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ඒ.එස්.පී. රාජකරුණා එ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 554 /2018 (2019.02.06 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.එසව.පී. රොයකරුණො  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    සොමොනෙොධිකොරී, ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.එසව.පී. රොයකරුණො 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.16  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.04 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.06 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.08.02 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
2018.04.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 

 

අභියොචක 2017.01.18 දි  අංක යුපි/ඩීජිඑම්/එච්ආර්/ඊ3/ ඩීජී36/30177 ලිපිය අනුව රු 335 415.00ක් 
යලස සහ යමම මුදලට මණ්ඩලීය ගාස්ුව 25% ද එකු කර රු 419,268.75 ක මුදලක් අභියොචකතේ 
වැටුතපන් අයකරන තලස නිතයෝජ්ය සොමොන්යධිකොරී නිතයෝග කර තිබිණි.  
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තමම මුදල  සඳහො තහවතුවූ කරුණු කොරනො ඇතුළත් පරීක්ෂණ තගොනුතේ අදොළ වැඩ තල්ඛන අධීක්ෂණය 
කිරීම සඳහො එම තල්ඛන /වොර් ො වල සටහන් උද්ධෘ  වල සහතික කළ පිටපත් ලබො ගැනීම  
 
පළමු පරීක්ෂණ වොර් ොව 2017.11.08 දිනට අදොළ ලිපිතල්ඛන  
 
තමම පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සඳහො අනුම  කරන ලද නිතයෝග ලිපිතේ සහතික කරනලද පිටප ක්  
 
1. තමම පරීක්ෂනය සඳහො සහභොගිවූ නිලධොරීන්තේ  නතුරු/ ඔවුන්තේ නේ සහ අදොළ පත්ීේ ලිපිවල 

සහතික කරන ලද පිටපත්  
 
2. 2016  වොර්ික ත ොග සමීක්ෂණතේදී අදොළ ද්රවෙ සහ භොණ්ඩ සටහන් කරන ලද සටහන් වල 

සහතික කළ පිටපත්  
 
3. තමම කමිටුව විසින් පරීක්ෂණතයන් පසුව භොණ්ඩ සහ ද්රවෙ වල විසව ර ඇතුළත් වොර් ොව (Annual 

Verification  of stores -2016) ි සහතික කරන ලද පිටපත්  
 

4. පරීක්ෂණ කමිටුව විසින් පරීක්ෂණය අවසොනතේදී ඌන ොවයන්/ අතිරික් යන් තමන්ම කමිටුව විසින් 
ලබො තදන ලද නිර්තද්ශ/ තයෝයනො/ අදහසව/ ඇතුලත් සියලු ලිපි තල්ඛන වල සහතික කළ පිටපත් 
 

5. තමම පරීක්ෂණ සේබන්ධතයන් ඔබ විසින් ගන්න ලද තීරණයන්/ නිතයෝගයන් සහ ක්රියොමොර්ග 
සටහන් කරන ලද පත්රිකො වල සහතික කරන ලද පිටපත්  
 

6. තමම පරීක්ෂණතේදී ඌන ො  භොණ්ඩ සඳහො රු 419, 268.75 මුදලක් මණ්ඩලය තව  අය කර ගැනීම 
සඳහො ගණකොධිකොරී (වියදේ- ඌව) තව  නිතයෝගය සටහන් ලිපිතේ සහතික කළ පිටපත් 
 

 
තපොදු අධිකොරිය තේ කරුණ සේබන්ධතයන්  වදුරටත් අභියොචකතේ වැටුතපන් රු. 246, 775 ක මුදලක් 
අය කර ඇ . ඒ සේබන්ධ ගණනය කිරීම සඳහො නැව  ත ොග පරීක්ෂණයක් පවතිවිය  අභියොචක සි යි  
ඊට අදොලව  
 

1. තමම පරීක්ෂනය පැවැත්ීම සඳහො අනුම  කරන ලද නිතයෝග ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්  
 

2. තමම පරීක්ෂනය සහභොගිවූ නිලධොරීන්තේ  නතුරු/ ඔවුන්තේ නේ සහ අදොළ පත්ීේ ලිපිවල 
සහතික කරන ලද පිටපත්  
 

3. තමම කමිටුව විසින් පරීක්ෂණතයන් පසුව භොණ්ඩ සහ ද්රවෙවල විසව ර ඇතුළත් වොර් ොතවි 
සහතික කරන ලද පිටපත්  
 

4. පරීක්ෂණ කමිටුව විසින් පරීක්ෂණය අවසොනතේදී ඌන ොවයන්/ අතිරික් යන් තමන්ම කමිටුව 
විසින් ලබො තදන ලද නිර්තද්ශ/ තයෝයනො/ අදහසව/ ඇතුලත් සියලු ලිපි තල්ඛන වල සහතික කළ 
පිටපත්  
 

5. තමම පරීක්ෂණ සේබන්ධතයන් ඔබ විසින් ගන්න ලද තීරණයන්/ නිතයෝගයන් සහ ක්රියොමොර්ග 
සටහන් කරන ලද පත්රිකො වල සහතික කරන ලද පිටපත්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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6. තමම පරීක්ෂණතේදී ඌන ො වූ භොණ්ඩ සඳහො රු 246, 775.00 මුදලක් මණ්ඩලය තව  අය කර 
ගැනීම සඳහො ගණකොධිකොරී (වියදේ- ඌව) තව  නිතයෝගය සටහන් ලිපිතේ සහතික කළ පිටපත් 
 

7. රු. 419, 268.75 ක මුදල රු 246, 775.00 කට අඩුීම එනේ රු. 172, 493.75 තවනස ලද ආකොරය 
ඇතුලත් සටහන් වල සත්කො කරන පිටපත්   
 

 

2018.05.04 දිනැතිව ඌව නිතයෝයෙ සොමොනෙ කලමණොකරු අභියොචකට දන්වන ලද්තද් අදොළ ත ොරතුරු 
අභියොචකතේ පද්ගලික ලිපිතගොනුතේ තගොනුකර ඇති බවත් තමවැනිම ඉල්ීමක් මධෙම නිතයෝයෙ 
සොමොනෙ කලමණොකරුට සිදුකරන තලසයි. ඒ අනුව අභියොචක 2018.05.23 දිනැතිව මධෙම නිතයෝයෙ 
සොමොනෙ කලමණොකරුට ඉල්ීමක් තයොමු කළඳ ඊට කිසිඳු පිළිතුරක් තනොලැබිණි. ඒ අනුව නේකළ 
නිලධොරියට 2018.07.06 දිනැතිව අභියොචනයක් තයොමුකළද නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොරයක් තනොලද 
තහයින් අභියොචක විසින් 2018.08.02 දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.12.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකරන ලද ෆැක්සව පණිවිඩය 
තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන් අභියොචක හට අදොළ ත ොරතුරු 
සැපයීම සඳහො දැනටමත් අවශෙ ක්රියොමොර්ග තගන ඇති බවත් ඒ අනුව අදොළ තල්ඛනවල සහතික කළ 
පිටපත් අභියොචක තව  සැපයීම සඳහො පනතත් විධිවිධොන අනුව රු.30.00ක ගොසවතුවක් තගවන තලස 
අභියොචකට දන්වො ඇති බවත් තේ බව අභියොචක තව  දුරක නතයන් දැනුේ දී ඇති බවත්ය. එතසවම අදොළ 
මුදල් තපොදු අධිකොරිය තව  තගවො ත ොරතුරු ලබොගන්නො බව අභියොචක තව  දුරක නතයන් දැනුේදුන් 
බවත් අදොළ මුදල් තගවූ පසු අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  සැපයීම සඳහො සූදොනේ තකොට ඇති බවත්ය. 
 
තමම කරුණු දැක්ීම අනුව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ 
ත ොරතුරු අභියොචක තව  සැපයීම සඳහො අවශෙ කටයුතු සූදොනේ කර ඇති බවය. 
 

නියයෝගය: 

තමම කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීතමන් අනතුරුව නිතයෝග කර සිටිනුතේ අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො 
තපොදු අධිකොරිය එකඟ ී ඇති බැවින් අදොළ ගොසවතු තගවො ත ොරතුරු ලබො ගන්නො තලසත් අදොළ ගොසවතු 
තගවූ පසු එම ත ොරතුරු අභියොචකට ලබොතදන තලසත් ය. 

 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

 

**** 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 


