
එන්. ඩබ්ලිව්. ජි. ආරියරත්න එ. මහා නගර සභාව, රත්නපුර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 958/2019 (2019.10.28 දින ඳැවති 

විධිමත් යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ෙය 

ඳටිඳාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් ඳවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙය ඳටිඳාටිෙ.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     එන්. ඩබ්ලිව්. ජි. ආරිෙරත්න  

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කල නිලධාරී, මහා නගර සභාව, රත්නපුර 

 

කපනීසිටීම   

අභිොචක   - එන්. ඩබ්ලිව්. ජි. ආරිෙරත්න 

යඳොදු අධිකාරිෙ  -     සි. යකොට්ටවත්ත, යකොමසාරිස්, මහා නගර සභාව,                

රත්නපුර 

ජි. ආරිෙරත්න  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018.10.07 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.10.30 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.11.12 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.11.18 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2018.12.03 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 



අභිොචක විසින් 2018.10.07 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

අභිොචක රත්නපුර මහා නගර සභායව් කළමණාකාර සහකාරවරයෙකු වශයෙන් යස්වෙ 

කරමින් සිටිෙදී 2015.05.05 වන දින මයේ යස්වෙ තහනේ කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව එහි 

ඳරීක්ෂණ කටයුතු යව්ෙැයි කිො එවකට හිටපු නාගරික යකොමසාරිස් එන්.එස්. 

බී.යක්.එස්.යස්නාරත්න (විශ්රාමික ගණකාධිකාරිනි) ඩබ්.ච.චන්ද්රාවතී , දැනට ඳරිඳාලන (මුදල්) 

ඩී.ආර්.එස්.ද වියේසූරිෙ ෙන ඉහළ නිලධාරීන් ඇතුළු කළමනාකරණ යස්වයේ නියුතු නිළධාරි, 

නිළධාරිනිෙන් සහ සහෙක කා.කා.ස. කේකරු යස්වක යස්විකාවන් යදොයළොස්යදයනකු  

ඳමණ අභිොචක දන්නා තරමින් රු.ලක්ෂ හතක ඳමණ මුදලක් දීමනා/ වැටුප් වශයෙන් 

ලබා යගන ඇත.  

නනතික කටයුත්තක් වශයෙන් ඉදිරිඳත් කිරීම සහා එම යස්වාවලට අදාළ ඳහත 

දැක්යවන ලිපි යල්ඛණවල සහතික කළ පිටඳත් ඉල්ලමි.  

1. ඉහත විධාෙක නිළධාරීන්ට, නිළධාරිණිෙන්ට දීමනා සහා (අතිකාල/නිවාඩු) 

යගවනු ලැබූ වවුචරවල සහතික කළ පිටඳත්  

2. කළමනාකරණ සහකාරවරිෙන්/වරුන්ට යගවනු ලැබූ සහ සහතික/ 

කා.කා.ස./කේකරු වවුචරවල සහතික කළ පිටඳත් 

 

යතොරතුරු නිලධාරිො 2018.10.30 දිනැතිව පිළිතුරු සඳෙමින් ඳවසා සිටියේ දීමනා,අතිකාල, 

නිවාඩු දින වැටුප් නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරන ලද රායකාරි යවනුයවන් කරන ලද 

ප්රතිපුර්ණෙක් වන බැවින් එම යතොරතුරු යහළිදරව් කිරීම නිලධරෙන්යේ යඳෞද්ගලිකත්වෙ 

අනවසරයෙන් ආක්රමණෙ වීමක් වන බැවින්, අභිොචකයේ යතොරතුරු ඉල්ලීම 2016 අංක 12 

දරන යතොරතුරු දැන ගැනීයේ අයිතිවාසිකේ පිළිබ ඳනයත් 5(1)(අ) වගන්තිෙ අනුව 

ප්රතික්යෂ්ඨ ඳ කරන බවයි. 

යමම ප්රතිචාරයෙන් අතෘප්තිෙට ඳත් අභිොචක විසින් 2018.11.12 දිනැතිව නේ කළ 

නිලධරො යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරො 2018.11.18 දිනැතිව 

ප්රතිචාර දක්වමින් ඉහත යේතුවම දක්වමින් එම අභිොචනෙ ප්රතික්යෂ්ඨ ඳ කර ඇත. යමම 

තීරණයෙන් ද  අභිොචක සැහීමකට ඳත් යනොව යහයින් 2018.12.03 දිනැතිව අභිොචක විසින් 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඉල්ලා ඇති යතොරතුරු වලට අදාල සහතික පිටඳත් ලබා දිෙ හැකි බව යඳොදු 

අධිකාරිෙ ඳවසා සිටි. 

 

නිකයෝගය: 



යතොරතුරු අභිෙචක යවත ලබා යදන යලස යකොමිසම යඳොදු අධිකාරිෙට නියෙෝග 

කරන ලදි. ච අනුව ඉල්ලා ඇති වවුචර් ඳත්ර වල සහතික පිටඳත් අභිෙචක යවත ලබා 

යදන ලදි. 

අභිොචනා විභාගෙ මින් අවසන් කරනු ලැයබ්.  

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙඳටිඳාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියව්දනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

 

 

 

 


