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එච්.එල්.කරුණාසේන එ. මහා නගර සභාව අනුරාධපුර 

RTIC Appeal (සල්ඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 217/2017 (2018.02.08 දින පැවති විධිමත් 

සකාමිෂන් සභා රැේීසේදී විභාග කිරීසමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නිසයෝගය)  
 

2016 අංක 12 දරණ සතාරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනසත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිසයෝගය සහ 2017 සතාරතුරු දැනගැනීසේ 

අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ සකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාේතු සහ අභියාචන 

කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටසත් පවතවාසගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 
 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ො 

සකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො මහ ො 

සකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්ර මිය 

අධයක්ෂ-ජනරාල්  - පියති ස රණසිුංහ 
 

අභියාචක   - ්ච්.්ල්ව.කරුණොත න මහ ො 

සනාතීසිලත් පාර්ශවය  - ්ේ ඒ ඩී ගුණවර්ධන, නොගරික තකොමසොරි , 

මහො නගර සභොව අනුරොධපර 
 

සතාරතුරු ඉල්ීම සගානු කරන ලද දිනය: 2017.08.17 

සතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් 

දිනය:   

2017.08.28 

නේකළ නිලධාරියා සවත අභියාචනය 

සයාමු කළ දිනය: 

2017.08.31 

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:
  

2017.09.06 (ලැබුණු බව දැන්ීම)  

RTIC සකාමිෂන් සභාව සවත අභියාචනය 

සයාමු කළ දිනය:  

04.10.2017 

 
  

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.08.17 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

්ල්ව.තේ.ඕ තේ ගුණත කර නැමැත් ො ිසින්, අනුරොධපර වන්ියන්ුලම වැතේ 

(කඩපනහ පිටුපස ඇති වැතේ) වැේරක්ෂි තේ ඉඩම තවනුතවන් ඉදිරිපත් කර තිතබන 

අනුතබදුම සැලසුම තහෝ ිවොස සැලසුම තහෝ ්ත ත් නැතිනේ ඒ තදකම තහෝ 

අනුරොධපර මහො නගර සභොතේ සැලසුේ කමිටුව ිසින් අනුම  කර තිතේද? නැද්ද? 

අනුම  කර ඇත්නේ  

1. ්ම සැලසුේ අනුරොධපර මහො නගර සභොතේ සැලසුේ කමිටුව ිසින් අනුම  කළ 

දිනය  
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2. ්ය අනුම  කළ සැලසුේ කමිටුතේ ිලධොරියන්තේ සේපර්ණ නම හො ිල 

 නතුරු හො කොර්යොල ලිපිනයන් තවන් තවන් වශතයන් 
ත ොරතුරු ිලධොරියො 2017.08.28 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ප්රතික්ෂතෂ්ඨ ප කර 

ඇ . ්ත  ප්රතික්ෂතෂ්ඨ ප ිරීමමට තේතු තලස දක්ෂවො ඇත්තත් තමම ත ොරතුරු බොහිර 

පද්ගලයින්ට අදොළ බැින් තහළිදරේ කළ තනොහැිර බවයි. ්ම පිළිතුතරන් සැහීමකට පත් 

තනොවූ අභියොචක 2017.08.31දිනැතිව නේකළ ිලධොරියො /ිලධොරිිය තව  අභියොචනයක්ෂ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ ිලධොරියො දින 21ක්ෂ ඇතුල  ප්රතිචොර දැක්ෂීමට අසමත්වූ තහයින්, 

අභියොචක 04.10.2017 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක්ෂ තයොමුකර ඇ .  

අභියාචනය විභාග කිරීසේ අවේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දක්ෂවමින් තපොදු අිකකොරිය 2018.02.02 

දිනැති ලිපිය මගින් පවසො සිටින්තන් ්ම ත ොරතුර ්ල්ව.තේ.ඕ.තේ. ගුණත කර 

මහ ොට අදොළ තපෞද්ගලික ත ොරතුරක්ෂ බැින් පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව 

සැපයීම ප්රතික්ෂතෂ්ඨ ප කරන බවයි. ්නමුත් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොතේ 

ිතයෝගයක්ෂ ම  තහළිදරේ කළ හැිර බව පවසො සිටියි.  
 

නිසයෝගය: 

තමම අව ථොතේදී කරුණු සලකො බීේදී තපනී යන්තන් ත ොරතුර, පනතත් 5 

වගන්තිය යටතත් ප්රතික්ෂතෂ්ඨ ප කළ හැිර ත ොරතුරක්ෂ තනොවන බවයි. තපොදු අිකකොරිය 

ිසින් පවසො සිටින ආකොරයට ිරසිදු තපෞද්ගලික්ෂ ත ොරතුරක්ෂ තහළිදරේ වන බව 

 හවුරු තනොතේ. ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු අභියොචක තව  2018.03.15 දිනට තපර 

(තකොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපිතයහි පිටප ක්ෂ සහි ව) ලබො දීමට තමයින් ිතයෝග 

කර සිටිමු. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
***** 
 
…………………………………………………………………. 

සභාපති               -  මහින්ද ගේමේපිල  
 
…………………………………………………………………. 

සකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

සකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
 


