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වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ එ. මිනුවන්්ගොඩ නගර සභොව 

 

RTIC Appeal (්ේඛනගත කොර්යපටිපොටිය)/ 902 /2019 (2019.05.07 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  

්කොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

්කොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

්කොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්   

්කොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියොචක   -     වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ 

්නොතිස ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, මිනුවන්තගොඩ නගර සභොව 

 

්පනීසටීම   

තමම අභියොචනය තල්වඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් සළකොබලන ලදි.  

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.08.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.13 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.09.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.13 

 

අභියොචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.08.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින 

ලදි. 

 

2/198 ඇති ්පෞද්ගලික පිවිසුම් මොර්ගය නගර සභොවට පවරෝගන ති්ේද යන ්තොරතුර 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.13 දිනැතිව අභියොචක තව  දන්වො ඇත්තත් ඉල්වලො ඇති විසව ර අභියොචක 
තව  සැපයීම සඳහො සපයො ඇති විසව ර ප්රමොණවත් තනොවන බැවින් එම ලිපිතේ අභියොචකතේ නිවසට 
පමණක් පිිටො ඇති යැයි සඳහන් එම පිවිසුේ මොර්ගතේ මිනින්තදෝරු සැලැසවම නගර සභොව තව  ඉදිරිපත් 
කරන තලසයි. තමයින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.10.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

 

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථෝේ දී උද්ගත වූ කොරණො:  
 
තමම අභියොචනය තල්වඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් විභොග කරන ලදි. 
 
2019.04.22 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් සිය ලිඛි  කරුණු දැක්ීම තකොමිෂන් සභොවට තගොනුකරමින් 
සඳහ කර ඇත්තත් අභියොචකට එි සඳහන් නිවසට යන පොතර් සැලසුමක් ලබොතදන තලස 2018.09.13 දින 
ලිපියක් මඟින් හො 2018.11.05 දින තකොමිෂන් සභොව තව  එවන ලද ලිපිතේ පිටප ක්ද මඟින් දැනුේ දුන් 
නමුත් තේ වනත ක් එයට පිළිතුරු තනොලැබුණු බවයි. 
 
තපොදු අධිකොරිතේ ලිඛි  කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන්තන් 
අභියොචක විසින් අදොළ සැලසුම තේ වනත ක් තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමුකර තනොමැති බවයි. 

 

නි්යෝගය: 

එබැවින් තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකතගන් 2018.09.13 හො 2018.11.05 දිනැතිව එි සඳහන් නිවසට 
යන පොතර් සැලසුමක් ලබො තනොදීතමන් ඊට අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීමට හැකියොවක් තනොවන බැවින් තපොදු 
අධිකොරිතේ තීරණය මින් අනුම  කරනු ලැතේ. තපොදු අධිකොරිය ඉල්වලො ඇති සැලසුම තපොදු අධිකොරියට 
ලබො දී අදොළ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අභියොචකට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
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.  

***** 


