
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ජී.එම් .සිරිවර්ධන එ. තක්සේරු ්ෙපාර්ත්ම්න්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 161/ 2018 /2018.05.18 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  
්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයකෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාචක   -     ජී.එේ .සිරිවර්ධන  
්නාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    ටී.එේ. නන්දන ( කතසවරු තදපොර් තේන්තුව) 
 
්පනීසිටීම   
අභියොචක   - ජී.එේ .සිරිවර්ධන  

තපොදු අධිකොරිය  - ටී.එේ. නන්දන 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.03.20 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.03.29 (ත ොරතුරු 
ඉල්ීම ලද බව) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.12.18 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.01.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.02.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.03.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

• Lotඅංක 87 ඉඩතේ පර්චසව එකක  කතසවරු කළ මුදල 

• එම ඉඩතමි පිිටි තගොඩනැගිල්තල්පහල මොලය ඒ ඒ තකොටසව තවනුතවන්  කතසවරු කළ මුදල 

• එම තගොඩනැගිල්තල් ඉහල මොලය තවනුතවන්  න්තසවරු කළ මුදල 

• වෙොපොරය අිමි ීම තවනුතවන් සිදු වූ හොනිය(පොඩුව) තවනුතවන්  කතසවරු කළ මුදල.ඉදිරියට 
තකොපමණ වර්ෂ සදහො     

• ඉහල මොලතේ බදු අිමිීතමන් සිදු වූ අලොභය තවනුතවන්  කතසවරු කළ මුදල ඉදිරියට තකොපමණ 
වර්ෂයක සදහො. 

• අවුරුදු 74ක කොලයක යනප්රියව තිබූ නමට සිදුවූ හොනිය තවනුතවන්  කතසවරු කළ මුදල 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2017.12.18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක තයොමු කරන ලදී. නේකළ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

නිලධරයො 2018.01.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දකවමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් දැනටමත් ඉඩේ අත්පත් 
කර ගැනීතේ සමොතලෝචන මණ්ඩලයට අභියොචනයක ඉදිරිපත්කර ඇති බැවින් ත ොරතුරු සැපයිය තනොහැකි 
බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.02.01 දිනැතිව අභියොචක විසින් 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථා්ේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය  වොරතේදී පවසො සිටිතේ ඉමදුව නගරතේ බතලොක අංක 87  කතසවරු කිරීතේදී ,  පර්චසව 1ක  
රුපියල් අටලකෂ පන්දහසක තලස  කතසවරු කරන ලද අ ර, වර්ග අඩි 357ක වූ පහල මොලය රුපියල් 
2750ක තලස  න්තසවරු කළ බවයි.  වද වර්ග අඩි 691ක වූ ඉහල මොලය ( ට්ටු තදතක)   රුපියල් 3250 
බැගින්  කතසවරු කළ බවත් වෙොපොර අිමිවූවන් තවනුතවන් රුපියල් හ රලකෂ හැට දහස බැගින් 
 කතසවරු කළ බවයි. ඉහල මොලතේ බදු අිමි වූවන් තවනුතවන් 2012, 2013, 2014  වර්ෂවල ශුද්ධ 
ලොභතයන් තුතනන් එකක වන්දි වශතයන් ලබො දීමට  කතසවරු කර ඇති අ ර, අවුරුදු 75ක කොලයක 
තවනුතවන් වෙොපොර නොමය තවනුතවන්  කතසවරු පනතින් කර තනොමැති බවත් පවසො සිටින ලදී. 

නි්යෝගය:  
 
අංක 1 සිට 5 දකවො ත ොරතුරු ඉල්ීතේ දැකතවන කරුණුවලට අදොල ත ොරතුරු ලබොතදන ලද අ ර,එයට 
අදොල තල්ඛනතේ සහතික පිටපත් අභියොචකට සතියක ඇතුළ  ලියොපදිංචි  ැපෑල මගින් යැීමට එකග ීම 
ම  අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ. 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ. 
 

 
***** 

 


