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වී. පී. රන්ජනී හහේමචන්ද්ර .. ්රී ජර්ධනධනපුර හ ෝට්හට් මහා නගර සභා් 
 

RTIC Appeal (හේඛනගත  ාධනරඳටිඳාටිර) 152/2017 (2018.02.08 දින ඳැ්ති විධිමත් හ ොමිෂන් සභා 
රැස්වීහේදී විභාග කිරීහමන් අනතුරු් අනුමත  රන ලද නිහරෝගර)  
 
2016 අං  12 දරණ හතොරතුරු දැනගැනීහේ අයිති්ාසි ම පිළිබ ඳනහත් 32(1) ්ගන්තිර ප්ර ාර් 
 රන ලද නිහරෝගර සහ 2017 හතොරතුරු දැනගැනීහේ අයිති්ාසි ම  පිළිබ හ ොමිෂන් සභා රීතින්හි 
(ගාස්තු සහ අභිරාචන  ාධනරඳටිඳාටිර), රීති අං  28 රටහත් ඳ්ත්ාහගන රනු ලබන  ාධනර ඳටිඳාටිර. 
 
සභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
හ ොමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා  
හ ොමිෂන් සභා සාමාජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ 

 
අභිරාච    - වී. පී. රන්යනී තශේමචන්ද්ර මිය 
හනොතීසිලත් ඳාධනශ්ර  - නේකෂ නිධාරිනි/ නාගරික තකොමවාරිව  ශ්රී යයලර්ධනපුර 
තකෝට්තට් මශා නගර වභාල 
 
හතොරතුරු ඉේලීම හගොනු  රන ලද දිනර:                     2017.03.03 

හතොරතුරු නිලධාරිරා තීරණර ලබා දුන් දිනර:   2017.04.28 

නේ ළ නිලධාරිරා හ්ත අභිරාචනර හරොමු  ළ දිනර: 2017.06.20 
 

නේ ළ නිලධාරිරා තීරණර ලබා දුන් දිනර:                      2017.07.12 
 

RTIC හ ොමිෂන් සභා් හ්ත අභිරාචනර හරොමු  ළ දිනර:  2017.08.25 
 

 
අභිරාචනරට ඳසුබිේවූ  රුණු: 

අභියාචක 2017.03.03 දිනැති ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 
1. 2010.07.23 අුංක දරන 1664 වශ2014.05.09 අුංක 675 දරන ගැවට් නිතේදන ක්ණිකල වකව  
කිරීම පිළිබ විව  රාත්මක ත ොරතුරු  
2. ්ම නිතේදනල දිග අඩි 287ක් යනුතලන් වශන්ල ඇති තශයින් ්ම ප්රමාණයන් බාගත්  අන්දම 
පිලිබ විව  රයක්  
3.  තඳොදු අධිකාරියට 2008.08.04 ලැනි දින යයවීර සුභවාධක වුංගමය මඟින් 45 තදතනකු අත්වන් 
කරන ද තඳත්වමක් ැබුණු බල හිටපු  ාක්ණ නිධාරිනි 2010.08.19 ලැනි දින ්ම තඳත්වම 
වේබන්දල ඳරීක්ණ කරන බල අධිකරණයට ලිඛි ල ප්රකා කර ඇති තශයින් තමත ක් ්ය ඉු  තනොවුණු 
තශයින් ඒ වේබන්දල විව  රයක් (ඳරීක්ණතේ ප්රතිඳ  
4. අභියාචකතේ ව ථිර ඳදිුංචිය අවුරුදු 41ක් තේ. ්ත ක් කායක් තනොතිබුණු ගැවට් නිතේදනතයන් 
ඳසුල නේ කරන ද (තමම තකොටව ඳැශැදිලි නැ   ලටරවුේ ඳාර නමින් නේ කරන ද ඳාරට  ාර දැමීම 
වේබන්දල විව  ර වශ ඳරිශරණය කරන ද මුදල් පිලිබ විව  ර.  
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5. අුංක 20/1 දරන ඳරිශ්රමතේ සියලුම ගව  කඳා නිලතවේ ිතත්ති ලටද ශානි සිදුකර වවුන් ඳයි්පඳද 

කඩාදමා අාභශානි සිදුතකොට ඇ ත් ්ම ඳරිශ්රමතේම අතනකුත් ව ාානල ඳඩිතඳෂ,  ා්පඳ, තේට්ු , ගව  
ද ඉතුරුකර  ාර දැමීම පිළිබ ලාර් ාලක් 

6. 2009.06.02 ලැනි දින ඳෂාත් ඳාන තකොමව වරිව තුම තල  අභියාචක විසින් තයොමු කරන ද 

ඳැමිණිල් වේබන්ධතයන් 2009.07.09 ලැනි දින තඳොදු අධිකාරිතයහි නීති නිධාරී,  ාක්ණ නිධාරී, 

වශ අභියාචකද, අභියාචකතේ  අවල්ලැසි නීල් ප්රියන්  ද ්ම වාකඡාවාල වශා වශභා ව විය. ්ම 

වාකඡාවාතේ ප්රතිඳ ලාර් ාල LG/09/01/02/M4/ 2009.08.06 ලැනි දින ැබුණි.  
අභියාචක විසින් මානල හිමිකේ ආය නයට තයොමු කරන ද ඳැමිණිල්කට තඳොදු අධිකාරීය විසින් 

ලිඛි ල ප්රකා කර ඇති 2012.02. දින නැමැති ලිපිතේ වශ LGD 05/03/01/DIM 2013.01.18 දිනැති 
තමම කරුණු වේබන්ධල ඳෂාත් ඳාන ආය නතයන් තඳොදු අධිකාරියට ්ලන ද  ලිපිතේ ත ොරතුරු  
තදලන තඡාදය: 
1. ...... අුංක 75 දරන රයතේ තේඳක් වතු නගර වභාලට හිමි යයවීර මාලතත් 3 ලැනි තන් හි පිහිටා 
ඇති ඳාර ලවා අුංක 14/1 හි නිලවට වේබන්දකර වාදන ද නිලවට වුංලර්ධන බඳත්ර අුංක ඩ් 
2/්න්සි/143/2002 නිකුත් කිරීම වශ ලරිඳනේ අුංක 7 ලතයන් රුඳ: 17 ක මුදක් තගවීම පිළිබල 
ලාර් ාලක්  
2. ්ම නගර වභාල වතු ඳාතර්ම අුංක 14 නිලවට ඩ්2/සි්න්/350/89 1989.12.15 දරන වුංලර්ධන 
බඳත්රය නිකුත් කර ඇ ත් නගර වභාල වතු ඳාර ශසුලන ඳරිදි ඉදි කිරීේ කර තිූ  තශයින් අනලවර 
ඉදිකිරීේ ඉලත් කිරීම වශා 1995 ලර්තේ අුංක 67688/3 යටතත් මතශේව ත්රාත් අධිකරණතේ නවකලක් 
ඳැනවීතමන් අනතුරුල ්ම අනලවර ඉදි කිරීේ ඉලත් කිරීමට නිතයෝග වුනි. නමුත් උවාවිතේ නිතයෝගය 
අනුල ්ම කාර්යය සිදු තනොවී කාය ග  වීතමන් පිහිටි ආකාරතයන්ම ්ම නිලවටම 
්ේඊ/ිතඒ/්න්/158/08 2008.08.25 නැල  වුංලර්ධන බඳත්රය නිකුත් කිරීම පිලිබ ලාර් ාල 

3. අුංක 12 නල යයවීර මාල  නිලවද, ්ම නගර වභාල වතු ඳාර ශසුලන ඳරිදි .........  ා්පඳය, ලශය 
පිළිබල වකා තනොබා ඩ්/2/සි්න්/343/2001 2009.12.10 බඳත්රය පිලිබල ලාර් ාල.  
4. නගර වභාලට අයත් නල යයවීර මාලතත් ඳෂ අඩි 20ක් තේ. අුංක 39 නිලතවේ  ා්පඳය ඉදිකර 
ඇත්තත් ඳාතර් ඳෂ ආදී 14ක් ලන අන්දමට ලාශන තදකක් මාරුවීමටලත් අඳශසු අන්දතේ ඳලඥ . ්ම 
 ා්පඳය ඉදිකිරීමට අනුමැතිය බාදීතේ ලාර් ාල. 
්කම ඳරිශ්රයක් තු ආය නතයන් සිදු කරන ද ්රියාලන් පිළිබල ලාර් ාලන්  

 
ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.04.28 දිනැතිල තමයට පිළිතුරු වඳයා දී ඇ  අ ර ්ම පිළිතුතරන් වැහීමකට 
ඳත් තනොව අභියාචක 2017.06.20 දිනැතිල නේකෂ නිධාරියා /නිධාරිනිය තල  අභියාචනයක් තයොමු 
කරන දී. නේකෂ නිධාරිනිය, ත ොරතුරු නිධාරියාතේ ඥ රණය / පිළිතුර අනුම  කරන ද අ ර 
අභියාචක වැහීමකට ඳත් වුලද ්යට ලැඩි ත ොරතුරක් වැඳයිය තනොශැකි බලට අභියාචක තල  දැන්ල 

ඇ . අභියාචක තමයින්ද වැහීමකට ඳත්තනොවී ඇති බැවින් 2017.08.25 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  
අභියාචනයක් තයොමුකර ඇ .  

 
අභිරාචනර සල ා බලන අ්ස්ථාහේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 
ත ොරතුරු නිධාරියා විසින් අභියාචක අවා සිටි ප්ර නලට ලිපියක් මගින් පිළිතුරු වඳයා ඇති බල තඳනී 
යයි. අභියාචක බා දී ඇති ත ොරතුරු ලොය බල ඳලවා සිටින අ ර ඉල්ා ඇති කිවදු ලාර් ාලක් අමුණා 
තනොමැති වුලද නේකෂ නිධාරියා  ම පිළිතුතරහි තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ ඇති ත ොරතුරු ඉල්ලීමට 
අදාෂ සියලු ත ොරතුරු බාදී ඇති බලත් ලිඛි ල වශන් තකොට තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට ප්රතිචාර 

දක්ලමින් 2018.01.16 දිනැතිලද තඳොදු අධිකාරිය ්ම ඥ රණ ව ථිර කර සිටියි. 
 
නිහරෝගර: 
තනොඥ සි නිකුත් කිරීතමන් අනතුරුල 2018.02.08 දින තමම අභියාචනය වකා බැලීතේදී ඳැශැදිලි 
ලන්තන් නේකෂ නිධාරියා වශ ත ොරතුරු නිධාරියා ත ොරතුරු ඉල්ලීමට වැහීමකට ඳත්විය ශැකි 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අයුරින් කටයුතු කර ඇති බලයි. මීට ලැඩි ත ොරතුරක්  ම භාරතේ තනොඳලතින බලට ලිඛි ල නැල  
නැල ත් ඳලවා සිටින තශයින් වශ අභියාචනය ඳලත්ලාතගන යාමට ප්රමාණලත් කරුණු අභියාචකතේ ලිපි 
මගින් ඳැශැදිලි තනොතේ. 
නේකෂ නිධාරියාතේ ඥ රණය ව ථිර කරමින් අභියාචනය නි ප්රභා කර සිටිමු. 
***** 


