
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

දිනීෂා එදිරිවීර එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 588/2018 (2019.07.01) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති :                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     දිනීෂො එදිරිීර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    සභොපති, නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - දිනීෂො එදිරිීර  

තපොදු අධිකොරිය - විනි ො රණසිංහ- ලිපිකරු  

දසුන් ොද සිල්වො- සහකොර අධෙක්ෂ 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.04.25 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.14 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.04.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2018.03.14 දරන මොතේ ලිපියට අදොල BA /N /122 / 2016 සැලසුම පිලිබඳ පහ  

ත ොරතුරු. 

 

1.  තමම වෙොපෘතියට නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිතේ අනුමැතිය ලබො දී තිතේද? ඒ 

කවදොද? 

2.අඩි 18ක් පමණක් පළලැති අලතක්ශ්වර පොතර්  ට්ටු 9ක වෙොපෘතියක් අනුම  කල 

හැකිද? 

3. ප්රතේශ මොර්ගයට ඉදින් තකොටසක් පවරො දී ඇත්නේ, එම තකොටස අහුරො වටතකොට 

 ැබිය හැකිද? 

4. ප්රතේශ මොර්ගයට පවරො දිය යුත්තත් එම ඉඩම මොයිතේ පමණක්ද? නැත්නේ 

සේපුර්ණ මොර්ගයමද ? 

5. එම තගොඩනැගිල්ලට යටී ඇති බිේ තකොටස 65% ඉක්මවො ඇතිබව තගොඩනැගිලි 

සැලසුතමි ඇති මිනුේ අනුව තනොදන්තන්ද? (එය 76% කි) 

6.ජිේ සහ ක්ලේ හවුස්ව ඇති මහල මහලක් තස්ව පිළිගන්තන්ද? 

7. රථගොල සඳහො තවන් කල මහල මහලක් තලස සලකන්තන්ද? 

8. අ රමැදි මහල මහලක් තස්ව සලකන්තන්ද? 

9.ඉහ  සඳහන් මහල් 3න් නිවොස සි  මහල් 6ක් සි ව  ට්ටු 9ක 

තගොඩනැගිල්ලක් සඳහො තිබිය යුතු   අවම ප්රතේශ මොර්ගතේ පළල තකොත ක්ද? 

10. තමම තගොඩනැගිල්ල නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිතේ තරගුලොසි වලට අනුකුලද? 

 වද තමම තගොඩනැගිල්ලට නිසියොකොර තවන්ටිතල්ෂන් සහ සනීපොරක්ෂක පහසුකේ 

තිතේද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.06.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.07.09 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.01 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති.  ට්ටු 9ක තගොඩනැගිල්ලකට අවසර දීම ගැන 

ත ොරතුරු ඉල්ලො ඇ . ඒ ගැන ගත් ක්රියොමොර්ගය සේබන්ධ ත ොරතුරුය. එම 

ත ොරතුරු තවනත් ආය නයකට අදොළ තේ. (තකෝට්ටතට්ට නගර සභොවට) ඉදිරිපත් වූ 

කරුණු අනුව අලුත් ඉල්ීමක් කිරීමට උපතදස්ව තදන ලදී. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් 

තකරිණ. 2019.07.08 තීන්දු විය. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව තනොපවතින තහයින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට්ට අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


