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එන්. පී. තිලකරත්න  එ  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මාතර   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/455/2018 (2018.11.27 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 

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 අභියොචන 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  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   - එන්. පී. තිලකරත්න    

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, මො ර     

 

යපනීසිටීම   

අභියාචක   - පැමිණ නැ   

යපාදු අධිකාරිය  - නිලන්  ීරසිංහ,  ොක්ෂණික නිලධොරි - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, මො ර 

    ජී. ඒ. එසව. සඳමොලී, වෙොපෘති නිලධොරි - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, මො ර 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.03.11 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.04.09 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.03.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 “වලසවමුල්තල් නගරතේ ඇති බසව නැවතුේපල සේබන්ධවය. 

1. තයෝජි  බසව නැවතුේපතල් ඉදිකිරීමට අදොළ ඡොයො පිටපත්. 

2. අදොළ ඉදිකිරීතේ ඇසව තේන්තුතේ ඡොයො පිටපත්. 

3. දැනට වැයකර ඇති මුදල දැක්තවන තල්ඛනයක ඡොයො පිටපත්. 

4. ඉදිර්කිරීේ අ රමග න ර කිරීමට තහවතු.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.04.09 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 
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නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.05.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක  පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක ඉල්ලිේ කරන ලද ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවට  හවුරු කරන ලදී.  

නියයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් සපයො ඇති ත ොරතුරු පිළිග  හැකි අ ර, අභියොචනො විභොගය අවසන් කරන ලදී. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී.  

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. 

 

***** 


