
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එන්.ජි. බන්දුවතී එ. ගාල්ල මහා නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගරක වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1272/2019 (2019.10.07) 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: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වරූගම 

 

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

 

 

අභියාචක   -    එන්.ජි. බන්දුවතී  

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, මහා නගර සභාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එන්.ජි. බන්දුවතී   

තඳොදු අධිකාරිය - එස්.ආර්.එස්. අතේරත්න- විගණක  

මිතිලා එස්. තකොඩිකාර- නීති නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉරූරෘම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.11.16 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.19 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.02.17 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.11.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉරූරෘම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉරූලා 

සිටින ලදි. 

 

අංක 354 දරණ පිඹුතර් නිරපි  ඉඩම "අතශෝක  යන "යන නමින් හහන්වනු ලබයි .

මාඉටිතන තදවන ඳටුමතන වරිඳනේ අංක  55 ඳරිශ්රතේ   තුරු මායිතමන් ආරේභ වී 

මාඉටිතන තදවන ඳටුමතන වරිඳනේ අංක 43 සහ 43-ඒ ඳරිශ්ර අ රින් නැව ත් 

මාඉටිතන තදවන ඳටුමගට වැතටන්නා වූ අඩි 20්  ඳළල පුද්ගරක මාර්ගය්  ඉහ  කී 

අංක 354 දරන පිඹුතර් කැබර අංක 14 තලස නිරඳනය තකොට ද් වා ඇ . 

ඉහ  කී අංක 354 දරණ පිඹුතර් කැබර අංක 14 තලස නිරපි  මාර්ගය, 

(අ)ගාරූල මහා නගර සභාව සතු මාර්ගය් ද? 

(ආ) එතස් නේ එකී මාර්ග ප්රතශශය ගාරූල මහා නගර සභාව සතු වන්තන් තකතස්ද? 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.01.19 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 

2019.02.17දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. ඳාරක අයිතිය තඳෞද්ගරකද ?නගර සභාව සතුද? යන 

ප්රශ්නනය තයොමු වී ඇ . ඳාර තඳෞද්ගරකය. එතහත් නගර සභාතවන් නඩත්තු 

තකතරයි. ඒ සේබන්ධ ත ොරතුරු යවා ඇ . තවනත් දිය හැකි ත ොරතුර්  නැ . 

ත ොරතුරු ලබා දීම ම  තගොනුතශ කටයුතු නිම තශ.  

 

නිකයෝගය: 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉරූරෙේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්, එම ඉරූරෘමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය 

අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

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

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

සන්නිතශදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


