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ජී. ජී. සී. කීර්තිරත්න එ. තැපැල් මූලස්ථානය 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම / RTIC 280/2018 (2018.07.24 දින පැවති විධිමත් 
තකාමිෂන් සභා රැසවීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය.) 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන්ි 

(ගාසවතු හා අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය) , රීති අංක 28 යටතත් පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය 
පටිපාටිය.  
  

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික:      තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂාලී පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව  .ජී.  පුංචිතහවවා 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ -ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක    - ජී. ජී. සී. කීර්තිරත්න මයා  

කනාිසි ලත් පාර්තශවය   -  ැපැල්පති,  ැපැල් මූලසවථානය 
 

කපනීසිටීම   
අභියාචක   - ජී. ජී. සී. කීර්තිරත්න මයා  

      
තපාදු අධිකාරිය  - ආර්. ගුණරත්න අධෙක්ෂ )පුහුණු(  ැපැල් තදපාර් තේන්තුව 
 

ත ාරතුරු ඉල්ලීම තගානු කරන ලද දිනය 
 

2017.10.24  

ත ාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2017.12.29  

නේ කල නිළධරයා තව  අභියාචනය තයාමු කළ දිනය 
  

2018.01.08  

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2018.01.24  

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් 
සභාව තව  අභියාචනය තයාමුකළ දිනය 

2018.03.16 

 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක විසින් 2017.10.24 දිනැති ත ාරතුරු ඉල්ලීම මගින්, ‘2014 මැයි 11 දින පැවැත්ූ සහකාර 

අදිකාරී  නතුරුවලට බදවා ගැනීතේ  රග විභාගතේ අතේක්ෂයකුූ ඔහුතේ ලකුණු සහ සවථානය’ 

ඉල්ලා සිටින ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 
ත ාරතුරු නිලධාරයා 2017.12.29 දිනැතිව 2014 මැයි 11 දින පැවැත්ූ සහකාර අදිකාරී  නතුරුවලට 

බදවා ගැනීතේ  රග විභාගතේ එක් එක් ප්රශවනපත්ර සදහා ලකුණු 40 ට   වඩා වැඩි ලකුණු ලබා ගත්  

අයදුේකරුවන් 11 තදනකුතේ නේ ඇතුලත් ප්රතිපල තල්ඛනතේ ලබා දී ඇ . එම ප්රතිචාරතයන් 

සැහීමකට පත් තනාූ අභියාචක විසින් 2018.01.08 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් 

තයාමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.01.24 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමි පවසා සිටිතේ ඉල්ලා ඇති 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ාරතුරු වලට අදාළව  ැපැල් තදපාර් තේන්තුව සතු සේපුර්ණ ත ාරතුරු අභියාචක තව  ලබා දී 

ඇති බවත්  වදුරටත් විසව ර අවශෙ වන්තන් නේ එම ත ාරතුරු අදාළ තපාදු අධිකාරිය තවතින් ලබා 

ගන්නා තලසත්ය. තමම ප්රතිචාරතයන් ද සැහීමකට තනාපත් අභියාචක විසින් 2018.03.16 දිනැතිව 

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයාමු කරන ලදී. 

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී හටගත් කරුණු: 

අභියාචනය විභාග කිරීතේ අවසවථාතේදී පැහැදිලි වුතේ ඉල්ලා ඇති ත ාරතුරු තපාදු අධිකාරිය 
සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ තනාමැති බවත් අදාළ තපාදු අධිකාරිය වන විභාග 
තදපාර් තේන්තුතවන් ලබා ග  යුතු බවත් ය. 
 

නිකයෝගය: 
 
අදාළ තපාදු අධිකාරිය වන විභාග තදපාර් තේන්තුව තව  ත ාරතුරු ඉල්ලීම තයාමු කරන තලසට 
අභියාචක තව  නිතයෝග කරනු ලැතේ.  
 

එනමුත් තපාදු අධිකාරිය, 2016 අංක 12 දරන ත ාරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතත් 2 

වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතත් 41 වැනි වගන්තිය යටතත් අමා ෙවරයා විසින් සාදන 

ලදුව, 2017.02.03 දිනැතිව ගැසට් අංක 2004/66 ි ප්රකාශයට පත් කර ඇති, නිතයෝග අංක 4 (vi) 

ප්රකාරව 'ඉල්ලා සිටින ත ාරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති බව ත ාරතුරු නිලධාරියා දන්තන් 
නේ අයදුේප  එකී ත ාරතුරු  බාතගන ඇති තපාදු අධිකාරිතේ ත ාරතුරු නිලධාරියා තව  යවා එව බව 
අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක් තුළ දන්වා යැවිය යුතු' බව ද අවධාරණය කරනු ලැතේ.  
 
අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 
තකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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