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පී.එස්. ද සිල්වා එ. මහරගම නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1246 /2019 (2019.08.20 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 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 රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     පී.එස්. ද සිල්වා 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, මහරගම නගර සභාව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ යනාසිටින ලදි  

තපොදු අධිකොරිය  - එසව.ඒ.තේ.එන්. ඉන්රජිත්, තල්කේ 

ආර්.පී.ජී.එසව.එේ. කරුණොරත්න, කළමණොකොර සහකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.10.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.01.02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.13 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.10.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

මහරගම නගර සභා සිමාවේ, පමුණුව ,වේවාල පාර, ධර්ම ශ්රී වර්ධනාරාමවේ මායිම 

හා පමුණුව ,වේවාල පාර ,අංක 172 දරන නිවාසය ඇති ඉඩවේ මායිම අතරින් පටු 
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මාර්ගයක් පිහිටා ඇත. වමම මාර්ගය 2008 වසවර්දී ගරු පාර්ිවේන්ු මන්ී සුනිල් 

හදුන්වනත්තති මැතිුමාවේ විමධයගත අරමුදල් වයාදවා වමම පටු මාර්ගය 

වකාන්ීට් අුරා සංවර්ධනය කරන ලදී.  

වමම පටු මාර්ගයට මහරගම නගර සභාව මහජන මුදල් වැය කර වීදි ලාේු සවි කර 

ආවලෝකමත්ත කර ඇති අතර ,වේ වන විටද එම ලාේු නඩත්තු කිරීම මහරගම නගර 

සභාව මගින් සිදු කරයි.  

1. වමවලස මහජන මුදල් වැය කර සංවර්ධනය හා නඩත්තු කර පවත්තවාවගන 

යන ඉහත සඳහන් මාර්ගය,මහරගම නගර සභාවේ ROAD INVENTORY හි නේ 

කර සඳහන්ව ඇත්තවත්ත කුමන නාමයක් යටවත්තද යන වතාරුරත්ත  

2. වමම මාර්ගය වකාන්ීට් අුරා සංවර්ධනය කිරීමට වැය වූ රජවේ මුදල් 

ප්රමාණයත්ත, එම මුදින් සංවර්ධනය කර ඇති මාර්ගවේ පළල හා දිග පිළිබඳව 

වූ වතාරුරත්ත  

3. රජවේ මුදල් වැය කර සංවර්ධනය කර ඇති හා නගර සභාව මගින් වීදි පහන් 

සවි කර නඩත්තු කරන මාවතක් වහෝ විදියක් "ුේගික වහෝ වීදියක්" 

ුේගික පාරක් වලස නාම ුවරු සවි කිරීමට හැකියාවක් පවතීද යන 

වතාරුරත්ත ලබා වදන්න. 

 

 
ත ොරතුරු නිලධරයො නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 

2019.01.02 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද නියමි  

කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 2019.02.13 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.      

    

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින ලද්තද් 2019.03.14 දිනැති ලිපිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් 
විමසො ඇති සියළු ත ොරතුරු තේ වන විටත් ලබො දී ඇති අ ර ඒ බව 2019.07.17 දිනැති ලිපිය මඟින් 
තකොමිෂන් සභොවද දැනුවත් කර ඇති බවයි.  

ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු 
අධිකොරිය විසින් තේ වනවිට ලබො දී ඇති බවයි. නමුත් පනතත් නියමි  කොල පරොසයන්ට අනුව කටයුතු 
තනොකිරීම පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො සිටින ලද අ ර ඊට ප්රතිචොර තලස 
තපොදු අධිකොරිය දන්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු තසොයොගැනීමට පැවැති ප්රොතයෝගික අපහසු ො ම  පනතත් 
සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ කටයුතු කළ තනොහැකි වූ බවයි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කර සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් පනතත් දේවනු ලබන 
කොලපරොසයන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට වෙවසවථොපි  යුතුකමේ ඇති අ ර ඒ අනුව කටයුතු කිරීම 
අ ෙොවශ්ෙ වන බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නියෙෝගෙ: 

ඒ අනුව 2019.03.14 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක අයදුේකළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදී 
තිබීම ම  තමම අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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