
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.එල්.සි.අතපත්තු එ . මහා නගර සභාව, ගම්පහ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 828/2019 (2019.09.16) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්නරාල්:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -  ඒ.එල්.සි.අ ඳත්තු    

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නාගරික තකොමසාරිස්,  මහා නගර සභාව, ගේඳහ 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඒ.එල්.සි.අ ඳත්තු    

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.එන්. කුමාරි-තල්කේ  

ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.චාන්දනී- කාර්ය භාර නිලධාරී  

ඒ.ජි.ආර්.වී. බණ්ඩාර- ආදායේ ඳරීක්ෂක 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.06.18 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.17 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.31 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.25 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.06.18  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

අභියාචකතේ ඉඩමට යාබදව පිහිටි අයි. එල්.වී. ජයවර්ධන මහ ාතේ ඉඩතේ 

ඳවත්වා තගන යනු ලබන පුද්ගලික ඳන්ති වොඳාරය පිළිබ ඳහ  සදහන් 

ත ොරතුරු ලබා තදන තලස ඉල්ලා සිටිමි. 

 

1. ඉහ  සදහන් ඉඩතේ ඳවත්වා තගන යනු ලබන පුද්ගලික ඳන්ති සදහා 

ජයවර්ධන මහ ා තහෝ තවනත් අතයකු නමින් තවළද බලඳත්රයක්  ලබා දී 

තිතබ්ද ? 

2. එතස් නේ කුමන වසර වල සිටද ? මුලින්ම නිකුත් කළ දිනය සදහන් කරන්න.  

3. ඒ සේබන්ධව ආදායේ ඳරීක්ෂක විසින් ස්ථානීය ක්තෂ්ඨ ත්ර ඳරීක්ෂාවක් කර 

තිතබ්ද  

4. පුද්ගලික ඳන්තිතේ දැන්වීේ පුවරුව සවි කිරීමට අවසර දීමට තඳර එම 

දැන්වීතමන් ප්රචාරය  කරනු ලබන පුද්ගලික ඳන්තියට ප්රතව්ශ  වීම ඇතුළු එයට 

අදාළ වන අතනකුත් ඳහසුකේ පිළබ ත ොරතුරු අනාවරණය කර ගන්නා 

ලද්තද්ද?  

5. දැන්වීේ පුවරුව සවි කිරීමට තඳර එය සවි කරන පුද්ගලික ඳාතර් ඳදිංචි ඳන්ති 

හිමියා හැර ඉතිරි නිතවස් හිමියන් තිතදනාතේ කැමැත්  විමසා සටහන්  බා 

ගත්තත්ද  

6. ඉහ  i සහතික කළ පිටඳ ක් ලබා තදන්න  

7. ඉහ  iii, iv ,v හි සදහන් කරුණු පිළිබව අදාළ නිළධාරින් විසින්  බා ගන්න 

ලද සටහන් වල සහතික කළ ඡායා පිටඳත් ලබා තදන්න. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.0717 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ එම 

ස්ථානයට අදාළව ආදායේ ඳරීක්ෂක විසින් ක්තෂ්ඨ ත්ර  ඳරීක්ෂාවක් සිදු කර ඇති බව 

එම ප්රතද්ශයට අනුුකක්  ආදායේ ඳරීක්ෂක විසින් වාර් ා කර ඇති බවත් අදාළ 

අධෙන ආය නතේ දැන්වීේ පුවරුව සහා ගාස්තු තගවන ලද රිසි්පඳතත් පිටඳ , 

එම ආය නයට අදාළ තවළ බලඳත්රතේ සහතික කළ පිටඳ  අමුණා අමුණා එවා 

ඇති බවත්ය.  තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.07.31 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 

ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියාචක විසින් 2018.10.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එය තඳෞද්ගලික ඳාරක් සේබන්ධ බව අභියාචක ඳවසයි. එම ඳාතර් තගොඩනැගිල්ලක 

ටිුකෂන් ඳන්ති ඳැවැත්වීම සහා තවළ බලඳත්රයක් ලබා දී ඇති බව තඳොදු අධිකාරිය 

ඳවසයි. ස්ථානීය ඳරීක්ෂණයක් සේබන්ධ ලිපි තල්ඛන වල පිටඳත් අභියාචක ඉල්ලා 

ඇ . ඒ සේබන්ධ ලිපි තල්ඛන තිතබන බව තඳොදු අධිකාරිය පිළිගනී. එම අදාළ 

තල්ඛන තදසතියක් ඇතුළ  අභියාචකට ලබා දී තකොමිසමට දන්වන තලස නිතයෝග 

කරනු ලැතබ්. තගොනුතව් කටුකතු අවසන් තව්. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැස්ප අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 


