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ඩබ්ලිව්.පී. කහන්දගමගේ එ. ගාල්ල මහ නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 370/2018/ (2018.10.09 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

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

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

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    ඩබ්ලලිව්.පී. කහන්දගමයේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   නාගරික යකාමසාරිසව, නේකළ නිලධාරියා ගාල්වල මහ නගර සභාව 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඩබ්ලලිව්.පී. කහන්දගමයේ 

යපාදු අධිකාරිය  - නීති නිලධාරී මිතිලා එසව. යකාඩිකාරන් 

                                                ඩී ජී මානවඩු නගර ඉංජියන්රු (Municipal Engineer) 

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 

2017.12.02 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2017.12.04 (යතාරතුරු 

ඉල්වීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  

2018.02.07 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2018.02.12 (යතාරතුරු 

ඉල්වලා සිටීම පිළිබඳ 

අභියාචනය ලද බව දැන්ීම) 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.05.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියාචක 2017.12.02 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 
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1. ජි.ඒ.එල්ව කිත්සිරි මහතායේ යගාඩනැගිලි අයදුේපතට අදාලව BA/216/2015 යටයත් යපාදු 

අධිකාරිය අනුමත කර ඇති සැලසුයේ පිටපතක්, 

2. යගාඩනගිලි සිමාව අතික්රමනය කල විට ඒ සදහා ගත් ක්රියාමාර්ය්ග පිළිබද ලිඛිත සටහනක්, 

3. යාබද ඉදිකිරීමකට හානි සිදුීමක් වැලක්ීමට යපාදු අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති නීති රීති  පිළිබද 

ලිඛිත සටහනක්, 

4. අභියාචකයේ ඉල්වීම අනුව අභියාචකයේ පැති බිත්තිය හානි සිදුීම වැලැක්ීම අනුමත කර ඇති 

කිත්සිරි මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති 2017.02.09 දිනැති 2017.06.15 දින අනුමැතිය ලබා දී ඇති 

යකාන්ීට් බැේයේ සැලසුයේ පිටපතක්, 

5. GMC/RTI/062 අනුව දැන්වා ඇති අනුමැත සැලසුමට පටහැනිව සිදුකර ඇති ඔබ විසින් ඉවත් 

කිරීමට දන්වා ඇති යකාටසව පිළිබද වාර්ය්තායව් පිටපතක් යහෝ නියයෝගයේ පිටපතක්, 

6. ගාල්වල යපාීසියේ 2017/02/10 දින 444/17 යටයත් හා 2017.07.31 දින MCR/2545/17 යටයත් 

කරන ලද පැමිණිල්වල අනුව ගාල්වල යපාලිසව සවථානයයන් යපාදු අධිකාරිය යවත යේ සේබන්ධව ඒවා 

ඇති ලිපියේ/ලිපිවල පිටපත් 

 

යතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 

අභියාචක 2018.02.07 දිනැතිව නේකළ නිලධාරියා යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරයාද පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභියාචක 

2018.05.02 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

ගපාදු අධිකාරිය, අභියාචනය විභාග කරන අවස්ථාගව් පවසා සිටිගේ 2018.06.20 දිනැති ිපිය මගින් 

ගතාරතුරු ඉල්ීම සම්වබන්ධ්ගයන් පහත පිළිතුරු ලබා දුන් බවය, 

1. ‘ජි.ඒ.එල් කිත්සිරි මහතා ගවත BA/216/2015 යටගත් ගගාඩනැගිි සැලැසම්ක් අනුමත කර ඇත . 

එගහත් එම සැලැස්ගම්ව පිටපතක් භාහිර පාර්ශවයන්ට ලබා දීමට එකග නැත. 

2. ගගාඩනැගිි සිමාව ආක්රමණය කල විට අනවසර ඉදිකිරීම්ව යටගත් එම ගකාටස් කඩා ඉවත් කරන 

ගලස දැනුම්ව දිය යුතුය . එගස් ගනාගකාගලාගහාත් අනවසර ඉදිකිරීම්ව යටගත් නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

ගනු ලැගබ්ල. 

3. අයදුම්වකරු ගවත ලබා ගදන සංවර්ධ්න බලපත්රගේ යාබද ඉදිකිරීම්වවලට හානියක් සිදුවුවගහාත් 

අයදුම්වකරු එහි වගකීම්ව දැරිය යුතු බව සදහන් කර ඇත. 

4. එම පැති බැම්වම සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති සැලැස්ගම්ව සහතික පිටපතක් ලබා දීම සදහා රු. 940 ක 

මුදලක් වැය වන බව දන්වමි. එම මුදල ගගවන්ගන්නම්ව සහතික පිටපතක් ලබා දිය හැක. 

5. 2017/02/10 දින 444/17 යටගත් හා 2017.07.31 දින MCR/2545/17 යටගත් ගාල්ල ගපාීසිගේ 

විසින් එවන ලද ිපිගේ පිටපත ගපාිස් ස්ථානගයන් ලබා ගැනීමට කටයතු කරන ගලස දනුම්ව 

ගදමි.’ 

අයිතම අංක 06  මගින් ඉල්ලා සිටින ගතාරතුරු ගපාදු අධිකාරිය සන්තකගේ තිගබ්ලදැයි විමසු විට ගපාදු 

අධිකාරිය සන්තකගේ 2017/02/10 දින 444/17 යටගත් හා 2017.07.31 දින MCR/2545/17 යටගත් ගාල්ල 

ගපාීසිගේ විසින් එවන ලද ිපි/ිපිය ඇති බවත් , එම ිපිය/ිපි අභියාචකට ලබා දීමට එකග විය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක, 2018.06.11 දිනැති ිපිය මගින් ලබා දී ඇති  ගතාරතුරු වල යම්ව ගදෝෂ ඇති බව පවසන ලදී. 

එයට පිළිතුරු වශගයන් ගපාදු අධිකාරිය එම ගදෝෂ නැවැරදි කර නැවත එම ගතාරතුරු අභියාචකට ලබා 

දීමට ගකාමිෂන් සභාව ඉදිරිගේ එකග විය. 

ගපාදු අධිකාරිය තවදුරටත් පවසන ලද්ගද් 2018.10.01 දිනැති ිපිය මගින් පහත සදහන් ගතාරතුරු 

ඇතුලත්ව ජි.ඒ.එල් කිත්සිරි මහතාට දැනුම්ව ගදන ලදී  

‘………2018.10.15 වන දින ගහෝ ඊට ප්රථම එම සංවර්ධ්න කටයුතු (ගගාඩනැගිල්ල) නතර කරන ගලස / 

එම සංවර්ධ්න කටයුත්ත කරගගන යන්නාවු ගහෝ කරගගන ගිය සථ්ානය මුින් තිබුණ තත්වයට නැවත 

පත් කරන ගලස / එම සංවර්ධ්න කටයුත්තක් කරගගන යනු ලබන්ගන් ගහෝ සංවර්ධ්න කටයුත්ගතහි නිරතව 

සිටින්ගන් යම්ව අවසර පත්රයක බලය යටගත්ද ඒ අවසර පත්රයට ගහෝ අවසර පත්රගේ යම්ව කිසි නිගමනයකට 

ගහෝ ගකාන්ගද්සියකට ගහෝ අනුව කටයුතු කරන ගලස ඔබට ගමයින් දැනුම්ව ගදන අතර , එගස ්

ගනාගකාළගහාත් ගවන කිසිම දැන්ීමක් ගනාකර 1982 අංක. 4 සහ අංක. 44 දරන පනත් වින් සංගශෝධිත 

1987 අංක: 41 දරන නාගරික සංවර්ධ්න අධ්කාරී පනගත් යටගත් 28 අ (3) වගන්තිය යටගත් අධිකරණ 

විධ්ානයක් ලබා ගගන එම අනවසර ගකාටස කඩා දැමීමට කටයුතු කරන බව දන්වමි.’ 

නිගයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිය පිළිබඳ පනයත් 3 (1) වගන්තිය යමයසවය, 

 

යේ පනයත් 5 වන වගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, යපාදු අධිකාරියක සන්තකයේ , භාරයේ 

යහෝ පාලනයේ ඇති යතාරතුරුවලට ප්රයව්ශ ීයේ අයිතිවාසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 

ඒ අනුව,යපාදු අධිකාරිය යවතින් යතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පුරවැසියායේ අයිතිය පැන නගිනුයේ  ඉල්වලා 

සිටින  ලද යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  සන්තකයේ , භාරයේ යහෝ පාලනයේ ඇති විටදී ය. ඉහත සඳහන් 

තත්වයන් තුල, අංක 6 අයිතයමන් ඉල්වලා සිටින යතාරතුරු එනේ, ගාල්වල යපාීසියේ 2017/02/10 දින 

444/17 යටයත් හා 2017.07.31 දින MCR/2545/17 යටයත් කරන ලද පැමිණිල්වල අනුව ගාල්වල යපාලිසව 

සවථානයයන් යපාදු අධිකාරිය යවත යේ සේබන්ධව ඒවා ඇති ලිපියේ/ලිපිවල පිටපත්, අභියාචකයාට ලබා 

යදන යලස නියයෝග කරනු ලැයබ්ල. 

 

ඒ අනුව 2018.10.01 දිනැති දැනුේදීයේ තත්ත්වය තහවුරු කිරීම අවශය  යව්. ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් 

යටයත්, යතාරතුරු පනයත් විධිවිධාන ප්රකාරව ඉල්වලනු ලබන යතාරතුරු සේබන්ධයයන් සිය සවථාවරය 

තහවුරු කිරීමට යපාදු අධිකාරියට නියයෝග කරනු ලැයබ්ල. 

යේ සේබන්යධයන් ගනු ලබන පියවරයන් පිළිබඳ යසායා බැීම පිණිස 2018.11.27 වන දින විභාගය සඳහා 

අභියාචනය කල්ව තබන ලදී. 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 370/2018/ (2018.11.27 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

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

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

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    ඩබ්ලිව්.පී. කහන්දගමගේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   නාගරික යකාමසාරිසව, නේකළ නිලධාරියා ගාල්වල මහ නගර සභාව 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඩබ්ලිව්.පී. කහන්දගමගේ 

යපාදු අධිකාරිය  - නීති නිලධාරී මිතිලා එසව. යකාඩිකාරන් 

                                                ඩී ජී මානවඩු නගර ඉංජියන්රු (Municipal Engineer) 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

ගගාඩනැගිි සැලැස්ම හැර ගතාරතුරු ඉල්ීගම්ව අගනකුත් ගතාරතුරු ලබාදී ඇති බවත් ගගාඩනැගිල්ල ඉදි 

කිරීම අත්හිටුවා ඇති බව ගපාදු අධිකාරිය පවසන ලදී. ඒ ගහ්තුගවන් අභියාචකට අවශය ගතාරතුරු ලබා දී 

ඇති බව ගපාදු අධිකාරිය අවධ්ාරණය කරන ලදී. 

 

නිගයෝගය: 

 

නාගරික සංවර්ය්ධන අධිකාරිය 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 

ප්රකාරව යපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එි විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරීමට ගාල්වල මහ නගර සභාවට 

වයවසවථාපිත වගකීමක් ඇත. 
 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිය පිළිබඳ පනයත් 3 (1) වගන්තිය යමයසවය, 

යේ පනයත් 5 වන වගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, යපාදු අධිකාරියක සන්තකයේ , භාරයේ 

යහෝ පාලනයේ ඇති යතාරතුරුවලට ප්රයව්ශ ීයේ අයිතිවාසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 
 
ඒ අනුව,යපාදු අධිකාරිය යවතින් යතාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා පුරවැසියායේ අයිතිය පැන නගිනුයේ  ඉල්වලා 
සිටින  ලද යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය  සන්තකයේ , භාරයේ යහෝ පාලනයේ ඇති විටදී ය.  
 
නඩුයව් කරුණු මත, යගාඩනැගිලි සැලැසවම අදාළ යතාරතුරු පනයත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකාරව මුක්ත 
යතාරතුරක් බැවින් ලබා දිය යනාහැකි බවත් 5 (4) වගන්තිය ප්රකාරව යතාරතුරු ලබා දීම මගින් වියශවෂ 
මහයන සුභද්ධියක් යනාමැති බවත් අවධාරණය කරනු ලැයබ්ල. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

5 
 

අභියාචක විසින් ඉල්වුේ යකාට ඇති යතාරතුරු අයිතම අංක 1, යගාඩනැගිලි සැලැසවම හැර , අංක 2, 
3,4,5,හා 6 යන යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා  දී ඇති යහයින් අභියාචනය යමයින් අවසන් කරනු 
ලැයබ්ල. 
 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යය පටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ය්ශවය යවත සන්නියව්දනය කරනු ලැයබ්ල. 
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