
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එස්.එච්. හැරිසන් එ. මහරගම නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1242 /2019 (2019.08.20 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     එස්.එච්. හැරිසන් 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, මහරගම නගර සභාව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ යනාසිටින ලදි  

තපොදු අධිකොරිය  - එසව.ඒ.තේ.එන්. ඉන්රජිත්, තල්කේ 

ආර්.පී.ජී.එසව.එේ. කරුණොරත්න, කළමණොකොර සහකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.12.05 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.01.25 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.05.10 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.06.20 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.11 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.12.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

මහරගම ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලතේ ලියොපදිංචි අංක මහ/සසු/4/2017/05 යටතත් සංසවථොපි  
සංවිධොනයේ වන සිසිල එේසත් පදනම වසර 8කට වැඩි කොලයේ අවට ප්රතේශවොසීන්තේ යහප  
තවනුතවන් මහරගම, සිසිල උදෙොනතේ අංක 201 දරන සවථොනතේ පවත්වොගන යනු ලැතේ.  

මහරගම තදිවල පොතර් පිිටි මීටර් 300 පමණ දුරකට විිතදන සහ පවුල් එකක 40 කට පමණ අයත් 
120 අධික තන්වොසික යන සංඛ්ෙොවේ වොසය කරන සිසිල එේසත් පදනම ක්රියොත්මක වන, සිසිල උදෙොන 
පරිශ්රය තුල එම තන්වොසික යන ොවට පීඩොකොරී වන අන්දමින් ප්රමුඛ් වෙොපොරික ආය න තදකේ දැනට 
ක්රියොත්මක තේ.  

1. W.D.A තහවමන්  මහ ොට අයත් සිසිල උදෙොනතේ අංක 216/7 දරන සවථොනයට යොබදව පිිටි ී 
බඩු හො ඒ ආශ්රි  භොණ්ඩ නිෂවපොදනය සහ එම සවථොනතේ  වදුරටත් ඉදිතකතරමින් පවතින 
වෙොපොරික ආය නය.  

2. M.N තශවරිෆ්වවින් මහ ොට අයත් සිසිල උදෙොනතේ අංක 216/7 දරන සවථොනයට යොබදව පිිටි ී 
බඩු හො ඒ ආශ්රි  භොණ්ඩ නිෂවපොදනය සහ එම සවථොනතේ  වදුරටත් ඉදිතකතරමින් පවතින 
වෙොපොරික ආය නය. 

තමකී ප්රමුඛ් තන්වොසික කලොපය තුල තමම වෙොපොරික ආය නය පවත්වොගන යොමට නගරසභො අඥොපන  
යටතත්,   

(1) මහරගම නගර සභොව විධිමත් අවසරයේ දී තිතේද?   
(2) එතසව අවසර දී ඇත්තත් නේ  අඥොපනතත්/ පනතත් කුමන වගන්තිය/ තරගුලොසිය යටතත්ද යන 

වග 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 3 (1) වගන්තිය යටතත් සිසිල එේසත් 
පදනම තව  දැනුේ තදන තලස කොරුණිකව ඉල්ලමු. 

 
ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.01.25 දිනැතිව දන්වො සිටින ලේතේ නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිතේ කලොපීය 

සැලැසවමට අයත් තකොට්ඨොස අංක 6 තදිවල පොරීන් හැරී යන අතුරු මොර්ගයේ වන සිසිල උයන ප්රතේශය 
මිශ්ර තන්වොසික කලොපයේ තලස ගැසට් කර ඇති බැවින් වෙොපොරික සවථොන සඳහො සැලසුේ අනුම  කිරීම 
නී ෙනුකූල බව කොර්මික නිලධොරී හො ආදොයේ පරීේෂක වොර් ොවන්ට අනුව දන්වන බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක නැව  වරේ තේ පිළිබඳ විමසීමේ 2018.05.10 දිනැතිව තපොදු 
අධිකොරියට තයොමුකරන ලදි. 2018.06.20 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටින ලේතේ අදොළ 

වෙොපොර, වෙොපොර බදුවලට යටත් වෙොපොර වන බවත් 2018 වර්ෂයට එම වෙොපොර සඳහො වෙොපොර බදු තගවො 

තනොමැති බවත්ය. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.02.11 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.      

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීෂණය කර සිටී. 

2008-2020 කලොපීකරණ තරගුලොසිි නොගරික සංවර්ධන සැලැසවම ප්රකොරව අදොළ සවථොනය 
(වෙොපොරික/තන්වොසික) මිශ්ර කලොපයේ බැවින් ඒ සඳහො අවසර ලබො දී ඇති බවයි. නමුත් ඒ සේබන්ධව 
වෙොපොරයකට අනුමැතිය ලබො දී තනොමැති අ ර 2018 වර්ෂයට බදු තගවො තනොමැති බවද සඳහන් කර සිටී. 
එතසවම අදොළ සැලසුේ ලියොපදිංචි කරනුතේ ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලය මඟින් වන අ ර එම සවථොනතේ 
වෙොපොරයේ කිරීමට බොධොවේ තනොමැති බවට අභියොචක තව  පිළිතුරු යවො ඇති බවද සඳහන් කර සිටී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් වැඩිදුරටත් කරුණු දේවො සිටිනුතේ අදොළ සැලැසවතමි අංකය තනොමැතිව අදොළ 
ත ොරතුරු තසොයො ගැනීතමි ප්රොතයෝගික දුෂවකර ොවේද ඇති බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමිදී තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු දැේීම ම  අදොළ ත ොරතුරු තසොයො ගැනීමට වන ප්රොතයෝගික 
දුෂවකර ොවය හො මීට අදොළ අතනේ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදී ඇති බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් 
නිරීේෂණය කර සිටී. 

නියෙෝගෙ: 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු දැේීම ම  හො ඇ ැේ ත ොරතුරු දැනටමත් ලබොදීම ම  තපොදු 
අධිකොරිතයි සවථොවරය තකොමිෂන් සභොව විසින්ද මින් අනුම  කරනු ලැතේ. ඒ අනුව අභියොචනය මින් 
අවසන් 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.  

***** 

 


