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ඊ. එම්. සී. එදිරිසූරිය  එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම/ RTIC 76/2017 (2017.11.28, 2018.01.08 සහ 

2018.02.08 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා රැසවී යේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව 2018.08.09 දින 

අනුමත කරන ලද නියෙෝගෙ). 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන 

ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභිොචන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ.   

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:   පිෙතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක       - ඊ. එේ. සී. එදිරිසූරිෙ මො  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය   - නේකළ නිලධාරී, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ  

 

කපනීසිටීම   

 

2018.01.08 

අභිොචක   - ඊ. එේ. සී. එදිරිසූරිෙ මො  

      ඩී. යේ. යේල්ගම මිෙ 

යපාදු අධිකාරිෙ - පැමිණ  නැත. 

 

2018.09.19 

අභිොචක   - ඊ. එේ. සී. එදිරිසූරිෙ මො  

      ඩී. යේ. යේල්ගම මිෙ 

යපාදු අධිකාරිෙ - ආර්. අමරසිංහ, P/O  

 

2018.08.09 

අභිොචක   - පැමිණ  නැත. 

යපාදු අධිකාරිෙ - රී අමරසිංහ, P/O 
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යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2017.06.22 

යතාරතුරු නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ තීරණෙක් ලබා දී යනාමැත 

නේ කල නිළධරො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2017.07.24 

නේ කල නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ තීරණෙක් ලබා දී යනාමැත 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව 

යවත අභිොචනෙ යොමුකළ දිනෙ 

2018.08.03 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

අභිොචක 2017.06.22 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මගින්, අංක 431, කටුගසවයතාට පාර යගාඩනැගිල්යල් 

ඉදිකිරීේ කටයුතු සේබන්ධ පහත දැක්යවන යතාරතුරු අවශෙ යල්ඛණ වල සහතික පිටපත් සිතව ඉල්ලා 

සිටින ලදී: 

1. N. B. R. O. සහතිකෙ ලබායගන තියේද? 

2. ඉදිකිරීේ සඳහා සැලසුේ අනුමත කර තියේද? 

3. අනුමත සැලසුමට වැඩි ඉදිකිරීමක් කයළාත් ඔබ ආෙතනෙ එෙ අනුමත කරනවාද? එෙ ඉවත් 

කිරීමට කිෙනවාද? 

4. දැනටමත් වැල්ලවත්යත් යගාඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇත. අප ඉඩමට ොබදව යගාඩනැයගන 

නිසාත් ප්රමිතියෙන් යතාර හා අනවසර යගාඩනැගීේ සිදුවන බවට කතාබහට ලක්ී ඇති නිසාත් 

අපයේ ආරක්ෂාව සඳහා යේ යගාඩනැගිල්ල පිලිබඳ සියු විසවතර දැනගැනීමට සලසවවන යමන් 

ඉල්ලමි. 

5. යගාඩනැගිල්ලකට සැළසුම අනුමත කරගත් පසු එෙ යකාපමණ කාලෙක් ඇතුළත නිම කළ 

යුතුද? 

6. 7.4.2017 නියෙෝයෙ යකාමසාරිසව තුමිෙ යසෝවිසව මහත්මිෙට ෙවා ඇති ලිපියේ සඳහන් කරුණු සහ 

5.5.2017 නියෙෝයෙ යකාමසාරිසවතුමිෙ ඔබ යවත එවා ඇති ලිපිවලින් ඉල්ලා ඇති කරුණු සඳහා 

ඔබ ආෙතනෙ විසින් ගන්නා ලද පිෙවර යමානවාද?  

 

යතාරතුරු නිලධාරිො පනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 

අභිොචක 2017.07.24 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරොද පනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභිොචක 

2018.08.03 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී.  
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාවේදී හටගත් කරුණු: 

 

අභියොචක පවසො සිටිතේ ඇයතේ ඉඩමට යොබද ඉඩතේ නියමි  අනුමැතිය තනොමැතිව, අතනක් වැසියන් 

තේ තසෞඛ්යයට හො ආරක්ෂොවට අවදොනමක් ඇතිවන අයුරින් තගොඩනැගිල්ලක්  නන බැවින් ත ොරතුරු 

ඉල්ීම තයොමු කළ බවයි. තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ තේ අවස්ථොතේදී අනුමැතිය ලබො දීතේ කටයුතු 

වල නිර ව සිටින්තන් මහනුවර් මහො නගර සභොව හරහො බවත් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වලින් සමහරක් 

ත ොරතුරු ඒ අනුව මහනුවර මහො නගර සභොව භොරතේ පවතින බවත්ය. තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් පවසො 

සිටිතේ  ම සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ බවයි. 

 

නිවයෝගය: 

 

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

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ 

වයතිතර්ඛ්යකට යටත් තනොවන තහයින්ද, තපොදු අධිකොරියට  ම සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ 

පවතින සියු ත ොරතුරු, තකොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපිතයහි පිටප ක් සහි ව, අභියොචක තව  ලබො 

දීමට නිතයෝග කර සිටිමු.  ම සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති නමුත් මහනුවර මහ නගර 

සභොව සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින බවට දන්නො ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො 2017 

තකොමිෂන් සභො රීතින්හි (2017.02.03 දින ගැසට් අංක 2004/66)  රීති අංක 4 (6) ප්රකොරව ත ොරතුරු 

ඉල්ීම එම තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමු කරන තලසට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙපටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 
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