 5       ඩබ්ලලිව්න.ඒ.ඩී.ඩී. වනිගසුන්දර එදිරිව 
යේශීය ආදායම් යදපාර්තතයම්න්තුව522 
 
ඉල්ලීම යජයෂේඨතා වාර්තතාවේ 
 ම්පාදනය කිරීම  ම්බන්ධයයන් කමිටු 
වාර්තතාව  හ ඒ අනුව  ක ේ කරන ලද 
ේයයෂේඨතා වාර්තතාව  ම්බන්ධයයනි. 
පනයේ වගන්ති 5(1)(අ) හා (එ)  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

144.        තරිඳු ජයවර්තධන එදිරිව ජාතික 
යගාඩන ගිලි පර්තයේෂණ  ැංවිධානය523 
 
ඉල්ලීම 2016 ම යි මා යේදී සිදු වූ නාය 
යායමන් පසු අරණායක ප්රායේශීය 
යල්ලකම් යකාට්ඨාශයට අයේ ප්රයේශයේ 
"අධි අවදානම්  හ මධය ේථ අවදානම් 
 හිත ප්රයේශ" හඳුනායගන පරීේෂණ 
ප ව ේවීයමන් පසු එන්බීආර්තඕ විසින් 
වාර්තතාව  ක ේ කළ බව කියයවන 
වාර්තතාව, පරීේෂණ ප ව ේවීයම්දී 
භාවිතා යකයරන ක්රමයව්නදය  හ 
නිර්තණායක, යම්  ම්බන්ධව හුවමාරු වූ 
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නිල ලිපි, අවදානම්  හිත ප්රයේශවල  හ 
මධය ේථ අවදානම්  හිත ප්රයේශ වල 
නිවා  ල යි ේතුවේ  ම්බන්ධයයනි. 
යමම ඉල්ලීම පුරව සියයකුයේ ජීවිතය 
හා පුේගලික නිදහ    ම්බන්ධව වන 
බ වින් පනයේ 25 (3) වගන්තිය අනුව 
යතාරතුරු ඉල්ලීම සිදු කළ අතර ඒ 
අනුව යපාදු අධිකාරිය ප ය 48 ේ තුළ 
ප්රතිචාර ද ේවීමට වයව ේථානුකුල 
වගකීමේ ඇත.  
 
නාය යායම් අවදානයමන් පීඩාවට පේ 
වූ අය විසින් තවේ අභියාචනා 16 ේ 
යගානු කර ඇති බවේ පනයේ 33 වන 
වගන්තියට අනුකූලව ඒවා නියයෝජනය 
කිරීමට තමාට බලය  පවරා ඇති බවේ 
අභියාචක විසින් ද නුම් යදන ලදී. ඒ 
අනුව සියු අභියාචනා එකට  ලකා 
බ ීමට යකාමිෂන්  භාව තීරණය 
කරන ලදී.  
 
ඒ අනුව සියු යතාරතුරු නිකුේ කරන 
ලදී. 
 

145.        තරිඳු ජයවර්තධන එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය, අරණායක524 
 
ඉල්ලීම 2016 අරණායක නාය යායම් 
සිේධියට අදාළ යතාරතුරු (අයිතම 11 
ේ) කිහිපයේ  ම්බන්ධයයනි. ඒ අනුව 
නායයෑයමන් ජීවිත අහිමි වූ 
පුේගලයින්යේ, අතුරුදහන් ය යි 
ප්රකාශයට පේ කළ පුේගලයින්යේ හා 
තුවාල ල බූ පුේගලයින්යේ යතාරතුරැ  
 හ යවනේ යතාරතුරු ඉල්ලුම් කරන 
ලදී. 
 
යමම ඉල්ලීම පුරව සියයකුයේ ජීවිතය 
හා පුේගලික නිදහ    ම්බන්ධව වන 
බ වින් පනයේ 25 (3) වගන්තිය අනුව 
යතාරතුරු ඉල්ලීම සිදු කළ අතර ඒ 
අනුව යපාදු අධිකාරිය ප ය 48 ේ තුළ 
ප්රතිචාර ද ේවීමට වයව ේථානුකුල 
වගකීමේ ඇත.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

146.  එේ.එන්.යේ. පතිරණ එදිරිව 
කලාප අධයාපන කාර්යයාලය - 
අකුරැ ේ 525 
 
ඉල්ලීම ගුරු ය ේවයේ උ  ේවීම් 
අයදුම්පේ හා තවේ යතාරතුරු 
අයිතම 19 ේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

     ආචාර්තය යේ. ගුරුපරන් එදිරිව විශේව 
විදයාල ප්රතිපාදන යකාමිෂන්  භාව526 
 
ඉල්ලීම 1018 වන යකාමිෂන්  භා 
රැ ේවීයම්දී තහවුරු කරන ලද 1017 වන 
යකාමිෂන්  භා රැ ේවීයම් දී අභියාචක 
 ම්බන්ධයයන් ගේ තීරණය හා අදාල 
මිනිේතු, 1017 යකාමිෂන්  භා 
රැ ේවීයම්දී  භා ගත කරන ලද 
 ැංයේශයේ පිටපතේ  හ ඒ  මඟ 
අමුණා ඇති සියුම ලිපි යල්ලඛ්න 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(එ) 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.    
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147.  රජයේ මුරණ ය ේවක  ැංගමය 
එදිරිව රජයේ මුරණාලය527 
 
ඉල්ලීම රජයේ මුරණ 
යදපාර්තතයම්න්තුයව්න ප්රාථමික 
කාර්තමික යනාවන ය ේවා 
කාණ්ඩයේ III යශ්රේණියේ මුරණ 
 හයක තනතුරු පුරප්පාඩු  හ 
ප්රාථමික අර්තධ තාක්ෂණික ය ේවා 
කාණ්ඩයේ ආරක්ෂක තනතුර 
 ඳහා විවෘත පදනමින් බඳවා 
ග නීම් පිළිබඳ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(අ)  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

     යේ.එම්.ජී. යකාඩිකාර එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය, ගයල්ලයවල528 
 
ඉල්ලීම 2017 ජනවාරි සිට ම යි දේවා 
කන්දගමුව ග්රාම ය ේවා යකාට්ටාශයේ 
ය ේවය කළ ග්රාම නිලධාරීවරයාට 
එයරහිව න යඟන වියරෝධතා පිළිබඳව 
වාර්තතාවේ ඉල්ලලා එවකට 
අග්රාමාතයවරයා විසින් ප්රායේශීය 
යල්ලකම් යවත එවූ ලිපියේ පිටපතේ හා 
යම්  ම්බන්ධයයන් ප්රායේශීය යල්ලකම්අ 
විසින් ග්රාමාතයවරයා යවත ය වූ 
වාර්තතායව්න  හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(ඌ) 
 

යතාරතුරු, පනයේ 5(1) (ඌ) 

වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 

ඉල්ලීම ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 
 

   

148.  ඩබ්ලලිව්න.පි.අයි.ටී. වීරසිැංහ එදිරිව 
ආණ්ඩුකාර යල්ලකම් කාර්තයාලය529 
  
ඉල්ලීම වේමන්  භාපතිවරයායේ 
 හ දකුණු පළාේ රාජය ය ේවා 
යකාමිෂන්  භායව්න සියුම 
 ාමාජිකයින්යේ පේවීම් ලිපිවල 
 හතික කළ පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

     එම්.ඩි.එම්.සි.  කුමාරි ද නායක එදිරිව 
මානව හිමිකම් යකාමිෂන්  භාව 530 
 
ඉල්ලීම යගානු අැංක එේආර්තසී / 
2449/15 යන යගානුව  ම්බන්ධයයන් 
යපාදු අධිකාරිය විසින් ගනු ල බූ පියවර 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

   

149.  ජී.ජී.යේ. නිහාල්ල එදිරිව අධයාපන 
අමාතයාැංශය531 
 
ඉල්ලීම නිහාල්ල ව න්ත වාර්තතායව්න 
පිටපේ  හ ගුරුවරුන්ට නිකුේ 
කළ අනතුරු ඇඟවීයම් ලිපි 
යදකකට අදාළ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(අ) හා 29  
 
යතවන පාර්තශවයකයේ 
පුේගලිකේවය අනව රයයන් 
ආක්රමණය වන බ වින් හා එම 
යතාරතුරු යහළිදරවු කිරීම  ඳහා 
අදාල යතවන පාර්තශවය විසින් 
අනුම තිය ලබා යනාදී ඇති බ වින් 
යතාරතුරු ලබා දීම පනයේ 
වගන්ති 5(1)(අ) හා 29 ප්රකාරව 
ප්රතිේයෂේප කරන ලදී. 

     පි.එම්.යු.යේ. සිරිය ේන එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
යුේධ හමුදාව 532 
 
ඉල්ලීම යරජියම්න්තු මධය ේථානය 
2026.01.04 යවනි දින වි ේතර ලබා දීම 
අනුව යයාමුවන් යටයේ ඇ සිට ඕ දේවා 
ඇති ලිපිවල  හතික පිටපේ, ශ්රී ලැංකා 
යුේධ හමුදා මුල ේථාන ශිර්තෂ යටයේ  
කර්තනල්ල ඊ.එ ේ.ජයසිැංහ (යු.එ ේ.පි.) 
අේ න්  හිත 2015 ජූලි ම  ලිපියයහි 
 ඳහන් ව ටුප් හා යල්ලඛ්න අධයේෂ 
මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපේ කර ඇති 
අව න් නිෂේකාශන  හතිකයේ පිටපත 
හා 2016 යනාව ම්බර්ත 21 යවනි දින 
නිරීේෂණ  පුරා ග නීම ම යයන් 
යු.යු.බ. මුල ේථානයයන් ඉල්ලලා සිටින 
ලද 2002.03.31 යවනි දින සිට 
2003.04.29 යවනි දින දේවා 
කාලසීමාවට අදාළ රාජකාරියේ යයදී 
සිටීයම් වාර්තතාවල  හතික පිටපේ 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  න්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාම ති 
බ වින් යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් නිකුේ 
කරන ලදී. පනයේ වගන්ති 3(1) 
 

   

150.  ආර්ත.එෆේ. රීනා ේ එදිරිව ප්රායේශීය 
යල්ලකම් කාර්තයාලය, මුන්යදල්ල 533 
 
ඉල්ලීම ' මෘේධි' ලබා ග නීම 
 ඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය හා 
' මෘේධි' ලබා ග නීම  ඳහා වූ 
යවනේ අවශයතා  ම්බන්ධයයනි. 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

     ආර්ත.ඒ. රේනදා  එදිරිව  මූපකාර 
 ැංවර්තධන යදපාර්තතයම්න්තුව 
(බ ේනාහිර පළාත)534 
 
ඉල්ලීම මුලය අලාභ- මිනුවන්යගාඩ 
යපාල්ල නිෂේපාදකයින්යේ  මුපකාර 
 මිතිය යන මාතෘකාව  හිත ලිපියකට 
අදාළවය. එකී ලිපියේ  ඳහන් කරුණු 
විමර්තශනය කිරීයමන් යහළිදරව්න වූ පරිදි 

   



 

43 
 

 මාජයට  සිදු වූ අලාභය පිළිබඳ වි ේතර 
වගකිව යුතු නිලධාරීන්  හ එව නි 
අලාභ අයකර ග නීමට ගත හ කි පියවර 
 බන්ධයයන් යතාරතුරු විම න ලදී.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

151.  එම්.ජී. සිරිය න එදිරිව අධයාපන 
අමාතයාැංශය535 
     
ඉල්ලීම 2005.09.14 දින ති රාේය 
ය ේවා යකාමිෂන්  භායව්න යල්ලකම් 
විසින් එවන ලද අැංක 
ඒ/10.05/2/2004 දරන ලිපියේ 
 හතික කළ පිටපතේ 
 ම්බන්ධයයනි. පනයේ වගන්ති 
3(1) 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

     ලයනල්ල ගුරුයේ එදිරිව ආරේෂක 
අමාතයාැංශය536 
 
ඉල්ලීම 2018 ුනි 01 දේවා ිවිධ 
හමුදායව්න අදාළ තනතුරු වල ද නට 
ය ේවයේ නියුතු කාන්තා හා පුරුෂ 
නිලධාරින්යේ   ැංඛ්යාව 
 ම්බන්ධවයයනි. පනයේ වගන්ති 
5(1)(ආ)(i), 5(1)(ඌ)(ii) 
 
ඒ අනුව ශ්රී ලැංකා යුද හමුදායව්න  හ 
ගුවන් හමුදායව්න නිතය බලකායේ  හ 
 ේයව්නේඡා බලකායේ ය ේවයේ නියුතු 
පිරිමි හා කාන්තා නිලධාරීන්යේ 
ප්රතිශතය නිකුේ කරන යමන් යපාදු 
අධිකාරිය යවත නියයෝග කරන ලදී. 
 

   

152.  ඒ.එම්.ෆාවා න් එදිරිව අම්පාර 
දි ේිේ යල්ලකම් කාර්තයාලය 
537 
ඉල්ලීම අභියාචක විසින් 
2018.12.10 දින කරන ලද 
ප මිණිල්ලලකට ප්රතිචාර වශයයන් 
ගේ ක්රියාමාර්තග වල  හතික කළ 
පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
අභියාචනය  ලකා බ ීයම්දී 
යපාදු අධිකාරිය විසින් යකාමිෂන් 
 භාවට ද ේවුයේ අභියාචක 
ඉල්ලලා සිටි යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයන් යම් වන විට 
පරීේෂණ ප ව ේයවන බ වින් 
අදාළ යතාරතුරු ද නට ලබා දිය 
යනාහ කි බවයි.ඒ අනුව විමර්තශන 
අව න් වූ පසු අභියාචකයේ 
යතාරතුරු ඉල්ලීමට ප්රතිචාර 
දේවන යල  නියයෝග කරන ලදී. 
 

     යූ.කිවූ. ලියනආරේචියේ එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
මහ බ ැංකුව538 
 
 
ඉල්ලීම ඒ.එම්. තානායගම් (ඊපීඑෆේ අැංක 
29006/ඒ)  හ ඒ.එම්.ටි.  ප්රවාහන ය ේවා 
විසින් ය ේවක අර්තථ ාධක අරමුදල 
යවත ඉදිරිපේ කරන ලද 
ඉයලේයට්රානික දේත දායකේව 
වාර්තතාව පිළිබඳ යතාරතුරු හා 
අයනකුේ යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී.  
 

   

153.    යූ. ප්රියදර්තශන් එදිරිව ශ්රී ලැංකා 
අේනිදිග විශේව විදයාලය 
539 
ඉල්ලීම එ ේඑල්ල (1 යශ්රේණිය), 
එ ේඑල්ල (ජීආර්ත 2)  හ කිකාචාර්තය 
පරිවා   ඳහා තනතුරු  ඳහා 
නිලධාරීන් බඳවා ග නීම් පිළිබඳ 
වි ේතර  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 

     එේ.පී.ඒ.ඩී.ඩී.  ම්පේ එදිරිව ලැංකා 
ධීවර වරාය නීතිගත  ැං ේථාව540 
 
ඉල්ලීම දිේඕවිට  හ කුඩාව ල්ලල ධීවර 
වරායන්හි වර්තතමාන නියයෝජය වරාය 
කළමනාකරුවන් ධීවර වරාය 
 ැං ේථාවට බඳවා ගේයේ යකය ේද 
යන්න  ම්බන්ධයයනි.  
 
අභියාචනා විභාගයේදී යතාරතුරු 
ඉල්ලීයම් අයිතම 5 ේ ඇති බව  ටහන් 
විය.ඒ අනුව  අැංක 1, 2, 3, 4, 5  ට 
අදාලව  ම්මුඛ් පරීේෂණ මණ්ඩලයේ 
 ාමාජිකයින්යේ තනතුරු පමණේ 
යහළි කරමින් යතාරතුරු අයිතමයන් 
ලබා යදන යල  නියයෝග කරන ලදී. 
තවද, යතාරතුරු අයිතම 5 ට අදාලව 
යතාරතුරු යකාට ේ එනම්  ම්මුඛ් 
පරීේෂණ මණ්ඩලයේ  ාමාජිකයින්යේ 
නම්  පනයේ 5(1)(අ) වයතියර්තකයට 
යටේ වන බ වින් යතාරතුරු අර්තධ 
වශයයන් නිකුේ කරන ලදී. 
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154.        අයි.ඒ.ඩි.එන්.  කරුණාසිැංහ එදිරිව 
යපාලි ේ  ේථානය, දුම්මලසූරිය541 
 
ඉල්ලීම 2018.06.23 දින සීඅයිබී II 
77/225 විමර්තශනය සිදු කල යපාලි ේ 
නිලධාරියායේ වි ේතර (නම, යශ්රේණිය, 
ලියාපදිැංචි අැංකය)  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

155.        අයි.ඒ.ඩි.එන්. කරුණාසිැංහ එදිරිව 
යපාලි ේ  ේථානය, දුම්මලසූරිය542 
 
ඉල්ලීම යපාලි ේ නිලධාරියකු විසින් සිදු 
කල වරදේ ග න නම් (1979 අැංක 15 
දරණ අපරාධ නඩු විධාන පනයේ 109 
වගන්තිය යටයේ ඉදිරිපේ කරන ලද) 
යතාරතුරු ප්රතිේයෂේප කිරීමට යපාලි ේ 
නිලධාරියයකුට බලය ලබා දී ඇති ලිඛිත 
නීතිය කුමේද යන්න  ම්බන්ධයයනි.   
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

156.        ඩබ්ලලිව්න.වී.ඩී. සුදේ පුෂේපකුමාර එදිරිව 
ග්රාමීය ආර්තික අමාතයාැංශය543 
 
ඉල්ලීම අභියාචකයේ 
යපෞේගලිකත්වයට හානි කරන 
යතාරතුරු  හ ඒ හා අදාළ අයනකුේ 
යතාරතුරු යහළිදරවු කළ නිලධාරීන්ට 
එයරහිව වගකිව යුේයේ කවුරුන්ද 
යන්න  හ ගත යුතු ක්රියාමාර්තග 
යමානවාද යන්න  ම්බන්ධයයනි.  
 
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

157.        ඩබ්ලලිව්න.වී.ඩී. සුදේ පුෂේපකුමාර එදිරිව 
රජයේ තේය ේරු යදපාර්තතයම්න්තුව544 
 
ඉල්ලීම අදාළ ආපදා  ම්බන්ධ 
තේය ේරු කටයුතු  ම්බන්ධයයන් 
යදපාර්තතයම්න්තුයව්න ඩබ්ලලිව්න.සි.ඊ. 
යපයර්තරා මහේමියට  හ යේ.යේ.එල්ල. 
රාජකරුණා මහතාට ප වරී ඇති වගකීම 
/ රාජකාරියට අදාළ යතාරතුරු, හා 
එව නි වගකීම් වල ආරම්භක දිනය  හ 
අව න් දිනය කුමේද ?, 
 
අභියාචකයායේ නිව  පළමුව 
ඇ ේතයම්න්තු රු. 8,53,000 කට 
තේය ේරු කල 2016.06.14 දින 
තේය ේරුකරුවන් විසින්  ක ේ කරන 
ලද තේය ේරුකරණ වාර්තතායව්න 
පිටපතේ ඔවුන්යේ අේ න් හා එය 
අනුමත කල ග්රාම නිලධාරීයේ අේ න් 
 හිතව, එම තේය ේරු කිරීම න වත 
පරීක්ෂා කිරීයම්දී අගය රු. 575,000 කට 
අවතේය ේරු කල අදාළ නිලධාරින්යේ 
අේ න්  හිත වාර්තතායව්න පිටපතේ  හ 
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ඒ හා  මාන යවනේ යතාරතුරු 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

158.        ජී. ඉන්දික තුෂාර එදිරිව යකාළඹ නගර 
 භාව545 
 
ඉල්ලීම  2018.12.17 දින ති මයේ 
ලිපියේ ඉල්ලීම  ම්බන්ධයයන් 
යකාළඹ මහ නගර  භායව්න 
භාණ්ඩාගාරික විසින් ගේ පියවර  හ 
යකාළඹ නගර  භායව්න නාගරික 
භාණ්ඩාගාරික විසින් 2018.12.12 
දින ති ලිපියයහි  ඳහන් කර ඇති පරිදි, 
එම  ාකේඡාව 2018.12.20 දින 
ඒකපාර්තශවිකව ප ව ේවුයන් නම්, එහි 
සියළු කරුණු (නිරීේෂණ  හ නිර්තයේශ 
ඇතුළේව) වාර්තතායව්න  හතික කළ 
පිටපතේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
යතාරතුරු නිකුේ කරන ලදී. 
 

   

159.        ඩී. එන්. ලියනගේ එදිරිව විශ්ව විදයොල 
ප්රතිපොදන යකාමිෂන්  භාව 546 
 
ඉල්ලීම ශ්රී ලැංකායව්න වයඹ 
විශේවවිදයාලයේ හිටපු උපකුලපතිවරයා 
2017 ම යි මා යේදී සිය තනතුයරන් 
ඉල්ලලා අ ේවීයම් ලිපියේ  හතික කළ 
පිටපත හා ඉල්ලලා අ ේවීම 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

160.        ගක්. ප්රසන්න කුමොර එදිරිව කඳුරට නව 
 ම්මොන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්රජො 
සංවර්ධන අමොතයංශය547 
 
ඉල්ලීම දික්ඔය ගබොඩිස්  ොර්ඩන් හී ඇති 
වූ ගින්ගන වින්දිතයන් හට ලබො දුන් 
අළුත් නිවොස සම්බන්ධගයන්.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

161.        ලයනල්ල ගුරුගේ එදිරිව ජොතික නිවොස 
සංවර්ධන අධිකොරිය548 
 
ඉල්ලීම ජාතික නිවා   ැංවර්තධන 
අධිකාරිය විසින් 
2015,2016,2017,2018  හ 2019 
වර්තෂයන්හිදී ශ්රී ලාැංකික පුරව සියන් 
 ඳහා නිවා  ඉදිකිරීම  හ අයනකුේ 
වියදම්  ඳහා සිදු කළ වියදම් හා 
 ම්බන්ධ යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදි.  
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162.        ඒ. එම්. මහින්ද කුමොර අතපත්තු එදිරිව 
සමුපකොර සංවර්ධන 
ගදපොර්තගම්න්තුව- වයඹ පළොත549 
 
ඉල්ලීම  මූපකාර ය ේවක යකාමිෂන් 
 භායව්න 1/2015 චක්ර යල්ලඛ්නයට අනුව 
වයඹ පළායේ බහුකාර්තය  මුපකාර 
 ැංගම් 33 ක මිනි ේ බල තේය ේරුවල 
පිටපේ  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

163.        ඩී. එස්. එස්. ගමන්ඩිස ්එදිරිව සමුපකොර 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව550 
 
ඉල්ලීම වයඹ පළොගත් සමුපකොර 
සංවර්ධන සමිති ගකගරහි බලපොන නීති, 
පනත්, ප්රතිපත්ති සහ  ැසට්ට නිගව්දනය 
මඟින් ගරගුලොසි සම්බන්ධව හො ඒවොට 
අදොල වූ සංගශෝධන සම්බන්ධව වූ 
ගතොරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

164.        අයි. ජී. එල්ල. ජයීර එදිරිව දකුණු පළොත් 
අධයොපන අමොතයංශය551 
 
ඉල්ලීම 2019.02.26 සහ අංක 
CSS/2/3/විනය දරන පැමිණිල්ලල 
සම්බන්ධගයන් දකුණු පළොත් අධයොපන 
අමොතයංශ ප්රධොන යල්ලකම්  විසින් ගෙන 
ඇති පියවර.  ම්බන්ධයයනි. 
 
ග ොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

165.        අයි.  ජී. එල්ල. ජයීර එදිරිව රොජය ගස්වො 
ගකොමිෂන් සභොව දකුණු පළොත552 
 
ඉල්ලීම ඔහු විසින් ග ොනු කරන ලද 
පැමිණිල්ලලක් සම්බන්ධගයන් 
ගකොමිසම විසින් ග න ඇති 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී. 
 

   

166.        ගජ්. එම්. දිසොව එදිරිව කෘෂිකර්ම 
ගදපොර්තගම්න්තුව, සේරාසදණිය 553 
 
ඉල්ලීම යපාදු අධිකාරියේ ආර්තික 
 හායකයින් 18 යදයනකුයේ සුදුසුකම් 
වලට අදාළ යතාරතුරු හා  වියශේෂයයන් 
ඔවුන් එම තනතුරට පේ කිරීමට අවශය 
සුදුසුකම්  පුරා තියබ්ලද යන්න  හ 
යවනේ වි ේතර  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගම් සම්බන්ධගයන් ගපොදු අධිකොරිය යම් 
දුරට ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලද නමුත් 
ඉල්ලලුම්කරු ඉන් පසුව එම 18 ගදනොගේ 
අධයොපන සහතික ඉල්ලලො සිටින ලදි. එම 
18 ගදනො එම සහතික ලබො දීමට අවසර 
ගනොදීම ගහ්තුගවන් එම ගතොරතුරු ලබො 
දීම ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදි.  
 
යතාරතුරු අයිතමයන්යගන් යකාට ේ 
තුන්වන පාර්තශවයන්යේ පුේගලික 
යතාරතුරු වන බ වින් හා එම යතාරතුරු 
නිකුේ කිරීම  ම්බන්ධයයන් මහජන 
සුභසිේධියේ ද යනාම ති බ වින් 
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යතාරතුරු අර්තධ වශයයන් නිකුේ කරන 
ලදී. පනගත් 5 (1) (අ) වගන්තිය 
 

167.        ඩී. ජී. කුමොරගේ එදිරිව ගබෞේධ කටයුතු 
ගදපොර්තගම්න්තුව554 
 
ඉල්ලීම ගකොමසොරිස් ජනරොල්ලවරයො 
විසින් පත් කරන ලද කමිටුව නිකුත් 
කරන ලද පරීක්ෂණ වොර්ථොගව් සහතික 
පිටපතක්  ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලලො ඇති ගතොරතුරු ඉල්ලලුම්කරුට 
විරුේධව ග ොනු ගකොට ඇති නඩුවක 
කරුණු ගහයින් (CA Writ 
Application 480/2019) පනගත් 5 (i) 
(ඊ) වයොතිගර්කයට යටත් වන බ වින් 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.  
 

   

168.        ජී. එම්. යූ. කුමොර සිරිගස්න එදිරිව ශ්රී 
ලංකො මොනව හිමිකම් යකාමිෂන්  භාව 
555 
 
ඉල්ලීම මොනව හිමිකම් ගකොමිසම ගවත 
ගයොමු කරන ලද පැමිණිල්ලලක (no 
HRC. 2190/2005) ඉල්ලලුම්කරු විසින් 
අත්සන් කරන ලද ප්රකොශනගේ සහතික 
පිටපතක්  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
  

   

169.        එස්. එම්. එම්. ෆහීර් එදිරිව  ොල්ලල මහො 
න ර සභොව556 
 
ඉල්ලීම ලබා දී ඇති අනුම තියට 
පටහ නිව යගාඩන ගිල්ලලේ ඉදිකිරීමට 
අදාලව   ලසුම් කමිටුව විසින් තීරණය 
කරන ලද පරිදි යම් පුේගලයයකුට 
එයරහිව නඩු යනාප වරීමට යහේතු 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 
 

   

170.        එච්. ජී. ආරියදොස එදිරිව එදිරිව ශ්රී ලංකො 
මොනව හිමිකම් යකාමිෂන්  භාව 557 
 
ඉල්ලලුම්කරු විසින් ග ොනු කරන ලද 
2015.04.09 දින දරන අංක  
HRC/1528/15 පැමිනිල්ලල 
සම්බන්ධගයන් ග න ඇති පියවරයන් 
සම්බන්ධ විස්තරොත්මක වොර්ථොවක් 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
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171.        ගක්. ජී. සුජිත් අනුර එදිරිව පළොත් රොජය 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව- දකුණු 
පළොත558  
 
ඉල්ලීම උපාධිධාරීන්ට රජයේ රැකියා 
ලබා දීම  ඳහා 1999 දී යයෝජනා ක්රමය 
පිළිබඳව යතාරතුරු  ම්බන්ධයයනි. 
යමහි දී ව ඩිදුරටේ  මාජ ය ේවා 
නිලධාරින්  ඳහා එව නි පේවීම් ලබා 
දුන්යන්  ම්මුඛ් පරීේෂණ 
ක්රියාවලියකින් ද න තයහාේ ලිඛිත 
විභාගයකින් ද යන්න  ම්බන්ධයයන් ද 
විම න ලදී.  
 

යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  න්තකයේ, 

භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාම ත. 

පනයේ 3(1) වගන්තිය 
 

   

172.        ටී. ඒ. ගහ්මචන්ර එදිරිව ශ්රී ලංකො 
පොර්ලිගම්න්තුව559 
 
ඉල්ලීම COM/SC/CCNS/94 දරන 
පොර්ලිගම්න්තු විගශ්ෂ කමිටුවට අදොල වූ 
ගතොරතූරු  ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලලො තිබු ගතොරතුරු අවුරුදු 22කට 
වඩො පැරණි වූ ඒවො ගහයින් පනගත් 
3(1) ව න්තිය ප්රකාරව ගතොරතුරු ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ ගනොමැති ගහයින් ගතොරතුරු 
ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප කරන ලදී.  
  

   

173.        ප්රසන්න කුමොර එදිරිව සුරොබදු 
ගදපොර්තගම්න්තුව560  
 
ඉල්ලීම 2015 – 2019 කොලය තුල,  
නුවර, නුවර එළිය, කෑ ල්ලල, බදුල්ලල 
සහ රත්නපුර යන ප්රගේශ වල ලියොපදිංචි 
මත්පැන් හල්ල, ඒවොගේ නම්, 
අයිතිකරුවන්, ආදොයම්,  සහ මත්පැන් 
හලක් සඳහො බලපරයක් ලබො  ැනීමට 
කල යුතු ගේ ආදි විස්තර 
 ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

174.        ඩී. එන්. කුමොරසිංහ එදිරිව උඩුබේධොව 
ප්රොගේශිය සභොව561 
 
2018 යද  ම්බර්ත 31 න් අව න් වන 
වර්තෂය  ඳහා යපාදු අධිකාරියේ මුලය 
ප්රකාශන පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිවරයායේ  වි ේතර 
විගණන වාර්තතාව  ම්බන්ධයයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

175.        වසන්ත සමරසිංහ එදිරිව ආදොයම් බදු 
ගදපොර්තගම්න්තුව562 
 
ඉල්ලීම පසුගිය ව ර 5 තුළ ශ්රී ලැංකායව්න 
ලියාපදිැංචි නම් කරන ලද යකඩ/ වායන් 
නිෂේපාදන  මාගම් කිහිපයේ විසින් 
යගවන ලද ආදොයම් බදු, එකතුකල 
අ ය මත බදු සහ ජොතිය ග ොඩ නැගීගම් 
බදු ගලස ග වො ඇති ප්රමොණයන් 
 ම්බන්ධයයනි. 
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ගපොදු අධිකොරිය පනගත් පනයේ 
5(1)(අ) හා (ඇ) (iii) වගන්ති ප්රකාරව 
විස්තර ලබො දීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

176.        ආර්. පී. එම්. පී රොජපක්ෂ එදිරිව 
සමුපකොර සංවර්ධන 
ගදපොර්තගම්න්තුව- කුරූනෑ ල563 
 
ඉල්ලීම දඹගදණිය සමුපකොර සමිතිගේ 
ඇති වූ ප්රශ්න සහ ත තත්වයක් 
සම්බන්ධගයන් සිදු කල පරීක්ෂණ වල 
සම්ූර්ණ වොර්ථො  ම්බන්ධයයනි. 
 
ඉල්ලලො ඇති ගතොරතුරු මත පදනම්ව 
ඉදිරි නීතීමය කටයුතු කිරීමට ඇති 
ගහයිනුත් තව දුරටත් පරීක්ෂණ සිදු 
කිරීමට ඇති ගහයිනුත් ගපොදු අධිකොරිය 
විසින් ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රත්ක්ගශ්ප 
කරන ලදී.  
 
යතාරතුරු පනයේ 5(1)(ඌ)(i) 
වයතියර්තකයට යටේ වන බ වින් 
ගතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්ගශ්ප කරන 
ලදී.  
 

   

177.        ලයනල්ල ගුරුගේ එදිරිව අධිකරණ 
ගස්වො ගකොමිෂන් සභොව564 
 
ඉල්ලීම යශ්රේෂේඨාධිකරණය, 
අභියාචනාධිකරණය, මහාධිකරණ, 
දි ා උ ාවි  හ මයහේ ේත්රාේ අධිකරණ 
වල ය ේවය කරන  ම ේථ අධිකරණ 
නිලධාරින්/ විනිසුරුවරුන්  හ කාන්තා 
අධිකරණ/ විනිසුරුවන්/ විනිසුරුවන් 
 ැංඛ්යාව  ම්බන්ධයයනි.  
 
ඉල්ලීම සහ අභියොචනය ග ොනු 
කිරීගම්දී සිදු ී ඇති කොර්ය පටිපොටික 
අක්රමිකතො ගහ්තුගවන් ප්රතික්ගෂ්ප 
කරන ලදී. පනගත් 32(1) ව න්තිය 
 

   

178.        ඩබ්ලලිව්. එම්. ඩී. බී අගබ්ලරත්න එදිරිව 
කෘෂිකර්ම අමොතයංශය565 
 
ඉල්ලීම කළමනොකරණ ගස්වො 
ගදපොර්තගම්න්තුව විසින් අනුමත කර 
ඇති පරිදි ශ්රී ලංකො කළමනොකරණ 
තලගේ ධූරොවලිය දැක්ගවන ගල්ලඛනගේ 
සහතික පිටපක් හා හිටපු අමොතය 
මහින්ද යොපො අ ගබ්ලවර්ධන විසින් පත් 
කරන ලද අගයකුගේ පත්ීගම් ලිපිගේ 
සහතික පිටපතක්  ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතූරු නිකුත් කරන ලදී.  
 
 

   

179.        ඩී. ජී. ශ්රීමති ජයවර්ධන එදිරිව සහකොර 
ගරජිස්ටොර් ජනරොල්ල කොර්යොලය, වයඹ 
සහ උතුරු මැද කලොප කොර්යොල566 
 
ඉල්ලීම 2018 ගනොවැම්බර් මස සිට 
2019 ජනවොරි දක්වො කොලයතුලදී, 
අතුරුදහන් වූ පුේ ලයන් ලියොපදිංචි 
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කිරීම සඳහො ග න ඇති පියවර 
 ම්බන්ධයයනි. 
 
ගතොරතූරු නිකුත් කරන ලදී.  
 
 

180.        ආදයම් බදු ගදපොර්තගම්න්තුගව් 
තක්ගස්රුකරුවන්ගේ වෘත්තිය සමිතිය 
එදිරිව ආදයම් බදු ගදපොර්තගම්න්තුව. 
567 
 
ඉල්ලලුම්කරු RAMIS වයොපෘතියක් 
සම්බන්ධ ගතොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී. 
 
එම යතාරතුරු නිකුේ කිරීමට යපර 
යතවන පාර්තශවයේ අනුම තිය ලබා 
ගන්නා යල  යකාමිෂන්  භාව විසින් 
නියයෝග කරන ලදී 
 
එම ඉල්ලීයමහි  මහර කරුණු 
 ම්බන්ධයයන්, ඉල්ලුම්කරුට ඉල්ලූ 
ලිපි යල්ලඛ්න පරීක්ෂා කිරීමට අව ර යදන 
යල  යකාමිෂන්  භාව යපාදු අධිකාරය 
අධිකාරිය යවත නියයෝග කරන ලදී. 
 
ඒ අනුව නියයෝගයට අනුකූලව 
අභියාචකට පරීක්ෂා කිරීමට අව ේථාවේ 
 ල ා දී ඇත.  
 

   

181.        tÉ'ta't,a'Wohisß tosßj foaYSh 
wdodhï fomd¾;fïka;=j568  
 
b,a,Su wdodhï mßmd,k 
l<ukdlrK f;dr;=re moaO;sh 
ia:dms; lsÍug ;SrKh l< leìkÜ 
;SrKh" isx.mamQre ixia:dj yd foaYSh 
wdodhï ix.uh w;r we;s jQ .súiqu" 
foaYSh ixia:dj yd foaYSh wdodhï 
ix.uh w;r we;s jQ uQ,sl .súiqu" 
by; moaO;sh ia:dms; l< 
jHdmD;sfha úhoï" YlH;d 
wOHhkhg wod< f;dr;=re we;=¿j 
wdodhï mßmd,k l<ukdlrK 
f;dr;=re moaO;shg wod< fjk;a 
f;dr;=re iïnkaOfhks' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh yd 43 j.ka;sh 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS'  
 

   

182.        mS't,a'chùr tosßj wOHdmk 
wud;HdxYh" ol=Kq m<d;569 
 
b,a,Su ol=Kq m<d;a wOHdmk 
fomd¾;fïka;=fõ we;eï f,aLk 
wia:dk.; ùu iïnkaOfhka lrk 
,o úu¾Ykfha oS" úu¾Ykh i|yd 
meñKs ks,OdÍka úiska ,nd .;a 
f,aLk ,ehsia;=fõ iy;sl l< 
msgm;a iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
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183.        à'ã'iS'.=Kj¾Ok tosßj YS% ,xld 
ÿïßh fiajh570  
 
b,a,Su mßmd,k ks,Odßhdf.a 
úIudpdrh iïnkaOfhka සිදුකල 
uQ,sl úu¾Ykfha jd¾;dj 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

184.        tï'ta'tï'wnqnl¾ tosßj l,auqfka 
m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h571 
 
b,a,Su l,auqfKa w,a ukd¾ uOH 
uyd úoHd,fha lS%vd msáh ixj¾Okh 
i|yd fjka lrk ,o uqo,a" wruqo, 
uÕska iïmQ¾K lrk ,o jev" 
mßmd,k lghq;= fufyh jkakd jQ 
kS;Hdkql+, f,aLk hkdos úia;r yd 
úúO ixj¾Ok jHdmD;s i|yd neyer 
lrk ,o rcfha wruqo,a " rdcH i;= 
fkdjk bvul mdi,l há;, 
myiqlï ixj¾Okh i|yd rdcH 
uqo,a Wmfhdackh lsÍug m%dfoaYSh 
f,alïjrhdg n,h ,nd oS we;s ,sÅ; 
kS;sj, msgm;a hkdos úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

185.        tï'isjfkaIajrï tosßj YS% ,xld 
iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j572 
 
b,a,Su wxl 250 orK iqrdie, i|yd 
2019 j¾Ihg wod<j m%dfoaYSh f,alï 
úiska ksl=;a lrk ,o n,m;%fha 
msgm;la iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS'  
 

   

186.        t,a'tÉ't,a'rdcmlaI tosßj m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h" r;akmqr573 
 
b,a,Su .xj;=frka n,mEug ,la jQ 
r;akmqr m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdifha ngqf.or .%du ks,OdÍ 
jifï mosxÑlrejkag f.jk ,o 
jkaosj,g wod< fplam;% iïnkaO 
úia;r iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

187.        ù'iqn%ukshï tosßj ;=kakqlaffl 
l,dm wOHdmk ld¾hd,h574 
 
b,a,Su ku" ,smskh"ÿrl:k wxlh" 
im;a;= ñ,oS .ekSu i|yd jjqp¾ m;a 
,nd ÿka oskh" tajdfha jákdlu" 
,nd ÿka jjqp¾ m;a ixLHdj" 
YsIHhskag yd .=rejrekag ,nd ÿka 
uqo,a m%udKh" jjqp¾ fjka lr we;s 
nj ;yjqre lrk f,ALk" jjqp¾ m;a 
wj,x.= jk oskh" fuu jjqp¾ 
oSukdj ms<s.ksñka úÿy,am;s úiska 
odkodhlhka fj; hjk ,o ,smsh" 
fuu m%odkh ,shdmosxÑ lsÍug wod< 
f,aLk" l,dm wOHdmk wOHlaIl 
úiska wkqu; l< ,smsh hkdos úia;r 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
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188.          
ස්වොධීන ගස්වක සං මය එදිරිව ලංකො 
ධීවර වරොය සංස්ථොව 575 
ඉල්ලීම 2018 වර්ෂගේ සිට ලංකො ධීවර 
වරොය සංස්ථොවට සිදු කල බඳවො ැනීම් 
වලට අදොල ගතොරතුරු සම්බන්ධගයනි. 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  

   

189.          
එච්.ගක්.ඒ. සුමනො එදිරිව මොතර 
ප්රොගේශීය සභොව 576 
ඉල්ලීම අභියොචක විසින්  
අනවසරගයන් ඉදිකර ඇති බිත්තිය  
සම්බන්ධගයන් සිදු කල ඇති 
ප මිණිල්ලල  ම්බන්ධයයන් අදොළ 
අධිකොරිය විසින් ගම් වන විට ග න ඇති 
ක්රියොමොර්  හො ප්රොගේශීය සභොගව් 
මැදිහත් ීම මත නඩු පැවරීමක් සිදු කර 
ඇත්ද යන්න සම්බන්ධගයනි.  
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.    

   

190.        ඩි. එස.්එස්. ගමන්ඩිස ්එදිරිව සමුපොකොර 
සංවර්ධන ගදපොර්තගම්න්තුව - වයඹ 
පළොත 577 
 
ඉල්ලීම 2018.10.04 දින ශ්රී ලංකො 
ප්රජොතොන්ික ජනරජගේ අංක  2091/63 
දරණ අති විගශ්ෂ  ැසට්ට පරගේ සඳහන් 
සංගශෝධිත නීති ගකටුම්පත් කිරීම 
සම්බන්ධගයන් පවත්වන ලද වැඩමුළුව 
හො සොකච්ඡොවට සහභොගී වූ පිරිසගේ 
විස්තර සම්බන්ධගයනි.  
 
ගතොරතුරු නිකුත් කරන ලදී.  
 

   

191.        ජී.ජී.ගක්. නිහොල්ල එදිරිව අධයොපන, 
ගතොරතුරු තොක්ෂණ හො සංසක්ෘතික 
අමොතයොංශය 578 
 
ඉල්ලීම 2018.12.11 අභියොචක විසින් 
පල්ලලවල ප්රොථමික විදුහගල්ල විදුහල්ලපති 
සම්බන්ධගයන් කලොප අධයක්ෂක 
ගවත සිදුකල පැමිණිල්ලලට අදොලව 
2019.01.07 දින අතිගර්ක අධයොපන 
අධයක්ෂක, හිගරෝෂි ගුණවර්ධන විසින් 
සිදුකල පර්ගේෂණගේ පරීක්ෂණ 
වොර්තොව සම්බන්ධගයනි.  
 
ගපොදු අධිකොරිය, ගතොරතුරු  පනගත් 5 
(1) (අ) ව න්තිය යටගත් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. 
 
 අභියොචනගේදී ගතොරතුරු ගපොදු 
අධිකොරිය සන්තකගේ, භොරගේ ගහෝ 
පොලනගේ  ගනොමැති බැවින් ගතොරතුරු 
සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන ලදී. පනගත් 
3 වන ව න්තිය. 

   

192.        ජී. රූපසිංහ එදිරිව තුම්පගන් ප්රොගේශීය 
ගල්ලකම් කොර්යොලය 579 
 
ඉල්ලීම 2015 -2016 වර්ෂ 
සම්බන්ධගයන්, වර්ෂ ආරම්භගේ 
දියපලග ොඩ ග්රොම නිලධොරී වසගම් 
විරොමිකයන් විසින් පදිංචිය හො 
අගනකුත් කරුණු සම්බන්ධිතව 
සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලලුම් පර 
සම්බන්ධගයනි.  
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ගතොරතුරු පනගත් 5 (1) (අ) ව න්තිගේ 
වයතිගර්කයට යටත් වන බැවින් 
ගතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්ගෂ්ප කරන 
ලදී.   

193.        tia't,a'tA'yóâ tosßj iajfoaY lghq;= 
wud;HdxYh580 
 
b,a,Su l,auqfKa W;=r l,auqfKa 
fou< fldÜGdYh kñka m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,hla msysgqùug wod< 
.eiÜ ksfõokfha msgm;la yd Bg 
wod< fjk;a f;dr;=re 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

194.        rïiska ikSid fíì tosßj ld;s 
Widúh" l,amsáh581 
 
b,a,Su osia;s%lalfha wNHka;r 
wj;ekaNdjhg m;a jQjkag wod<j 
mq;a;,u osia;s%la ld;s wêlrKh 
i;=j mj;sk kvq f.dkqj, ld,h 
iy Bg wod< ls%hdmámdáh ms<sn| 
m%Yak lsysmhla iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
 

   

195.        fla'm%ikak l=ud¾ tosßj lïlre 
fomd¾;fïka;=j582 
 
b,a,Su YS% ,xldfõ j;= j.djka rch 
úiska fm!oa.,sl wxYfhka Ndr 
.kakd úg" 1972-1975 ld,h ;=< we;s 
lr .;a .súiqfï yd rch úiska YS% 
,xldfõ j;= j.djka fm!oa.,sl 
wxYhg mjrk wjia:dfõ 1992 we;s 
lr.;a .súiqfuys iy;sl l< msgm;a 
iïnkaOfhks' 
 
f;dr;=re fmdÿ wêldßh ika;lfha" 
Ndrfha fyda md,kfha fkdue;s 
neúka wod< fmdÿ wêldßh fj; 
fhduq lrk ,oS' 
 
mkf;a 3^1& j.ka;sh yd ksfhda. wxl 
4^¶µ& 

   

196.        mS'fyajudkak tosßj YS% ,xld udkj 
ysñlï fldñIka iNdj583 
 
ඉල්ලීම uQ,sl whs;sjdislï 
W,a,x>kh lsÍu ms<sn| meñKs,s 
úNd. lsÍfï oS yd úu¾Ykh lsÍfï 
oS YS% ,xld udkj ysñlï fldñIka 
iNdj úiska wkq.ukh lrk  
ls%hdmámdáh ms,sn| úia;r   
iïnkaOfhks' 
 
ඉල්ලීම පහත දේවා ඇති ප්රධාන ප්රශේන 
මුල්ල යකාටයගන ඉදිරිපේ කර ඇත.  
මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලලැංඝනය කිරීම් 
ග න ප මිණිලි විභාග කිරීයම්දී හා 
විමර්තශනයේදී මානව හිමිකම් 
යකාමිෂන්  භාව විසින් අනුගමනය 
කරන යම් යරගුලාසි  හ/යහෝ 
අභයන්තර නීති  හ/යහෝ ක්රියා පටිපාටි 
තියබ්ලද? 
මානව හිමිකම් යකාමි ම මූලික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එහි අධිකාරිය 
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 ම්බන්ධයයන් විධිමේ යහෝ අවිධිමේ 
යල  යම් තීරණයකට යහෝ යවනේ 
 මාන නිගමනයකට යහෝ 
නියයෝගයකට එළඹී තියබ්ලද? 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් 
රැකියා කාරණා මූලික අයිතිවාසිකම් 
විෂය පථයට අයේ යනාවන බවට නිල 
වශයයන් යහෝ විධිමේ යහෝ අවිධිමේ 
යල  තීරණයේ යගන තියබ්ලද? 
ප මිණිල්ලල විභාග කිරීමට යපර 
ප මිණිල්ලල ඉදිරිපේ කරන අව ේථායව්නදී 
ප මිණිලි ප්රතිේයෂේප කළ හ කි 
යරගුලාසි  හ/යහෝ අභයන්තර නීති 
 හ/යහෝ ක්රියා පටිපාටි මානව හිමිකම් 
යකාමි මට තියබ්ල ද? 
 
 
kshñ; ld,h ;=< f;dr;=re ,nd 
oSug fmdÿ wêldßh wfmdfydi;a 
ùu ksid fldñIka iNdjg 
wNshdpkh bosßm;a flßKs' 
wNshdpfha oS" fldñiu úiska mkf;a 
43 jk j.ka;sfha olajd we;s 
f;dr;=re hk w¾:l:kh 
wNshdplg kej; isysm;a flßKs' 
flfia jqjo" bosßm;a lr we;s lreKq 
iïnkaOfhka ksYaÑ; ,shlshú,sj, 
meje;au ;yjqre lsÍu i|yd úia;r 
b,a,d isák fyhska fuh wdh;ksl 
f;dr;=re b,a,Sula yd uyck 
iqnidOkh u; mokï jkakla njg 
fldñiu úiska yÿkd f.k 
f;dr;=re ksl=;a lrk ,oS' 
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212 RTIC Appeal (In-Person)/ 1517/2019, RTIC Minute of 07.07.2020  
213 RTIC (In person hearing) 1859/2019, RTIC Minute of 02.09.2020 
214 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2357/2020, RTIC Minute of 12.01.2021 
215 RTIC Appeal (in person hearing) 1615/2019, RTIC Minute of 23.06.2020 
216 RTIC Appeal (In-Person) 1920/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
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218   RTIC Appeal (In-Person)/ 1734/2019, RTIC Minute of 25.02.2020 
219 RTIC Appeal (In person hearing) 2058/2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
220 RTIC Appeal (Documentary proceeding)/ 2129/2020, RTIC Minute of 19.10.2020 
221 RTIC Appeal (In Person hearing), RTIC Minute of 20.10.2020 
222 RTIC Appeal (in person hearing) 2141/2020, RTIC Minute of 20.10.2020 
223 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1809/2019, RTIC Minute of 10.03.2020 
224 RTIC Appeal (in person hearing) 1944/2020, RTIC Minute of 14.07.2020 
225 RTIC Appeal (Documentary proceeding)/ 2164/2020, RTIC Minute of 07.12.2020 
226 RTIC Appeal (Documentary) 2260/2020, RTIC Minute of 18.01.2021 
227 RTIC (In person hearing) 2279/2020, RTIC Minute of 16.03.2021 
228 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2150/2020, RTIC Minute of 30.11.2020 
229 RTIC Appeal (In-person)/ 1966/2019, RTIC Minute of 2020.07.21 
230 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2254/2020, RTIC Minute of 18.01.2021 
231 RTIC Appeal (in person hearing) 1481/2019, RTIC Minute of 07.01.2020 
232 RTIC (In person hearing) 2323/2020, RTIC Minute of 16.03.2021 
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234 RTIC Appeal (in person hearing)2171/2020, RTIC Minute of 03.11.2020 
235 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2332/2020, RTIC Minute of 12.01.2021 
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236 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1861 /2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
237 RTIC Appeal (In Person) 1594/2019, RTIC Minute of 06.01.2020 
238 RTIC Appeal (Documentary hearing) 2212,2020, RTIC Minute of 15.12.2020 
239 RTIC Appeal (Documentary proceeding)/ 2151/2020, RTIC Minute of 30.11.2020 
240 RTIC Appeal (Documentary hearing) 2024/2020, RTIC Minute of 29.09.2020 
241 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2229/2020, RTIC Minute of 11.01.2021 
242 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2034  /2020, RTIC Minute of 2020.08.31 
243 RTIC Appeal (Documentary) 1856/2019, RTIC Minute of 17.06.2020 
244 RTIC Appeal (Documentary) 2045/2020 (A), RTIC Minute of 25.08.2020 
245 RTIC Appeal (In person)/ 2077/2020, RTIC Minute of 14.09.2020 
246 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2230/2020, RTIC Minute of 11.01.2021 
247 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1917/2019, RTIC Minutes of 2021.01.26 
248 RTIC Appeal (Documentary) 2065/2020, RTIC Minute of 22.07.2020 
249 RTIC Appeal (Documentary) 2045/2020 (B), RTIC Minute of 25.08.2020 
250 RTIC Appeal (In person)/ 719/2018, RTIC Minute of 15.12.2020 
251 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2249/2020, RTIC Minute of 18.01.2021 
252 RTIC Appeal (In Person) 1592/2019, RTIC Minute of 28.01.2020 
253 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1774/2019, RTIC Minute of 2020.06.17 
254 RTIC Appeal (Documentary proceeding)/ 2046/2020, RTIC Minute of 13.07.2020 
255 RTIC Appeal (In person hearing) 2241/2020, RTIC Minute of 11.01.2021 
256 RTIC Appeal (In person)/ 1940/2020, RTIC Minute of 05.10.2020 
257 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1845/2019, RTIC Minute of 2020.06.15 
258 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1801/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
259 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1981/2020, RTIC Minute of 2020.09.28 
260 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2231/2020, RTIC Minute of 11.01.2021 
261 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 7/2018, RTIC Minute of 19.03.2018. 
262 RTIC Appeal (Documentary proceeding)/ 1974/2019, RTIC Minute of 28.09.2020 
263 RTIC Appeal (In-person) 2075/2020, RTIC Minute of 2020.09.14 
264 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1802/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
265 RTIC Appeal (In-person) 1636/2019, RTIC Minute of 2020.02.11 
266 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2244/2020, RTIC Minute of 18.01.2021 
267 RTIC Appeal (In-person hearing) 1624/2019, RTIC Minute of 05.02.2020 
268 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2329/2020, RTIC Minute of 01.03.2021 
269 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2105/2020, RTIC Minute of 2020.10.05 
270 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1858/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
271 RTIC Appeal (In-person) 1637/2019, RTIC Minute of 2020.02.11 
272 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2245/2020, RTIC Minute of 18.01.2021 
273 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1874 /2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
274 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2330/2020, RTIC Minute of 01.03.2021 
275 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2106/2020, RTIC Minute of 2020.10.05 
276 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1650/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
277 RTIC Appeal (In-person) 1699/2018, RTIC Minute of 2020.01.20 
278 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1921/2020, RTIC Minute of 12.01.2021 
279 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2111/2020, RTIC Minute of 2020.10.19 
280 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2337/2020, RTIC Minute of 01.03.2021 
281 RTIC Appeal (In Person) 1369/2019, RTIC Minute of 03.02.202 
282 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1975/2020, RTIC Minute of 2020.09.28 
283 RTIC Appeal (In-person) 1635/2019, RTIC Minute of 2020.02.11 
284 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2189/2020, RTIC Minute of 09.03.2021 
285 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2037 /2020, RTIC Minute of 2020.08.31 
286 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1995/2020, RTIC Minute of 12.01.2021 
287 RTIC Appeal (In Person) 1838/2020, RTIC Minute of 10.06.2020 
288 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1675/2020, RTIC Minute of 2020.06.15 
289 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1536/2019, RTIC Minute of 10.11.2020 
290 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1471 /2019, RTIC Minute of 02.06.2020 
291 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2187/2020, RTIC Minute of 09.03.2021 
292 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2078/2020, RTIC Minute of 22.07.2020 
293 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1390/2019, RTIC Minute of 2020.09.15 
294 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1436/2019, RTIC Minute of 09.03.2021 
295 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1024/2020, RTIC Minute of 2020.06.15 
296 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2197/2020, RTIC Minute of 09.03.2021 
297 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1719/2019, RTIC Minute of 07.09.202 
298 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2137/2020, RTIC Minute of 2020.11.30 
299 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2137/2020, RTIC Minute of 2020.11.30 
300 RTIC Appeal (Documentary Proceedings)/2044/2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
301 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2208B/2020, RTIC Minute of 15.02.2021 
302 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1688/2019, RTIC Minute of 2020.07.21 
303 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1604/2019, RTIC Minute of 09.03.2021 
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304 RTIC Appeal (In-person)/ 1489/2019, RTIC Minute of 28.01.2020 
305 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1831/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
306 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1831/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
307 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2128/2020, RTIC Minute of 2020.10.09 
308 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2248/2020, RTIC Minute of 02.03.2021 
309 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2300/2020, RTIC Minute of 28.06.2021 
310 RTIC Appeal (In person) 1611/2019, RTIC Minute of 2020.01.13 
311 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1062/2019, RTIC Minute of  14.12.2020 
312 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2305/2020, RTIC Minute of 15.02.2021 
313 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2211/2020, RTIC Minute of 15.12.2020 
314 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2302/2020, RTIC Minute of 28.06.2021 
315 RTIC Appeal (In-person) 1385/2019, RTIC Minute of 2020.02.03 
316 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1750/2019, RTIC Minute of 02.03.2020 
317 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2301/2020, RTIC Minute of 15.02.2021 
318 RTIC Appeal (Documentary)/ 1998/2020, RTIC Minute of 2020.07.21 
319 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2255/2020, RTIC Minute of 02.03.2021 
320 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2306/2020, RTIC Minute of 28.06.2021 
321 RTIC Appeal (Documentary Proceedings)/2095/2020, RTIC Minute of 17.08.2020 
322 RTIC Appeal (In-person)/ 317/2021, RTIC Minute of 19.04.2021 
323 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2183/2020, RTIC Minute of 09.03.2021 
324 RTIC Appeal (In-person)/ 1161/2019, RTIC Minute of 20.04.2021 
325 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2215/2020, RTIC Minute of 15.12.202 
326 RTIC Appeal (In person)/1449/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
327 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1910/2020, RTIC Minute of 02.06.2020 
328 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1669/2019, RTIC Minute of 09.03.2021 
329 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2326/2020, RTIC Minute of 01.03.2021 
330 RTIC Appeal (Documentary)/ 2014 / 2020, RTIC Minute of 02.09.2020 
331 RTIC Appeal (In person)/1631/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
332 RTIC Appeal (In-Person)/508/2018, RTIC Minute of 24.02.2020. 
333 RTIC Appeal (Documentary)/ 2008 / 2020, RTIC Minute of 22.09.2020 
334 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1728/2019, RTIC Minute of 07.09.2020 
335 RTIC Appeal (Documentary)/ 1953 / 2020, RTIC Minute of 21.07.2020 
336 RTIC Appeal (In-person)/ 225/2018, RTIC Minute of 23.08.2018 
337 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1560/2019, RTIC Minute of  14.12.2020 
338 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1997/2020, RTIC Minute of 2020.07.21 
339 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1922/2019, RTIC Minute of 14.12.2020 
340 RTIC Appeal (Documentary)/ 2050 / 2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
341 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1771/2019, RTIC Minute of 17.06.2020 
342 RTIC Appeal (Documentary)/ 2006 / 2020, RTIC Minute of 22.09.2020 
343 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1881/2019, RTIC Minute of 17.06.2020 
344 RTIC Appeal (In-Person)/ 1671/ 2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
345 RTIC Appeal (In-person)/ 1593/2019, RTIC Minute of 28.01.2020 
346 RTIC Appeal (Documentary hearing) 51/2020, RTIC Minute of 30.03.2021 

347 RTIC Appeal (Documentary)/ 2172 / 2020, RTIC Minute of 03.11.2020 
348 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1742/2019, RTIC Minute of 04.11.2019 
349 RTIC Appeal (Documentary)/ 1956/2020, RTIC Minute of 2020.07.21 
350RTIC Appeal (In-person)/ 911/2019, RTIC Minute of 03.03.2020 
351 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1943/2019, RTIC Minute of 2020.07.07 
352 RTIC Appeal (In-person)/ 297/2021, RTIC Minute of 19.04.2021 
353 RTIC Appeal (Documentary)/ 2002 / 2020, RTIC Minute of 21.07.2020 
354 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1906/2020, RTIC Minute of 2020.07.29 
355 RTIC Appeal (Documentary)/ 787 / 2018, RTIC Minute of 06.01.2020 
356 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1902/2020, RTIC Minute of 2020.07.29 
357 RTIC Appeal (Documentary)/ 2001/2020, RTIC Minute of 2020.10.20 
358 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 176/2018, RTIC Minute of 23.07.2018 
359 RTIC Appeal (Documentary)/ 1783 / 2019, RTIC Minute of 02.09.2020 
360 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1903/2020, RTIC Minute of 2020.07.29 
361 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2257/2020, RTIC Minute of 2020.11.30 
362 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1851/2019, RTIC Minute of 09.03.2021 
363 RTIC Appeal (Documentary)/ 1866/2019, RTIC Minute of 2020.06.16 
364 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1907/2020, RTIC Minute of 2020.07.29 
365 RTIC Appeal (Documentary)/ 2073 / 2020, RTIC Minute of 18.08.2020 
366 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2299/2020, RTIC Minute of 20.07.2021 
367 RTIC Appeal (In-Person)/ 1563 / 2019, RTIC Minute of 21.01.2020 
368 RTIC Appeal (In-person)/ 192/2017, RTIC Minute of 04.09.2018 
369 RTIC Appeal (Documentary)/ 1882/2019, RTIC Minute of 2020.06.30 
370 RTIC Appeal (Documentary)/ 1660 / 2019, RTIC Minute of 08.09.2020 
371 RTIC Appeal (In-person)/ 396/2018, RTIC Minute of 11.12.2018 
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372 RTIC Appeal (Documentary)/ 1946/2020, RTIC Minute of 2020.07.21 
373 RTIC Appeal (Documentary hearing) 2359/2020, RTIC Minute of 12.01.2021 
374 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2247/2020, RTIC Minute of 20.07.2021 
375 RTIC Appeal (In-Person) 1601/2019, RTIC Minute of 02.06.2019. 
376 RTIC Appeal (In-Person)/758/2018, RTIC Minute of 02.20.2019. 
377 RTIC Appeal (In-Person)/868/2019, RTIC Minute of 07.10.2019. 
378 RTIC Appeal (In-Person)/884/2019, RTIC Minute of 21.11.2019. 
379 RTIC Appeal (In-Person)/ 1690 / 2019, RTIC Minute of 25.02.2020 
380 RTIC Appeal (In-Person) 959/2019, RTIC Minute of 03.06.2019. 
381 RTIC Appeal (In-Person)/ 1689 / 2019, RTIC Minute of 25.02.2020 
382 RTIC Appeal (In-Person) 1012/2019. RTIC Minute of 13.01.2020. 
383 RTIC Appeal (In-Person) 1126/2019, RTIC Minute of 28.10.2019. 
384 RTIC Appeal (In-Person) 1346/ 2019, RTIC Minute of 21.11.2019.  
385 RTIC Appeal (In-Person)1181/2019, RTIC Minute of 02.09.2019. 
386 RTIC Appeal (In-Person) 1479/2019, RTIC Minute of 16.06.2019. 
387 RTIC Appeal (In-Person)1274/2019, RTIC Minute of 07.10.2019. 
388 RTIC Appeal (In-Person) 1533/2019,  RTIC Minute of 08.12.2019. 
389 RTIC Appeal (In-Person) 1588/2019, RTIC Minute of 20.01.2020. 
390 RTIC Appeal (In-Person)/1351/2018, RTIC Minute of 21.11.2019. 
391 RTIC Appeal (In-Person) 1668/2019, RTIC Minute of 07.01.2020. 
392 RTIC Appeal (In-Person)/1372/2019, RTIC Minute of 03.02.2020. 
393 RTIC Appeal (In-Person) 1607/2019, RTIC Minute of 06.01.2010. 
394 RTIC Appeal (In-Person) 1378/2019, RTIC Minute of 08.10.2019. 
395 RTIC Appeal (In-Person) 1653/2019, RTIC Minute of 27.01.2020. 
396 RTIC Appeal (In-Person) 1561/2019, RTIC Minute of 21.01.2020. 
397 RTIC Appeal (In-Person) 1659/2019, RTIC Minute of 27.01.2020. 
398 RTIC Appeal (In-Person) 1565/2019, RTIC Minute of 06.01.2020. 
399 RTIC Appeal (In-Person)1732/2019, RTIC Minute of 03.03.2020. 
400 RTIC Appeal (In-Person) 1616/2019, RTIC Minute of 13.01.2020. 
401 RTIC Appeal (In-Person) 1754/2019, RTIC Minute of 09.06.2020. 
402 RTIC Appeal (In -Person) 1666/2019, RTIC Minute of 27.01.2020. 
403 RTIC Appeal (In-Person) 1756/2019, RTIC Minute of 02.06.2020 
404 RTIC Appeal (In -Person) 1674/2019, RTIC Minute of 18.02.2020. 
405 RTIC Appeal (In-Person) 1811/2019, RTIC Minute of 23.06.2020 
406 RTIC Appeal (In-Person) 1790/2019, RTIC Minute of 16.06.2020 
407 RTIC Appeal (In Person) 1738/2019, RTIC Minute of 03.03.2020. 
408 RTIC Appeal (In-Person) 1822/2019, RTIC Minute 08.06.2020. 
409 RTIC Appeal (In-Person) 1812/2019, RTIC Minute of 30.06.2020 
410 RTIC Appeal (In-person) 1840/2019, RTIC Minute of 16.06.2020 
411 RTIC Appeal (In-Person) 1813/2019, RTIC Minute of 31.05.2019 
412 RTIC Appeal (In-Person)/900/2019, RTIC Minute of 07.05.2019. 
413 RTIC Appeal (In-Person) 1640/2019, RTIC Minute of 09.12.2019 
414 RTIC Appeal (In-Person) 1438/2019, RTIC Minute of 21.10.2019. 
415 RTIC Appeal (in -person) 1875/2019, RTIC Minute of 02.03.2020. 
416 RTIC Appeal (In-Person) 1459/2019, RTIC Minute of 25.11.2019. 
417 RTIC Appeal(Documentary proceedings)1853/2019, RTIC Minute of 23.06.2020 
418 RTIC Appeal (In-Person) 1843/2019, RTIC Minute of 16.06.2020. 
419 RTIC Appeal (In Person) 1760/2019, RTIC Minute of 10.02.2020. 
420 RTIC Appeal (In-Person) 1644/2018, RTIC Minute of 27.01.2020 
421 RTIC Appeal (In-Person) 1963/2020, RTIC Minute of 06.03.2020. 
422 RTIC Appeal (In-Person) 1775/2019, RTIC Minute of 09.06.2020 
423 RTIC Appeal (In-Person) 1764/2019, RTIC Minute of 09.06.2020 
424 RTIC Appeal (In-Person)/ 673/2018, RTIC Minute of 11.04.2019. 
425 RTIC Appeal (In-Person) 1935/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
426 RTIC (In person hearing) 1514/2019, RTIC Minute of 17.12.2019 
427 RTIC Appeal (In-Person) 1934/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
428 RTIC (In person hearing) 1803/2019, RTIC Minute of 09.06.2020 
429 RTIC Appeal (In-Person) 1929/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
430 RTIC Appeal (In person hearing) 2058/2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
431 RTIC Appeal (In-Person) 1923/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
432 RTIC Appeal (in person hearing) 2019/2020, RTIC Minute of 15.09.2020 
433 RTIC Appeal (Documentary proceedings)1908/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
434 RTIC Appeal (Documentary proceedings)1909/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
435 RTIC Appeal (in person hearing) 1850/2019, RTIC Minute of 09.06.2020. 
436 RTIC Appeal (in -person hearing) 1466/2019, RTIC Minute of 17.12.2020. 
437 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1901/2020, RTIC Minute of 2020.07.29 
438 RTIC Appeal (in-person hearing) 1992/2020, RTIC Minute of 29.09.2020 
439 RTIC Appeal (Documentary) 2173/2020, RTIC Minute of 11.03.2020 
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440 RTIC Appeal (in-person hearing) 2031/2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
441 RTIC (In person hearing) 2033/2020, RTIC Minute of 15.09.2020 
442 RTIC (In person hearing) 1276/2019, RTIC Minute of 10.12.2019 
443 RTIC (In person hearing) 1927/2019, RTIC Minute of 07.07.20 
444 RTIC Appeal (In person hearing), RTIC Minute of 02.06.2020 
445 RTIC Appeal (In-Person Hearing 2356/2020, RTIC Minute of 12.01.2020 
446 RTIC Appeal (in person hearing) 1799/2019, RTIC Minute of 07.01.2020 
447 RTIC Appeal (in person hearing) 1962/2020, RTIC Minute of 14.07.2020 
448 RTIC Appeal (in person hearing) 1805/2019, RTIC Minute of 23.06.2020 
449 RTIC Appeal (In Person) 1367/2019, RTIC Minute of 10.12.2019 
450 RTIC Appeal (in person hearing) 1879/2019, RTIC Minute of 20.05.2020 
451 RTIC Appeal (Documentary) 1954/2020, RTIC Minute of 13.07.2020 
452 RTIC (In person hearing) 1652/2019, RTIC Minute of 25.08.2020 
453 RTIC Appeal (Documentary) 2064/2020, RTIC Minute of 22.07.2020 
454 RTIC (In person hearing) 1955/2020, RTIC Minute of 14.07.2020 
455 RTIC Appeal (In Person) 1581/2019, RTIC Minute of 21.01.2020 
456 RTIC Appeal (In person hearing) 1970/2020, RTIC Minute of 20.10.2020 
457 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1511/2019, RTIC Minute of 17.12.2019 
458 RTIC Appeal (In person hearing) 2028/2020, RTIC Minute of 14.07.2020 
459 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1358/2019, RTIC Minute of 01.10.2019 
460 RTIC Appeal (In-Person Hearing)/1193/2019, RTIC Minute of 06.08.2019 
461 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2017/2020, RTIC Minute of 07.09.2020 
462 RTIC Appeal (In – Person Hearing)/ 2179/2020, RTIC Minute of 29.06.2021 
463 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2039/2020, RTIC Minute of 25.08.2020 
464 RTIC Appeal (in person hearing) 606/2018, RTIC Minute of 10.03.2020. 
465 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 707/2018, RTIC Minute of 05.02.2019 
466 RTIC Appeal (in person hearing) 167/2018, RTIC Minute of 11.02.2020. 
467 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1686/2019, RTIC Minute of 07.01.2020 
468 RTIC Appeal (in person hearing) 1919/2020, RTIC Minute of 30.06.2020 
469 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1687/2019, RTIC Minute of 07.01.2020 
470 RTIC Appeal (In-person)/ 374/2018, RTIC Minute of 27.11.2018 
471 RTIC Appeal (Documentary Proceeding)/ 2016/2020, RTIC Minute of 02.09.2020 
472 RTIC Appeal (In-person)/ 375/2018, RTIC Minute of 27.11.2018 
473 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1772/2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
474 RTIC Appeal (In-Person)/ 543 / 2018, RTIC Minute of 11.12.2018 
475 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2107/2020, RTIC Minute of 2020.10.19 
476 RTIC Appeal (In-person)/ 381/2018, RTIC Minute of 27.11.2018 
477 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1791/2019, RTIC Minute of 2020.06.30 
478 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2331/2020, RTIC Minute of 20.07.2021 
479 RTIC Appeal (Documentary)/ 1661/2019, RTIC Minute of 2020.06.02 
480 RTIC Appeal (In person) 1759/2019, RTIC Minute of 02.06.2020 
481 RTIC Appeal (In person) 1930/2020, RTIC Minute of 07.07.2020 
482 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2074/2020, RTIC Minute of 2020.07.22 
483 RTIC Appeal (In person) 1985/2020, RTIC Minute of 10.20.2020 
484 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2110/2020, RTIC Minute of 2020.10.19 
485 RTIC Appeal (In person) 2009/2020, RTIC Minute of 20.10.2020 
486 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2122/2020, RTIC Minute of 2020.10.19 
487 RTIC Appeal (In person) 2052/2020, RTIC Minute of 18.08.2020 
488 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2088/2020, RTIC Minute of 2020.08.17 
489 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2349/2020, RTIC Minute of 20.07.2021 
490 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2021/2020, RTIC Minute of 2020.09.07 
491 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1894/2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
492 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1894/2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
493 RTIC Appeal (In person) 1798/2019, RTIC Minute of 23.06.2020 
494 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1897/2019, RTIC Minute of  14.12.2020 
495 RTIC Appeal (In person) 1911/2020, RTIC Minute of 05.10.2020 
496 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1877/2019, RTIC Minute of 31.08.2020 
497 RTIC Appeal (In person) 802/2019, RTIC Minute of 03.12.2020 
498 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1758/2019, RTIC Minute of 08.08.2020 
499 RTIC Appeal (In person) 803/2019, RTIC Minute of 03.12.2020 
500 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1576/2019, RTIC Minute of 22.09.2020 
501 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1958/2020, RTIC Minute of 13.07.2020 
502 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2194/2020, RTIC Minute of 22.02.2021 
503 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1961/2020, RTIC Minute of 19.10.2020 
504 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2328/2020, RTIC Minute of  01.03.2021 
505 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2085/2020, RTIC Minute of 17.08.2020 
506 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1922/2019, RTIC Minute of  14.12.2020 
507 RTIC Appeal (In-person)/ 1371/2019, RTIC Minute of 14.01.2020 
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508 RTIC Appeal (in person hearing) 2321/2020 
509 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1821/2019, RTIC Minute of 08.06.2020 
510 RTIC Appeal (In Person) 1163/2019, RTIC Minute of 10.12.2019 
511 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1839/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
512 RTIC Appeal (In Person) 1261/2019, RTIC Minute of 07.01.2020 
513 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2320/2020, RTIC Minute of 22.02.2021 
514 RTIC Appeal (In Person) 1502/2019, RTIC Minute of 17.12.2019 
515 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1886/2019, RTIC Minute of 15.06.2020 
516 RTIC Appeal (In Person) 1673 /2019, RTIC Minute of 18.02.2020 
517 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1835/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
518 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1868/2019, RTIC Minute of 17.02.2020 
519 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1810/2019, RTIC Minute of 08.06.2020 
520 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1579/2019, RTIC Minute of 22.10.2019 
521 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1651/2019, RTIC Minute of 11.02.2020 
522 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1667/2019, RTIC Minute of 18.02.2020 
523 RTIC Appeal/1890/2020, RTIC Minute of 14.01.2020 
524 RTIC Appeal/1889/2020, RTIC Minute of  14.01.2020 
525 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2120/2020, RTIC Minute of 19.10.2020 
526 RTIC Appeal (In Person) 1891/2020, RTIC Minute of 21.01.2020 
527 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1645/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
528 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 471/2018, RTIC Minute of 10.06.2020 
529 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2346/2020, RTIC Minute of 01.03.2021 
530 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1217/2019, RTIC Minute of 27.08.2019 
531 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1916/2020, RTIC Minute of 29.06.2020 
532 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1672/2019, RTIC Minute of 05.02.2020 
533 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1726/2019, RTIC Minute of 07.09.2020 
533 RTIC Appeal (In-Person)/1556/2019, RTIC Minute of 17.12.2019 
534 RTIC Appeal (In-Person Hearing) 1569/2019, RTIC Minute of 07.07.2020 
535 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 47/2021, RTIC Minute of 2021.04.28 
536 RTIC Appeal (In-Person)/1556/2019, RTIC Minute of 17.12.2019 
537 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1749/2019, RTIC Minute of 2020.03.02 
538 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1763/2019, RTIC Minute of 02.06.2020 
539 RTIC Appeal (In-person)/ 340/2018, RTIC Minute of 04.09.2018 
540 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1755 /2019, RTIC Minute of 02.06.2020 
541 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1787 / 2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
542 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1787 A / 2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
543 RTIC Appeal (In-person hearing) 1597/2019, RTIC Minute of 28.01.2020 
544 RTIC Appeal (In-person hearing) 1602/2019, RTIC Minute of 2020.01.28 
545 RTIC Appeal (In-person hearing) 1609 /2019, RTIC Minute of 05.02.2020 
546 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 786/2018, RTIC Minute of 06.01.2020 
547 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1999/2020, RTIC Minute of 2020.07.21 
548 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2108/2020, RTIC Minute of 2020.10.19 
549 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 2138/2020, RTIC Minute of 2020.11.30 
550 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2090/2020, RTIC Minute of 2020.08.17 
551 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1718/2019, RTIC Minute of 2020.01.13 
552 RTIC Appeal (Documentary proceedings) 1342/2019, RTIC Minute of 2020.01.13  
553 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2102/2020, RTIC Minute of 2020.08.17 
554 RTIC Appeal (In-person) 1895,1968/2019, RTIC Minute of 2020.03.03 
555 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1876/2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
556 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1558/2019, RTIC Minute of 2020.01.20  
557 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1871/2019, RTIC Minute of 2020.06.09 
558 RTIC Appeal (In-Person Hearing)/2119/2020, RTIC Minute of 06.10.2020 
559 RTIC Appeal (Documentary Proceedings)/2051/2020, RTIC Minute of 28.07.2020 
560 RTIC Appeal (In Person) 1685/2019, RTIC Minute of 25.02.2020 
561 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1834/2019, RTIC Minute of 10.06.2020 
562 RTIC Appeal (In-Person Hearing)/747/2018, RTIC Minute of 05.01.2021 
563 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2124/2020, RTIC Minute of 19.10.2020 
564 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 881/2019, RTIC Minute of 08.09.2020 
565 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1773/2019, RTIC Minute of 17.06.2020 
566 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1880/2018, RTIC Minute of 23.06.2020 
567 RTIC Appeal (In-Person)/ 831 / 2019, RTIC Minute of 09.07.2019 
568 RTIC Appeal (in person hearing) 933/2019, RTIC Minute of 26.01.2021 
569 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2233/2020, RTIC Minute of 02.03.2021 
570 RTIC Appeal (In-person) 1967/2020, RTIC Minute of 04.05.2021 
571 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2199/2020, RTIC Minute of 22.02.2021 
572 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1828/2019, RTIC Minute of 14.12.2020 
573 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 1373/2019, RTIC Minute of 15.06.2020 
574 RTIC Appeal (Documentary Proceedings) 2200/2020, RTIC Minute of 22.02.2021io 



 

63 
 

 
575 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1939/2020, RTIC Minute of 19.10.2020 
576 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2202/2020, RTIC Minute of 22.02.2021 
577 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1912/2020, RTIC Minute of 05.10.2020 
578 RTIC Appeal (In-person)/ 1743/2019, RTIC Minute of 02.03.2020 
579 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2205/2020, RTIC Minute of 22.02.2021 
580 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1086/2019, RTIC Minute of 02.12.2019 
581 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 1691/2019, RTIC Minute of 15.06.2020 
582 RTIC Appeal (In-person) 1679/2019, RTIC Minute of 2020.02.25 
583 RTIC Appeal (Documentary proceedings)/ 2322/2020, RTIC Minute of 13.07.2021 


