
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ජී. ඉන්දික තුෂාර එ. කකොළඹ මහ නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/1335 /2019 (2019.11.04) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

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

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්නරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -   ජී. ඉන්දික තුෂාර   

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, මහ නගර සභාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   -  

තඳොදු අධිකාරිය - එච්.එේ. ප්රශාන් - ඳරිඳාලන නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.12.26 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.08 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.03.18 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.12.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. තකොළඹ 06 කිරුලඳන ගයබා තඳතදස, අංක 83 දරන නිවස ඉදිරිපිට කාමරතේ 

ආහාර සකසා අතලවි කිරීම සේබන්ධතයන් ඳරි් ෂා කිරීමට 2018/12/19 වන 

දින ගිය තකොළඹ 05 නාරාතේන්පිට කිරුළ ඳාතර් පිහිටි තසෞඛ්ෙ ෛවදෙ 

නිලධාරී කාර්යාලතේ නිලධාරිවරයාතේ නම හා  නතුර කවතර්ද යන වග  

2. එකී ඳරි් ෂාවට අනුව එම නිලධාරිවරයාතේ නිරී් ෂණය හා නිර්තද්ශ 

කවතර්ද යන වග  

3. අභියාචකහට විරුද්ධව නාරාතේන්පිට තඳොලිස් ස්ථානතේ 2018/12/20 වන දින 

CIB (i) 186/282 දරණ ඊනියා ඳැමිණිල්ල කළ තකොළඹ 05 නාරාතේන්පිට කිරුළ 

ඳාතර් පිහිටි තසෞඛ්ෙ ෛවදෙ නිලධාරී කාර්යාලතේ නිලධාරීන් තිතදනාතේ නේ 

හා  නතුරු කවතර්ද යන වග  

4. ඒ ආකාරතේ තඳොලිස් ඳැමිණිල්ල්  කිරීම සහා එකී නිලධාරීන් විසින් 

ආය නික ක්රියා ඳටිඳාටිය අනුගමනය කර තිත ද යන වග  

5. තකොළඹ 05, නාරාතේන්පිට කිරුළ ඳාතර් පිහිටි තසෞඛ්ෙ ෛවදෙ නිලධාරී 

කාර්යාලය තුළ ශ දතයන් ක ා කරන මහයන ාවට එතරහිව තඳොලිස් 

ස්ථානතේ ඊනියා ඳැමිණිලි කිරීම සහා එකී නිලධාරීන්ට බලය ඳැවරී ඇති 

නිතිය හා /තහෝ කාර්ය ඳටිඳාටිය කවතර්ද යන වග  

6. තකොළඹ 05, නාරාතේන්පිට , කිරුළ ඳාතර් පිහිටි තසෞඛ්ෙ ෛවදෙ නිලධාරී 

කාර්යාලතේ නිලධාරීන්ට එතරහිව අභියාචක විසින් 2018/12/20 වන දින 

තකොළඹ මහා නගර සභාතේ ප්රධාන තසෞඛ්ෙ ෛවදෙ නිලධාරී වන 

ආර්.එල්.ඩි.එස්.වියයමුණි මහ ාට ලියාඳදිංචි  ැඳෑතලන් තයොමු කර ඇති ලිඛි  

ඳැමිණිල්ලට තගන ඇති පියවර කවතර්ද 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.01.08 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.03.18 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.11.04 තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටි. අභියාචක නැ . ත ොරතුරුවලින් තකොටස්  

යවා ඇ . ඉතිරි ත ොරතුරු  තදසතිය්  ඇතුළ  යැවීමට නිතයෝග කරන ලදී. 

තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිකයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සතුව ඳවතින තහයින්,  එම ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් 

අභියාචනය අවසන් කරනු ලැත .  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැත . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


