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එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා  එ. මහ නගර සභාව- ගාල්ල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම/ RTIC 180/2018 (2018.12.07, 2018.08.27 සහ 
2018.09.19 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව 2018.10.08 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 කාර්ය්ෙය පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ය්ෙය පටිපාටිෙ.  
  

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   පිෙතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාච       - එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා මහත්මමිය  

කනාතිසි ලත්ම පාර්ශවය   - නාගරික යකාමසාරිසව, මහ නගර සභාව- ගාල්ල  
 

කපනීසිටීම   
 
2018.12.07 

අභිොචක   - එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා මහත්මමිය  
යපාදු අධිකාරිෙ - මිථිලා එසව. යකාඩිකාර, නීති නිලධාරී  
 
2018.08.27 

අභිොචක   - එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා මහත්මමිය  
යපාදු අධිකාරිෙ - වලාන පී. ගුණරත්න, නාගරික යකාමසාරිසව 
     එච්. යේ. යහවමලතා, නාගරික ගණකාධිකාරී 

  මිථිලා එසව. යකාඩිකාර, නීති නිලධාරී  
 
2018.09.19 

අභිොචක   - එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා මහත්මමිය  
යපාදු අධිකාරිෙ - මිථිලා එසව. යකාඩිකාර, නීති නිලධාරී  
     ටී. ඊ. යූ. යමන්ඩිසව, පළාත් පාලන සහකාර යකාමසාරිසව  

  ඩී. ී. ඩී. සුමාලි,නාගරික යල්කේ 
 

යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 
 

2017.10.04 

යතාරතුරු නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 
 

2017.10.25 
  

නේ කල නිළධරො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 
  

2017.12.28 

නේ කල නිළධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 
 

2017.12.28 (අභිොචනෙ ලැබුණු 
බව දැන්ීම)  
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යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව 
යවත අභිොචනෙ යොමුකළ දිනෙ 

2018.01.26 

 
 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභිොචක 2017.10.04 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මගින්, ගාල්ල මහනගර සභායේ කළමණාකාර 
සහකරවරයෙකු යලස යසවවෙ කරන එල්ලාවල යකෝරළයේ විජිත් ප්රසන්න ෙන අෙ (අභිොචක යේ සවවාමි 
පුරුෂො) සේබන්ධ පහත දැේයවන යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී: 

1. 1987.12.07 දින ප්රයා සංවර්ය්ධන නිලධාරියෙකු යලස පළාත් පාලන සවථිර යසවවෙට එේ වූ ඔහුයේ 
පළාත් රායය යසවවා කාලෙ යකාපමණද? 

2. 1999.01.05 දින පළාත් රායය ලිපිකරු යසවවයේ ii “ආ” කාණ්ඩයේ රැකිොවකට එේ වූ ඔහුයේ 
අඛණ්ඩ යසවවා කාලෙ (2017.01.05) යකාපමණද? 

3. සේූර්ය්ණ යසවවා කාලෙ තුල ඔහු වැටුප් වර්ය්ධක උපොයගන තියේද? 
4. ඔහුයේ උසසවීේ නිෙමිත දිනෙන්ිදී ලබායගන තියේද? 
5. 2017.01.05 දිනට ඔහු ලබන වැටුප යකාපමණද? 
6. ඔහු පවසන පරිදි ඔහුට ෙේකිසි අවසවථාවක කිසිෙේ අධිභාරෙේ යගීමට තියේද? 
7. එෙ යකාපමණ මුදලේ ද? 
8. කිනේ කාල වකවානුවකට අෙත් ද? 
9. එම අධිභාර මාසිකව/කාර්ය්තුවකට යකාපමණද? 
10. නිලධාරිො විසින් කරන ලද ප්රමාදයෙන් මාසයේ/කාර්ය්තුයේ කවර දින කිිපෙකට ෙටත් යේද? 
11. ඔහු පවසන පරිදි යසවවක අර්ය්ථසාධක අරමුදල විසින් අධිභාර තියේද? 
12. එනේ, කිනේ අධිභාර ප්රමාණෙේ ද? 
13. අංක 11 පරිදි අධිභාර ඇත්යත් යමම නිලධාරිෙටම පමණේ ද? 
14. යමම නිලධාරිොට යපර යහෝ පසුව යසවවෙ කරන ලද කිසිෙේ නිලධාරීන්ට ඉහත විෂෙට පාදක වූ 

අධිභාර යනාමැති යේද? 
 

යතාරතුරු නිලධාරිො 2017.10.25 දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින්, යතාරතුරු ඉල්ීයමි 1 සිට 5 දේවා 
අයිතමෙනට පිළිතුරු ලබා දිෙ හැකි වන්යන් ප්රධාන යල්කේ (දකුණු පළාත) යවත ෙවා ඇති නිලධාරිොයේ 
යපෞද්ගලික ලිපියගානුව ලැබුණු පසු බවත්, සපෙමින් ද, 6 සිට 14 දේවා අයිතමෙන් මගින් විමසා ඇති 
කරුණු සඳහා පිළිතුරු යසවවක අර්ය්ථසාධක මුදල් යගීම පමාීම පිලිබඳ විගණන විමර්ය්ශනයේ වාර්ය්තාව ලද 
පසු ලබා දිෙ හැකි බවත් දේවමින් යතාරතුරු ඉල්ීම ප්රතිේයෂවප කර ඇත. යමයින් අතෘප්තිෙට පත් 
අභිොචක විසින් 2017.11.28 දින නේ කළ  නිලධරො යවත අභිොචනෙේ යොමුයකාට ඇත. යමෙට 
නේකළ නිලධරො යවතින් අභිොචනෙ ලැබුණු බව දැන්ීම හැර යවනත් ප්රතිචාරෙේ යනාළද යහයින්, 
අභිොචක විසින් 2018.01.26 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙේ යොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකව්දී උද්ගතූ  ාරණා: 

2010.05.03 දිනැති ක ාමිෂන් සභාකව් කනාතිසියට ප්රතිචාර දක්වමින් කපාදු අධි ාරිය විසින් 2018.05.16 

දිනැති ිපිය මගින් ඉදිරිපත්ම  ර ඇති පරිදි, 2017.01.27 දින යතාරතුරු ඉල්ීයමි 1 සිට 4 දේවා 
අයිතමෙනට පිළිතුරු ලබා දී ඇත. අභිොචනා විභාගයේදී යමෙ අභිොචක විසින්ද තහවුරු කරන ලදී.  ඒ 
අනුව යසසු අයිතමෙන්ි සඳහන් යතාරතුරු ලබා දීමට ඇති අවසවථාව පිලිබඳ යකාමිෂන් සභාව විසින් 
අවධානෙ යොමු කරන ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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යතාරතුරු ඉල්ීයමි 6 සිට 14 දේවා අයිතමෙනට පළාත් පාලන යදපර්ය්තේයන්තුයේ විමර්ය්ශන වාර්ය්තාව 
අනුව පිළිතුරු සැපයිෙ යුතු අතර, එම වාර්ය්තාව යේ වන විට ලැබී ඇති නමුත් එි අඩුපාඩු සිත බැවින් 
ඉල්ුේ යකාට ඇති යතාරතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් බව යපාදු අධිකාරිෙ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. යමෙ 
තවදුරටත් පැහැදිලි කරමින් යපාදු අධිකාරිෙ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද්යද් අධිභාරෙට වගකිවයුතු නිලධාරීන් 
හඳුනාගැනීමට විමර්ය්ශන නිලධරො අයපායහාසත් ීම නිසා උේත වාර්ය්තාව මගින් පැහැදිලි නිර්ය්යද්ශෙේ 
ලබා දීමට යනාහැකි වූ යහයින් අභිොචක විසින් ඉල්ුේ යකාට ඇති යතාරතුරු ලබා දීම දීමට ප්රමාද වූ බවයි.  
 
අධිභාරෙට වගකිවයුතු නිලධාරීන් හඳුනා යනාගැනීම අදාළ නිලධාරීන් විසින් ිතාමතා පැහැරහරින බව 
යකාමිෂන් සභාව විසින් නිරීේෂණෙ කරන ලද අතර එමගින් අභිොචක ඉල්ුේයකාට ඇති යතාරතුරු 
ලබාගැනීයේදී ද බරපතල අසාධාරණෙේ සිදුවන බව යකාමිෂන් සභාව විසින් අවධාරණෙ කරන ලදී.  
 

නිකයෝගය: 
එේ එේ අයිතමෙ ෙටයත් යතාරතුරු ලබාදිෙ හැකිද යහෝ යනාහැකිද ෙන්න දේවමින් (යතාරතුරු ලබා දීමට 
යනාහැකි නේ එෙට පවතින යහවතුද දේවමින්) සති 03ේ ඇතුළත නිශවචිත ප්රතිචාරෙේ දේවන යලස යපාදු 
අධිකාරිෙට නියෙෝග යකයර්ය්.  
 
අභිොචනෙ අවසන් යකයර්ය්.  
 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ය්ෙපටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ය්ශවෙ යවත සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 
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