
ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

එම්.ඩී. සාගර චන්ද්රර්න  එ.  ාගික  සවර්ධන  ධික ාිකය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලිකවශතයන්විභාගකිරීම)/ 1216/2019 (2019.09.09) දින ඳැවති 

විධිමත්තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබතකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය),රීති අංක 28යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය. 

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී.පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ධනයක්ෂ -ල් රාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

ධභියාච    -     එේ.ඩී. සාගර චන්ද්රරත්න 

ක ොතිසි ල්න පා්ධශරය-නේ කළ නිලධාරී, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

ත ොරතුරුඉල්ලීමතගොනුකරනලදදිනය 2018.10.2

0 

ත ොරතුරුනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය ප්රතිචාර

යක් 

තනොමැ 

. 

නේකලනිලධාරියාතව අභියාචනයතයොමුකළදිනය 2018.11.1

0 

නේකලනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය ප්රතිචාර

යක් 

තනොමැ 

. 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබතකොමිෂන්සභාවතව අභියා 2019.01.1



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

චනයතයොමුකළදිනය 4 

 

ධභියාච යටපසුබිම්වූ රුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.10.20  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

1. වර්ග අඩි 4000ට අඩු තගොඩනැගිලි සහා සැලසුේ අනුම  කිරීතේ බලය අදාළ 

ඳළාත් ඳාලන ආය න සහා ඳවරා දී තිබියදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් BA /135/2016 තගොඩනැගිලි සැලැස්ම සහා අනුමැති ලබා දුන්තන් කුමන 

ප්රතිඳාදනවලට යටත්වද? 

2. එයට අදාළ චක්රතල්නන සහ කාර්ය සටහන් පිළිබ ත ොරතුරු  

3. 2017.11.15 වන දින විත්ති ඳාර්ශවය විසින් මා ර මහාධිකරණතේ තගොනු කළ 

ප්රතිතශෝධන නඩුව විත්තිය විසින්ම ඉල්ලා අස් කර ගැනීම ම  නිෂ්ඨ ප්රභාව 

නඩුව 2018.08.08 වන දින තමෝසමක් මගින් නඩුව කැවා ගරු අධිකරණයට 

කරුණු ඉදිරිඳත් කර ඇ . එහි සහන් ව ආකාරයට අනවසර තකොටස් 

නි ොනුකුල තලස තභෞතික සංතශෝධන සිදු කර ඇති බව දන්වා ඇ . 

තභෞතික සංතශෝධනයන් සිදු කර ඇති බව  හවුරු කර ගනු ලැබුතේ 

තකතස්ද?  

4. අනවසර තගොඩනැගිල්තල් තභෞතික සංතශෝධනයන් පිළිබ ස්ථානීය 

ඳරීක්ෂණය සිදු කළ නිලධාරීන් කවුරුන්ද? 

5. තභෞතික සංතශෝධනය පිළිබ ස්ථානීය ඳරීක්ෂණය සහා සහභාගී ව 

නිලධාරීන් නාම තල්නනය  

6. තභෞතික සංතශෝධන පිළිබ ස්ථානීය ඳරීක්ෂණයසිදු කළ දිනය  

7. තභෞතික සංතශෝධන පිළිබ ස්ථානීය ඳරීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණ වාර් ා  

8. මතේස්ත්රාත් අධිකරණතේ තීන්දුතේ සහන්  ාක්ෂණ නිලධාරී වාර් ාවට 

අනුව ඳළමු කරුණ වන පිටුඳස විවෘ  අවකාශය අඩු ඳළලින් යුතු වන තස් 

තගොඩනැගිල්ල ඉදි කර ඇ . යන කරුණ සහ BA /279/2007 අනුම  සැලසුතේ 

දක්වා තනොමැති විවෘ  අවකාශය තුළ වැසිකිළි හා නාන කාමරයක් ඉදිකර 

ඳත් කිරීම යන කරුණු තදක තේ වන විටත් එය සහා ක්රියාත්මක කරවීේ 

සේබන්ධතයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

 

ත ොරතුරුනිලධාරියාඳන ප්රකාරව, 

නියමි කාලයතුළපිළිතුරුසැඳයීමටඅතඳොතහොසත්වබැවින්අභියාචකවිසින්2018.11.10 

දිනැතිවනේකළනිලධරයාතව අභියාචනයක්තයොමුකරනලදී. 

නේකළනිලධරයාදඳන ප්රකාරව, 

නියමි කාලයතුළප්රතිචාරදැක්වීමටඅතඳොතහොසත්වබැවින්අභියාචකවිසින්2019.01.14 

දිනැතිවතකොමිෂන්සභාවතව අභියාචනයක්තයොමුකරනලදී.    



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ධභියාච ය සල ා බල  ධරස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

2019.09.09 තමදින අභියාචක ඳැමිණිතේ නැ . එතහත් ත ොරතුරු තේ වන විට යවා 

ඇ ැයි සැල කර තිතේ. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිකයෝගය: 

 

2016අංක 12 දරණත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබඳනතත් 3(1) 

වගන්තියප්රකාරවඅභියාචකවිසින්ඉල්ලුේතකොටඇතිත ොරතුරුතඳොදුඅධිකාරියසතුවඳ

වතිනතහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේවෙතිතර්කයටයටත්තනොවනතහයින්ද, 

එමඉල්ලීමටඅදාළත ොරතුරුලබාදීඇතිබැවින්අභියාචනයඅවසන්කරනුලැතේ. 

 

තකොමිෂන්සභාරීතින්හි, රීතිඅංක 27 (ගාස්තුහාඅභියාචනාකාර්යයඳටිඳාටිය, 

ගැසට්අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරවතමමනිතයෝගයතදඳාර්ශවයතව සන්නිතේදනයකරනුලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


