
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එච්.දසන්ත කුමාර පෙපේරා එ. ොනදුර නගර සභාව 

 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 141/2018 (27.11.2018 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාච    -     එච්.දසන්ත කුමාර පෙපේරා 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නම් කල නිලධොරියො, ොනදුර නගර සභාව 

 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එච්.දසන්ත කුමාර පෙපේරා 

තපොදු අධිකොරිය  - ඒ.එස්. ප්රනාන්දු , පේකම් 

                                                එස්.ඩී.ආේ. තුෂාර , තාක්ෂණික නිලධාරියා 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.08.02,  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2017.11.22 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2017.08.30 සහ 
2017.11.07 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.12.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2017.08.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. ම.කු.එ.ත්රී  රථ සංගමය (HIR-7) විසින් 2016/02/08 වන දින අයථා පලස බලෙත්ර ලබා ගැනීම 

පවනුපවන් විධිමත් ෙරීක්ෂණයක් ඉේලා යවන ලද ලිපිය සම්බන්ධව ෙරීක්ෂණ වාේතා පිටෙතක්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. ම.කු.එ.ත්රී  රථ  සංගමපේ අනවසර ත්රීපරෝද රථ ඉවත්ිරීම සම්බන්ධපයන් 2016.08.15 දින එවන 
ලද ලිපිය සම්බන්ධපයන් ගත් ක්රියාමාේග වාේතා පිටෙතක්  

3. ත්රීපරෝද රථ ගාේ කරීම සම්බන්ධව 2013.04.19 වන දින ගැසට් ෙත්රය හා ඊට ෙසු අනුමත රථ ගාේ 

පිහිටි ස්ථානය වල,පිහිටි ස්ථාන , සංපක්ත අංකය , අනුමත රථ ගණන 2016.01.01 සිට 2017.08.01 

දක්වා අලුතින් නගර සභාව විසින් එක් එක් රථ ගාේ සදහා ඇතුලත් කර ඇති රථ ගණන , එක් එක් 
රථ ගාේවල ට දැනට දී ඇති මුළු රථ සංඛ්යාව 

4. 2016 ජනවාරි මුල සිට 2017 ජනවාරි 31 දක්වා අවස්ථා 8 කදී අලුතින් සමාජිකයින් 12 පදපනකුට 

හා ෙැරණි සාමජිකයින් 4 පදපනකුට ම.කු.එ.ත්රී  රථ  සංගමයට බල ෙත්ර නිකුත් කර ඇත. අතුරු 

වයවස්ථා වට අනුව 3.3 කමිටුව විසින් ගන්නා ලද තීන්දු පිටෙත් 

5. ම.කු.එ.ත්රී  රථ සංගමය විසින් ගරු මහා ඇමතිතුමා හා ෙළාත් ොලන පකාමසාරිස් (බ.ෙ) තුමා පවත 

යවන ලද ලිපිය සම්බන්ධව කරන ලද ෙරීක්ෂණ වාේතාවක් ෙළාත් ොලන සහකාර පකාමසාරිස ්

තුමියපේ අධීක්ෂණය යටපත් එච්.ඩී.එේ.දිේහානි මහත්මිය විසින් 2016.08.22 වන දින විමේශන 
වාේතාව සම්බන්ධව නගර සභා පේකම් වරිය විසින් කරන ලද විමේශනපේ පිටෙතක්  

6. 2016.02.27 දින ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා විසින් නීති විපරෝධී ත්රීපරෝද රථ ඉවත් ිරීම 
සම්බන්ධව ගත් තීන්දුව පේකම් තුමිය විසින් ගත් විමේශන වාේතා පිටෙතක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.11.22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ “අෙ විසින් ත්රීපරෝද රථ 

රථගාපලහි නවතා තැබීම සදහා බලෙත්ර ලබා දී ඇත්පත් අතරු වයවස්ථා වට අනුකූල බවය.” තමම 

තීරණතයන් අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2017.12.13 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 
 
පතාරතුරු ඉේීමට අදාල පතාරතුරු පමම පකාම්ෂන් සභාවට ආවරණ ලිපියක් සහිතව අභියාචක හට ලබා 
පදන පලස පොදු අධිකාරිය නිපයෝග 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. 
 

අභියාචනය පමයින් අවසන් පේ. 

**** 

............................................................. 
මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  
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