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පි.තේ.සි. විමලසුරිය එ. වැලිගම නගර සභොව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1452/2019 (2019.10.22 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.  
 
සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධෙේෂ-යනරොල්:  ඩි. ජි. එේ. ී. හපුආරච්චචි   
 
අභියොචක  - පි.තේ.සි. විමලසුරිය 
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය -          නේ කල නිලධොරී, වැලිගම නගර සභොව   
 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පි.තේ.සි. විමලසුරිය 
තපොදු අධිකොරිය  - ආර්. දර්ශනී දිප්තතිකො (ප්ර. කළමනොකොර සහකොර) 

තේ.එච්ච.අතේෂ සමොකොන්ති (සංවර්ධන නිලධොරි) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.14 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරක් නැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.22 සහ2019.03.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරක් නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

03.03.2019 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

2018 අතේල් මස සිට මන්ී නිතයෝයනය සමග සභොව ආරේභ කිරීතමන් පසු සභොව විසින් තේ 
දේවො නගරතේ සංවර්ධි  කටයුතු සඳහො සභොතේ තයෝයනො සේම ය ම  ක්රියොත්මක කිරීමට 
තයදුනු  

1. වෙොපෘති කවතර්ද?  
2. එම වෙොපෘති තයෝයනො කර සවිර කතළව කේරුන්ද?  
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3. එම වෙොපෘති අයත් නොගරික තකොට්ඨොශය කුමේද?  
4. ඒ සඳහො තවන් කළ මුදල් ප්රමොණය තකොපමණද/ 
5. එම වෙොපෘති ආරේභ කතළව කවදාද? අවසන් කළ දිනය  
6. ආරේභ තනොකළ වෙොපෘති තකොපමණද ? 
7. එතසව ආරේභ තනොකිරීමට තහවතු කවතර්ද?  
8. මුල් වෙොපෘතියට තවන් කළ මුදල් ප්රමොණතයන් පසුව නැව  එම වෙොපෘතියට අතිතර්ක 

මුදල් තවන් කර ඇතිද ? ඒ තකොපමණද? අවසන් කළ වෙොපෘති සඳහො මුදල් තගවො ඇතිද 
? ඒ කවදාද? 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019.02.22 සහ  2019.03.05 දිනයන් ි නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු 
කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ 
බැවින් අභියොචක විසින් 03.03.2019 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.  

වැලිගම නගර සභොව, තකොමිෂන් සභොව විසින් නිකුත් කරන ලද තනොතිසිතේ නියම කර ඇති පරිදි ලිඛි  
ප්රකොශනයේ තකොමිෂම තව  ඒවො ඇ . එි පහත පරිදි දේවො ඇ . 

 උේ  කරුණ හො සේබන්ධව ඔබතේ 1452/19 අංක හො 2019.08.31 දිනැති ලිපිය හො බැතද්. 

“එම පැමිණිල්ලට අදොළ කොල සිමොතේ කටයුතු කල ත ොරතුරු නිලධොරී හො සහයක නිලධොරී සවථොන 
මොරු ලබො ආය නතයන් පිටව තගොසව ඇති අ ර දැනට කටයුතු කරන නිලධොරීන් තදතදනො 
අභියොචනො විභොගයට තපනී සිටින බව දන්වන අ ර අභියොචනයට අදොළ ත ොරතුරු 2018.12.31 
දිතනන් අභියොචක තව  ඉදිරිපත් කර ඇති බව දන්වමි."   

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

මුලින් තතාරතුරු ලබා දී ඇත්තත් 2018.12.31 දින බව තපාදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් 
අභියාචක කියා සිටිතේ එවැනි දිනයක තමාට තතාරතුරු ලැබී තනාමැති බවයි. 

තවදුරටත් තපාදු  අධිකාරිය පවසා සිටිතේ තතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් නැවත වරක් ප්රතිචාර දැක්ූ 
බවයි. නමුත්, ලබා දුන් තතාරතුරු ප්රමාණවත් තනාවන බව අභියාචකයා තර්ක කරන ලදී. 

ඒ අනුව අභියාචකයා සහ තපාදු  අධිකාරිය යන පාර්ශ්වයන් එකඟ ූතේ තතාරතුරු ඉල්ලීතම් අයිතම අංක 
1 සිට 6 ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු තපාදු  අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති බවත්, අයිතම අංක 7 න් හා 8 න් ඉල්ලලා 
ඇති තතාරතුරු ලබා දී තනාමැති බවත්ය . 

තතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් විමසීතමන් පසු, තපාදු  අධිකාරිය පහත පරිදි පිළිතුරු ලබා තදන ලදී 

1. අයිතම අංක 7 - සම්පත් තනාමැතිකම නිසා එවැනි වයාපෘති ආරම්භ තනාවීය. 
2. අයිතම අංක 8 - තයෝජිත වයාපෘති 45 න් 6 ක පමණ වයාපෘති ආරම්භ කර තනාමැත. 

 

නිතයෝගය: 
 
තපාදු අධිකාරිය තවතින් තතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පුරවැසියාතේ අයිතිය පැන නගිනුතේ  ඉල්ලලා සිටින  
ලද තතාරතුරු තපාදු අධිකාරිය  සන්තකතේ , භාරතේ තහෝ පාලනතේ ඇති විටදී ය. ඒ අනුව,යම් තතාරතුරු 
ඉල්ලීමක් සම්බන්ධතයන් තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත හි විධිවිධාන අනුව පහැදිලි 
නිසි පිළිතුරක් ලබා දීමට තපාදු අධිකාරියට වයවස්ථාපිත වගකීමක් ඇත. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අයිතම අංක 7, එනම්, එතසව ආරේභ තනොකිරීමට තහවතු කවතර්ද? අදාළව තපාදු  අධිකාරිය වාචික පිළිතුර 

(තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට) ලබා දුන් බව සටහන් තේ. එම  පිළිතුර අපැහැදිලි සහ සාමානය බව තකාමිෂන් 

සභාතේ නිගමනය විය.  

ඉහත තත්වයන් යටතත්, අයිතම අංක 7 සම්බන්ධතයන් තමම නිතයෝගය ලැබී සති 2 ක් තුළ අභියාචකයාට 
නිසි පිළිතුරක් / තතාරතුරක් ලබා තදන තලස තපාදු අධිකාරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  
 
අයිතම අංක 8, එනම් මුල් වෙොපෘතියට තවන් කළ මුදල් ප්රමොණතයන් පසුව නැව  එම වෙොපෘතියට අතිතර්ක මුදල් 

තවන් කර ඇතිද? ඒ තකොපමණද? අවසන් කළ වෙොපෘති සඳහො මුදල් තගවො ඇතිද ? ඒ කවදාද?, සම්බන්ධතයන් 

තමම නිතයෝගය ලැබී සති 2 ක් තුළ අභියාචකයාට නිසි පිළිතුරක් / තතාරතුරක් ලබා තදන තලස තපාදු 

අධිකාරියට තව දුරටත් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

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

අභියාචනය අවසන් තේ. 

**** 

 


