
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
 

1 
 

සුසැරි සසවන එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal 1235/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 

යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකාරව 

තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේඳත්රය - 2019.09.23 දින ඳැවති 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 

 

සභාපති   - මහින්ද ගේමන්පිල  

සකොමිෂන් සභා සමාජික  - තයජ් ් නීතීතී නස් .ාංේතචිවා  

සකොමිෂන් සභා සමාජික  - ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

සකොමිෂන් සභා සමාජික  - විගසුරු තරෝහිර වල්ගම  

 

අධයක්ෂ -ල්නරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හාආරච්ේ 

 

අභියාචක  - සුසැරි තසවන  

සනොතිසි ලත් පාර්ශවය - නේ කළ ගලධාරී, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.13 

ත ොරතුරු ගළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාර ද්වවා තනොමැ  

නේ කල ගළධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කල 

දිනය 

  

2018.10.04 

නේ කල ගළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාර ද්වවා තනොමැ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කල 

දිනය  

 

2018.11.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වු කරුණු 

අභියාචක 2018.09.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදී. 

මා ර මහා නගර සභා සීමාවට අයේ මා ර හ්වමන ඳාතර් පිහිටි ධර්මවංශ 

මාව  එ්ව මායිමකටද , මා ර හ්වමන ප්රධාන මාර්ගය එ්ව මායිමකටද වන්නට 

පිහිටා ඇති බිතමහි (කලින් රමජ්ා තමොතහොටටි ළය ේකිේසාගාරය පිහිටි ස්ථානය ) 

ඉදිකරතගන යනු ලබන තගොඩනැගිලි 2්ව සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටිමි. 

1. තමම තගොඩනැගිලි තදක ඉදිකරනු ලබන්තන් කවර ාද්ගතලකු / ආය නය්ව / 

තදඳාර් තේන්තුව්ව විසින්ද යන වග? 

2. තමම තගොඩනැගිලි සැලැස්ම අනුම  කිරීමට ඉල්ලීම ඉදිරිඳේ කරන ලද ලිපිය හා 

අනුමැතිය ලබාදුන් ලිපිතේ සහතික පිටඳ ්ව. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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3. අනුමැතිය ලබාදීමට ප්රථම සිදුකරන ලද ස්ථාන ඳරී්වෂණ වාර් ාතේ සහතික 

පිටඳ ්ව. 

4. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ඳනතේ සැලසුේ හා තගොඩනැගිලි වලට අදාල 2008 

චක්රතල්නනතේ   33(b ) හි ද්වවන අවශජ් ා තමම තගොඩනැගිලි හිමිකරුවන් 

සේාර්ණ කර තිතේද? නැද්ද යන වග? අනුම  තගොඩනැගිලි සැලැස්තේ සහතික 

පිටඳ . 

 

ත ොරතුරු ගලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, ගයමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසේ වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.04 දිනැතිව නේකළ ගලධරයා 

තව  අභියාචනය්ව තයොමු කරන ලදී. නේකළ ගලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, 

ගයමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ්වවීමට අතඳොතහොසේ වූ බැවින් අභියාචක විසින් 

2018.11.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්ව තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය විභාග කිරීසම් අවස්ථාසේදී උද්ගත වූ කරුණු 

 2019.09.19 දිනැති විදුේ  ැඳෑල්ව මගින්,  ම අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට 

තීරණය කර ඇති බවට, අභියාචක තකොමිෂන් සභාව තව  දන්වා ඇ .  

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(1) ඳහ  ඳරිදි 

තේ. 

අභියාචනය්ව විභාග තවමින් ඳවතින විට අභියාචකට  ඕනෑම 

අවස්ථාවකදී තකොමිෂන් සභාව තව  ලිඛි ව තචිතු ද්වවා, ඔහු/ඇය 

විසින්ම අේසන් කර, අතන්ව ඳාර්ශවය/න් තව  ලබාදීම සහා පිටඳ ්ව 

ද සමග ඉදිරිඳේ කිරීම මගින් සිය අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි 

අ ර, තකොමිෂන් සභාව අනතුරුව සියලූ ඳාර්ශවයන්ට තමකී අභියාචනය 

ඉවේ කර ගැනීම පිළිබ දැනුේදීම ලබාතදනු ඇ . 

රීති අංක 30(3) ඳහ  ඳරිදි තේ. 

ඉහ  උඳ රීති (1) සහ (2) හි සහන් කරන තචිතු සේබන්ධතයන් 

තකොමිෂන් සභාව  ෘප්  තේ නේ, අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ 

තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(3) ප්රකාරව, 

ලබාදී ඇති තචිතුන් වලින් තකොමිෂන් සභාව සැහීමකට ඳේවී ඇති බැවින් 

අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

 

 

 


