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සී. ඩී. පෙපේරා එ. ොනදුර නගර සභාව 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 120/2017 (2017.11.17, 2017.12.15, 2018.01.05, 2018.03.02 සහ 
2018.08.16 දිනයන්ිදී පැවති තකොමිෂන් සභො රැසවීේිදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 2018.08.16 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී අනුම  කරන ලද නිතයෝගය) 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 
නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොසවතු සහ අභියොචන 
කොර්යපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 
 

සභාෙති    -  මින්ද ගේමේපිල මහ ො 

පකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො මහ ො 

පකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන් මිය 

පකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝිනී වේගම 
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල් - පියතිසවස රණසිංහ 
 
අභියාචක  - සී. ඩී. තපතර්රො මහ ො 

පනාතීසිලත් ොේශවය - තේකේ, පොනදුර නගර සභොව 
 

ප ාරතුරු ඉල්ීම පගානු කරන ලද දිනය: 27.04.2017 

ප ාරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   16.05.2017 

නම්කළ නිලධ්ාරියා පව  අභියාචනය පයාමු කළ දිනය: 22.06.2017 

නම්කළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  20.07.2017 

RTIC පකාමිෂන් සභාව පව  අභියාචනය පයාමු කළ දිනය:  29.07.2017 

  
අභියාචනයට ෙසුබිම්ූ කරුණු: 
අභියොචක 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පොනදුර සිරිේ යෑන්සව මොවතත් ඉදිකර ඇති ශොන්  තයෝන් 
බොලිකො මහො විදෙොලතයි මහේ තගොඩනැගිලි තුනකට අදොළ සැලසුේ වල සහතික පිටපත් (2017.04.27 දිනැති 

මුේ  ත ොරතුරු ඉේීම අමුණො තනොමැ . තකොමිෂන් සභොවට තයොමු කරන ලද අභියොචනයට හො 2017.11.20 දිනැති 
ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ වලට අනුව) ඉේලො සිටින ලදී. ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.05.16 දිනැතිව තමයට ප්රතිචොර 
දක්වමින් පවසො සිටිතේ 'පොන/5/2/6/අන/ඉදි/2017/07 තගොනුව සේබන්ධතයන් ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහො නොගරික 
සංවර්ධන අධිකොරිය තව  තයොමු කර ඇති අ ර, [අභියොචක] විසින් ඉේලො ඇති පරිදි තගොඩනැගිලි සැලසුේ වල 
සහතික පිටපත් පද්ගලික ලිපි ගණයට වැතටන බැවින් ඒවො නිකුත් කර තනොහැකි' බවත් ඒ සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභොව තවතින් විමසො ඇති බවත්ය. තමම පිළිතුතරන් සැහීමකට පත් තනොවූ අභියොචක 

2017.06.22 දින අභියොචනයක්/  වත් ත ොරතුරු ඉේීමක් තයොමු කරන ලදී.  තමයට ත ොරතුරු නිලධරයො නැව ත් 
තපර ආකොරතයන්ම පිළිතුරු සපයන ලදී. අභියොචක 2017.07.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී. අභියොචක 2016 සිට පොසල, නීති විතරෝධී ඉදිකිරීේ කරන බවට ලිපි කිිපයක් මගින් තපොදු 
අධිකොරියට පැමිණිලි කර ඇ . 

අභියාචනය විභාග කිරීපම් අවස්ථාපේදී උද්ග ූ කාරණා: 

අභියොචනය සලකො බලන ලද අවසවථොතේදී තපනී ගිතේ 2018.11.16 දිනැතිව පොනදුර නගර සභොව විසින් එවන ලද 
ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ වල සඳහන් වන්තන් ආ ර් ී  දිතයසව මොවතත් ඉදිකරන ලද තගොඩනැගිලි අනුම  කිරීමට අදොළ 

සැලසුේ වල සහතික පිටපත් පිළිබඳ බවය.  එම නිසො අභියොචකතේ 2017.11.20  දිනැති ලිපිතේ සඳහන් කරුණු වලට 
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අනුව සිරිේ යෑන්සව මොවතත් ඉදිකර ඇති ශොන්  තයෝන් බොලිකො මහො විදෙොලතයි මහේ තගොඩනැගිලි වලට අදොළ 
සැලසුේ වල සහතික පිටපත් වල ඉේීමට අදොළව පැහැදිලි කිරීමක් කරන තලසට 2018.01.30 දිනැති ලිපිය මගින් 
තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරියට දන්වො සිටින ලදී. 2018.02.14 වන දින කරුණු පැහැදිලි කරමින් තපොදු අධිකොරිය 

පවසො සිටිතේ පොසතේ තගොඩනැගිලි ආ ර් ී දිතයසව සහ  සිරිේ යෑන්සව යන මොර්ගයන් තදකටම ආසන්නව පවතින 
බවත්, සිරිේ යෑන්සව මොව  ආසන්නතේ පිිටො ඇති BA 97/2015 දරන තගොනුව යටතත් සැලසුේ අනුම  තකොට ඇති 
බවත් එම තගොනුව හො සැලසුේ තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින බවත් ය. තපොදු අධිකොරිය  වද පවසො සිටිතේ තමම 

සැලසුේ පද්ගලික  තේඛන ගණයට අයත් බැවින් අභියොචකට ලබො දීම සුදුසුද යන්න තකොමිෂන් සභොව තව  
2017.05.16 සහ 2017.07.20 දිනැති ලිපි තදකක් මගින් අසො ඇති බවත් ඊට පිළිතුරු තනොලැබුන බවත්ය. ඒ අනුව 
තපොදු අධිකොරිය BA 97/2015 තගොනුව තපෞද්ගලික ගණයට වැතේ යයි හැතෙන බැවින් ත ොරතුරු ලබො තනොදුන් බව 
දන්වො සිටින ලදී. 

 වද තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  එවන ලද 16.11.2017 දිනැති ලිපිය මගින් පොසැල විසින් ආ ර් 
ී දිතයසව මොව  ආසන්නතේ පිිටි තගොඩනැගිේල සඳහො නියමි  දුර  බො තනොමැති බැවින් ඉදිකිරීේ කටයුතු නව ො 
දමන තලසට විදුහේපති තුමිය තව  දන්වො ඇ . නමුත් 2017.02.01 දින සිට අනවසර ඉදිකිරීේ සේබන්ධ බල ල 
නැව  නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය විසින් පවරොගත් බැවින් තමම පැමිණිේල සේබන්ධ ක්රියොමොර්ග ගැනීම නොගරික 

සංවර්ධන අධිකොරිය විසින්  සිදු තකතරයී. තමම නිසො එම තගොඩනැගිේලට අදොළ සැලසුේ සි  තගොනුව තපොදු 
අධිකොරිය සන් තක් තනොමැති බවද පවසො සිටියි. 

නිපයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන  පිළිබඳ ප්රකොරව ත ොරතුරු නිලධරයො සහ 
නේකළ නිලධරයො  ම තීරණ ගැනීතේ බලයන් සවවොධීනව හො තවන් වශතයන් භොවි  කළ යුතුය. පනතත් අරමුණ 
තකබදුද යත් තකොමිෂන් සභොව වැනි කවර තහෝ අධිකොරියක මැදිහත්ීමකින් ත ොරව සවවොධීනව පළමු අවසව ොවලදී 
කටයුතු කිරීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො සහ නේකළ නිලධොරියොට අවසවථොව ලැබී ඇ . තපොදු අධිකොරිය විසින් 
2017.05.16 සහ 2017.07.20 දින ලිපි මගින් ඉේලො ඇති පරිදි උපතදසව සපයො තිබුතන් නේ, එම කරුණ 
සේබන්ධතයන් උපතදසව ලබො දීම තහෝ ම යක් ප්රකොශ කිරීම තහවතුතවන්, තකොමිෂන් සභොවට, අභියොචනය තයොමු 
කරන අවසවථොතේදී එය විභොගයට ගැනීතමන් වැළකී සිටීමට සිදු වනු ඇ . 

තකොමිෂන් සභොවට උපතදසව ලබො දිය හැකි එකම අවසවථොව වන්තන් පනතත් 5(5) වගන්තිය ප්රකොරවය. එයද 'තහළිදරේ 
කිරීතමන් මුක්  කර ඇති යේ ත ොරතුරක් තව  ප රතේශ ීම' ට අදොළ වන අ ර තමය පටිපොටිමය ගැටළුවක් 
සේබන්ධතයන් වන අ ර හරයොත්මක ගැටළුවක් වන ත ොරතුරු ලබො දිය යුතුද නැත්ද යන්නට තවනසව තේ.ඒ අනුව 

එම මුේ අවසවථොතේදී උපතදසව ලබො දීමට තකොමිෂන් සභොවට තනොහැකිය.   

තමම අවසව ොතේදී තදපොර්ශවයම විසින් තයොමු කරන ලද කරුණු සලකො බැීතමන් අනතුරුව, අදොළ සැලසුේ 
තපෞද්ගලිකත්වයට බලපොන අයුරු  හවුරු ී තනොමැති බැවින්,  ම සන් කතේ ඇති, සැලසුේ වල සහතික පිටපත් 
අභියොචක තව  ලබො තදන තලසට නිතයෝග කර සිටිමු. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසේ අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
******* 

 
 


