
ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 
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කිතලගම ධම්මාලංකාර හිමිඑ.දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, ිකුණාමලය 

RTIC Appeal(පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/441/2018, ස්ත්හ 344/2018 (2018.11.21 දින පැවති 

විධිමතතකාමිෂන් සභා රැසවීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳතකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්ය්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත පවතවාතගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

ස්ත්භාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥකිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥඑසව. ජී.පුංචිතහවවා  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: ආචාර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -කි ලගමධේමාලංකාරිමි 

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය-              දිසවික්තල්වකේ, දිසවික් තල්වකේ කාර්යාලය, ිකුණාමලය 

ලපනීසිටීම   

අභියාචක   - කි ලගම ධේමාලංකාර ිමි 

තපාදු අධිකාරිය  - තපනීසිටිතේ නැ  

 

ත ාරතුරු ඉල්වීම තගානු කරන ලද දිනය 

 

04.06.2018 

ත ාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් තනාමැ  

නේ කල නිළධරයා තව  අභියාචනය තයාමු කළ දිනය 

 
05.07.2018 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් තනාමැ  

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව 

තව  අභියාචනය තයාමු කල දිනය 

25.07.2018 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 04.06.2018 දිනැති ත ාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 
 
ිකුණාමලය දිසවික් තල්වකේ  කාර්ය්යාලය මගින් කරනු ලබූ පරීක්ෂණතේදී තසවරුවිල තනලුේගම ළිඳත, 

තසවරුවිල ක්රීඩාංගනයත, වතුර පිරිසිදු කිරීම සේබන්ධවත තසවරුවිල අලි වැට සේබන්ධවත, පරීක්ෂණතේ 

තහළි වූ කරුණුසහ තේ සේබන්ධව තේ වන විට තගන ඇති ක්රියාමාර්ය්ග පිළිබඳව අදාළ වාර්ය් ාව. 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 
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ත ාරතුරු නිලධාරියාපන  ප්රකාරව නියමි  කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපාතහාසත වූ බැවින් 

අභියාචක 2018.07.05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයාමු කරන ලදී. නේ කල 

නිලධාරයාද පන  ප්රකාරව නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අතපාතහාසත වූ බැවින් අභියාචක 

2018.07.25 දිනැතිව තකාමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයාමු කරන ලදී.    

අභියාචනය ස්ත්ලකා බලන අවස්ත්රථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට තපනී තනාසිටි බැවින් අභියාචනා විභාගය 08.01.2019 දිනට කල්ව 
 බන ලදී. 

 

 

RTIC Appeal(පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/441/2018 (2019.01.08 දින පැවති විධිමතතකාමිෂන් 

සභා රැසවීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්ය්යය  

පටිපාටිය), රීති අංක 28යටතත පවතවාතගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

ස්ත්භාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥකිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥඑසව. ජී.පුංචිතහවවා  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: ආචාර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

ලපනීසිටීම   

අභියාචක   - කි ලගම ධේමාලංකාර ිමි 

තපාදු අධිකාරිය  - තපනීසිටිතේ නැ  

 

අභියාචනය ස්ත්ලකා බලන අවස්ත්රථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තපාදුඅධිකාරිය 2019.01.07 දිනැති ලිපිතයන්  මාට අභියාචනා විභාගයට පැමිණීමට අපහසුබවත, තේ 

සඳහා තවනත දිනයක් ලබා තදන තලසත තකාමිෂන් සභාවට දන්වන ලදී. 

තපාදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට තපනී තනාසිටි බැවින් අභියාචනා විභාගය 2019.01.14 දිනට කල්ව 
 බන ලදී. 

 

 

RTIC Appeal(පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/441/2018 (2019.01.14 දින පැවති විධිමතතකාමිෂන් 

සභා රැසවීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 



ශ්රී ලංකා ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 

3 
 

ත ාරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳතකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්ය්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28යටතත පවතවාතගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

ස්ත්භාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥඑසව. ජී.පුංචිතහවවා  

ලකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: ආචාර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

ලපනීසිටීම   

අභියාචක   - කි ලගම ධේමාලංකාරිමි 

තපාදු අධිකාරිය  - දිසවික් තල්වකේ කාර්ය්යාලය, ිකුණාමලය 

 

අභියාචනය ස්ත්ලකා බලන අවස්ත්රථාලේදී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිතේ 2018 වර්ය්ෂතේදී අභයන් ර විගණනය මගින් සවවතද්ශ කටයුතු 
අමා යාංශතේ උපතදසව ම  සිදු වන පරීක්ෂණය අවසන් ී තනාමැති තහයින් එම වාර්ය් ාව ලබාදිය 

තනාහැකි බවයි.  වද අදාල පරීක්ෂණ වාර්ය් ාතේ අන් ර්ය්ග තයි නිරවදය ාවය පිළිබඳව සහතික 
කිරීමක් සිදුකළ තනාහැකි බැවින් එය අභයන් ර විගණන අංශය තව  තයාමු කල ඇති බව 

තපාදුඅධිකාරිය ප්රකාශ කරන ලදී.තපාදු අධිකාරිය  වදුරටත කරුණු දක්වමින් විගණන වාර්ය් ාව සති 2 

ඇතුළ  ඔවුන්තව  ලබාතදන තලස අභයන් ර විගණන අංශය තව  දැනුේ දී ඇති බව ප්රකාශකරන ලදී. 
 

අභියාචකහට, මීට තපර ප්රාතද්ශීය තල්වකේ විසින් ලබා දී ඇති අවසන් කරන ලද වාර්ය් ාතේ ත ාරතුරු 
වයාය වන බව අභියාචක තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ ප්රකාශ කරන ලදී. 

 

නිලයෝගය: 
 
තමකී සියලු කරුණු සළකාබැලු තකාමිෂන් සභාව ප්රාතද්ශීය තල්වකේ විසන් ලබා දී ඇති ත ාරතුරු වල 

සාවදයභාවය තසායා බලා, සති තදකක් ඇතුල  අදාල වාර්ය් ාව සහඅභයන් ර විගණනය අංශය සතුව 
පවතින වාර්ය් ාව අභියාචකට ලබා දී එි ආවරණ ලිපිතේ පිටප ක් තකාමිෂන් සභාවට ලැතබන්නට 
සලසවවන තලස, තපාදු අධිකාරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අභියාචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනයකරනුලැතේ. 
 

 
***** 


