
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.එස්.ඉන්දීර මධුසංඛ එ. මාතර මහා නගර සභාව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/388/2018 (2018.12.10) දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 
සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව 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 කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ.  
. 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල 
ක ාමිෂන්ද සභා සමාජි : යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

ක ාමිෂන්ද සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාච   -    ඒ.එසව.ඉන්දීර මධුසංඛ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-      නියෙෝයෙ නාගරික යකාමසාරිසව, මහා නගර සභාව, මාතර  
                                    

කපනීසිටීම  
අභිොචක         - ඒ.එසව.ඉන්දීර මධුසංඛ 
යපාදු අධිකාරි -   යසවනක පල්ලිෙගුරුයේ- නාගරික යකාමසාරිසව 
  ඩබ්ලලිව්.එන්.ඩී. ෂෙමලා - සහකාර නාගරික යකාමසාරිසව 
 

 
යතාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ 2018.03.06 

යතාරතුරු නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.03.29 

නේ කල නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 2018.03.20 

නේ කල නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2018.08.15 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ 

2018.04.03 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභිොචක විසින් 2018.03.06 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත යතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 
2017 මැයි මස මාතර ප්රයද්ශෙට ගංවතුර ආපදා තත්වෙ යහවතුයවන් රයෙ මගින් රයයේ යසවවකෙන්ට 

යපාී රිත ණෙ ලබා දීමට තීරණෙ කරන ලදී. ඒ අනුව මාතර මහ නගර සභාව විසින් එම යපාී රිත 

ණෙ මුදල ලබා දුන් සිෙලු තැනැත්තන්යේ නාම යල්ඛණෙ හා ලබා ගත් ණෙ මුදල් ප්රමාණෙ  

යකාපමණද?  

1. රායෙ පරිපාලන අමාතොංශයේ යල්කේවරොයේ අංක EST-06/04/LON 1042 සහ 2017.06.28 

නිකුත් කර ඇති චක්රයල්ඛෙ අනුව යල ගැීේ, ගංවතුර,නාෙෙෑේ යහවතු යකාට යගන විපතට පත්ූ 

රායෙ නිලධාරීන්ට යගවන යපාී රිත ණෙකි. 

2. ණෙ මුදල මාසික වැටුප යමන් හෙ ගුණෙකි. එෙ මාස 36කින් වාරික වශයෙන් කපා ගැයන්. 

තාවකාලික යහෝ අනිෙේ යසවවකෙන්ට මස 3ක වැටුප වාරික 18කින් කපා ගැයන්. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
3. යේ සඳහා ෙැයවන ඉල්ලුේපත්රෙ අනුව එෙ ලබා යදන්යන් ආපදාවට ලක්වූ නිලධරෙන්ට පමණි.  

4. ආකෘති පත්ර 01 අනුව ප්රා.යල්.  සහතික කළ අෙදුේපත ප්රයද්ශයේ ග්රාම නිලධාරී නිර්යද්ශ කළ 

යුතුෙ.  

5. අනිෙේ/තාවකාලික අෙ යවනුයවන් සවිර රායෙ යසවවකයෙකු ඇප විෙ යුතුෙ. 

යතාරතුරු නිලධාරිො  2018.03.29 දිනැතිව පිළිතුරු සපෙමින් පවසා සිටියේ යතාරතුරු ඉල්ීම 2016 

අංක 12 දරන යතාරතුරු දැන ගැනීයේ පනයත් 5(1)(අ) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්රතික්වයෂවප 

කරන ලද බවයි. අභිොචක 2018.03.20 ෙන දින නේකළ නිලධාරිො  යවත අභිොචනෙක්ව යොමු කරන 

ලදී. නේකළ නිලධරො 2018.08.15 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වවා ඇත. අභිොචක සැහීමකට පත් යනාූ 

යහයින් 2018.04.03 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක්ව යොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේී උද්ගතවූ  ාරණා: 

අභිොචන විභාගයේදී එළිදරව් ූ කරුණු අතර එයසව ණෙ ලැබූවන්යේ ගණන 288ක්ව බව යපාදු අධිකාරිෙ 
විසින් පවසන ලදී. එම මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා නිලධාරීන් කීප යදයනකු සේබන්ධ වන අතර එෙ සුදුසු 
බවට ග්රාම  නිලධාරී නිර්යද්ශ කළ යුතුෙ. යමවැනි ක්රිොමාර්ගෙක්ව ගැනීයේදී එෙ රහසිගත යපෞද්ගලික 
යතාරතුරක්ව විෙ යනාහැකිෙ. එයසවම එෙ නිවැරදි, වංචායවන් යතාර  යතාරතුරු විෙ යුතු බව චක්රයල්ඛයේ 
සඳහන් යව්.  
එම මුදල් රයයේ මුදල් ීම නිසාත්, එෙට ඉල්ලුේකිරිම සහ යගීම  නිවැරදිව සිදු ී ඇත්දැයි යසීමට 
පුරවැසියෙකුට ඇති අයිතිවාසිකම පනයත් 5(1)(අ) වගන්තියෙන් ෙටපත් යනායව්.  
යපාදු අධිකාරිෙට විශාල පිරිසකයේ කැමැත්ත විමසීයේ ප්රයෙෝගික අපහසුතාව සලකා අභිොචකට එම 
යල්ඛණ පරික්වෂා කර බැීයේ අවසවථාව සලසා දිෙ යුතු ෙැයි යකාමිෂන් සභාව නියෙෝග කරන ලදී. යපාදු 
අධිකාරී පරිශ්රයේදී යොදා ගත් දිනෙක යහෝ යව්ලාවක  යපාදු අධිකාරියේ අධීක්වෂණෙ ෙටයත් එම යල්ඛණ 
පරික්වෂා කර බැීමට අභිොචකට අවසවථාව ලබා දීම සුදුසු බව දන්වා සිටින ලදී. 
 

නිකයෝගය: 
 
2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3(1) වගන්තිෙ ප්රකාරව 
අභිොචක විසින් ඉල්ලුේ යකාට ඇති යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිෙ සතුව පවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියේ 
වෙතියර්කෙකට ෙටත් යනාවන යහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදාළ යතාරතුරු පරික්වෂා කර බැීමට 
අභිොචකට අවසවථාව ලබා දිෙ යුතුෙ. යගානුයව් කටයුතු යමයින් නිම යව්. 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙ පටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යවත සන්නියව්දනෙ කිරීමට නියෙෝග කරනු ඇත. 
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