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කේ බී වික ෝලා  එ.  ශ්රී ලංකා සුරාබදු කෙපාර්තකේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/1456/2019 (2019.10.22 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා 

රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද 

නියෙෝගෙ සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභිොචන 

කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යෙවර්ධන  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යේෂ -ජ රාල්:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපුආරච්චචි 

 

අභියාචක  -  යේ බී වියනෝලා   

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධාරි, ශ්රී ලංකා සුරාබදු යදපාර්තයේන්තුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - යනාපැමිණී 

කපාදු අධිකාරිය  - එල් ඒ ඩී ලිෙනඅරච්චචි - ශ්රී ලංකා සුරාබදු යදපාර්තයේන්තුව 

  

යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 
 

2018.12.24 

යතාරතුරු නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 
 

2019.01.18 

නේ කළ නිළධරො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 
   

2019.02.22 

නේ කළ නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 
 

2019.03.26 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභිොචනෙ යොමුකළ දිනෙ 

2019.04.22 

 

අභියාච යට පසුබිේූ කරුණු: 

අභිොචක 2018.12.24 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 

 
1. ශ්රී ලංකා සුරාබදු යදපාර්තයේන්තුයේ සුරාබදු නිොමක/ නිොමිකා බඳවාගැනීයේ තරග විභාගයෙන් 

සේමුඛ පරීේෂණෙ සඳහා කැඳවන ලද නිොමිකාවන්යේ නාම යල්ඛනෙ හා ඔවුන් ලබාගත් විභාග 
ලකුණු ප්රමාණෙන් (සේමුඛ පරීේෂණෙ සඳහා කැඳීමට නියෙෝග ලබාදුන් අත්සන් සිත යපළ ගැසීයේ 
ලිපිවල සහතික කල ඡාො පිටපත්) 
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2. 2015.08.01 දින පවත්වන ලද සුරාබදු යදපාර්තයේන්තුයේ සුරාබදු නිොමක/ නිොමිකා තරග විභාගෙට 
අනුව මා 122 සවථානෙ ලබා ඇති අතර එම විභාගෙට අනුව 1 සිට 122 දේවා සමත් අෙයේ නාම 
යල්ඛනයේ සහතික කල ඡාොසවථ පිටපත්. 

3. සුරාබදු නිොමක තනතුර සඳහා සේමුඛ පරීේෂණෙ සඳහා පාදක කරගත් නිර්නාෙකෙන් හා ලකුණු දීයේ 
පිළියවල පිළිබද විසවතර හා සේමුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලෙ විසින් ඔවුබ්යේ අත්සනින් සටහන් කල යල්ඛන 
වල සහතික කල ඡාොසවථ පිටපත්.  

4. සුරාබදු නිොමිකා තනතුර සඳහා බඳවාගන්නා අෙයේ නාම යල්ඛනෙ හා ඔවුන්යගන් ලබාගත් මුළු 
ලකුණු ප්රමාණෙන් පිලිබඳ විසවතර අඩංගු ලිපි වල ඡාොසවථ පිටපත්. 

 

යතාරතුරු නිලධාරිො 2019.01.18 දිනැතිව පිළිතුරු සපෙමින් පවසා සිටියේ පනයත් 5 වගන්තියේ (ඕ) උප 
වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව අදාළ විභාගයේ යතාරතුරු ලබා දීමට යනාහැකි බවයි. අභිොචක විසින් 2019.02. 22 
වැනි දින නේ කළ නිළධරො යවත අභිොචනෙේ යොමු කරන ලදී. 2019.03.26 දින පිළිතුරු සපෙමින් යපාදු 
අධිකාරිෙ පවසා සිටියේ අභිොචනෙ පනයත් 31 වන වගන්තියේ විදිවිධාන අනුව නිශවචිතව දේවා ඇති කාල සිමාවට 
අනුකුලව යනාීම නිසා අභිොචනෙ ප්රතිේයෂවප කරන බවයි. එම  ප්රතිචාරයෙන් සැිමකට පත් යනාීම යහවතුයවන් 
අභිොචකො විසින් 2019.04.22 දින යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 
අභිොචනෙ යොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

යපාදු අධිකාරිෙ යවනුයවන් පැමිණ සිටි නිලධාරිො පවසා සිටියේ ඔහුට යමම අභිොචනෙ සේබන්ධයෙන් උපයදසව 

යනාමැති බවත් තමා යතාරතුරු නිලධරො යනාවන බවත් ෙ.  

නිකයෝගය: 

යතාරතුරු ලබා දීම සේබන්ධයෙන් උපයදසව ලබා මීළඟ දිනට ඒ සේබන්ධයෙන් කරුණු දේවන යලසට යපාදු 
අධිකාරිෙට නියෙෝග කරනු ලැයබ්. අභිොචනෙ කල් තබනු ලැයබ්. 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙපටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියේදනෙ කරනු ලැයබ්. 
 

මීළඟ කැඳීේ දිනෙ: 2020.03.10 

***** 
 


