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ඩබ්ලිව්.එස්. හ ්මකාන්ති එ. ම ා නගර සභාව, ගම්ප   

RTIC Appeal (පුද්ගික වශහෙන්ත විභාග කිරීම)/ 463 /2018 (2018.11.27 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  
 

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

හකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

හකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

හකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභිොචක   -     ඩබ්ලිව්.එස්. හ ්මකාන්ති 

හනාිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේ කල නිළධොරි, ම ා නගර සභාව, ගම්ප  

 

හපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩබ්ලිව්.එස්. හ ්මකාන්ති 

තපොදු අධිකොරිය  - එන්.එච්.සී.ඊ. අතේනොයක, නීති නිළධොරී, මහො නගර සභොව, ගේපහ 
 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.09.18 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.10.16 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.10.17 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2017.10.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2017.12.05 

 

අභිොචනෙට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.09.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
2014 සැප්තැම්බර් මස ආෙතනික බැැංකු සැසඳුම, ලදුපත්, මුදල් හපාහත් ස ික කළ පිටු ස  
පැමිණීහම් සට න්ත. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.10.16 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5 
වගන්තිතේ දක්තවන වයතිතර්ය්ඛයන්ට අදොළව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2017.10.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 

2017.10.31 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ පැමිණීතේ සටහන් ත ොරතුරු හැර අතනක් ත ොරතුරු 
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පනතත් 5 (1) (ඇ) වගන්තිය යටතත් ලබොදිය තනොහැකි බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් 

තනොවූ තහයින් 2017.12.05 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාහව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය  ර්ය්ක කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු පනතත් 

5(1)(ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය තනොහැකි බවයි.  
 

තමම  ර්ය්කයට අදොළව තකොමිෂන් සභොව පනතත් 5(1)(ඇ) වගන්තිය තදස අවධොනය තයොමු කරන ලදි. 
 

5(1)(ඇ) එම හතාරතුරු හ ළිදරව් කිරීම - 
i. විනිමෙ අනුප්රමාණ හ ෝ විහද්ශ හුවමාරු ගනුහදනු පාලනෙ කිරීමට; 

ii. බැැංකු කටයුතු හ ෝ ණෙ කටයුතු විධිමත් කිරීමට; 

iii. බදු පැනවීමට; 

iv. භාණ්ඩ  ා හස්වාවල මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම, පාලනෙ ස  ගැලපීමට, කුලී 
ස  අහනකුත් පිරිවැෙ ස  හව්තන අනුප්රමාණ, වැටුප් ස  අහනකුත් ආදාෙම්; හ ෝ 

v. විහද්ශ හවළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීමට, 

අදාළ ආණ්ුහව් ආර්ික හ ෝ මූලයමෙ ප්රිපත්ි හවනස් කිරීමට හ ෝ හනාකඩවා 
පවත්වාහගන ෙෑම සම්බන්තධ් තීරණ නිසිකලට හපර හ ළිදරව් වීම මඟින්ත ශ්රී ලැංකාහව් 
ආර්ිකෙට බරපතල අගිෙක් සිදුවිෙ  ැකි අවස්ථාවක. 

 

තමම වගන්තිය ප්රකොරව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටින්තන් අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරව් 
කිරීම ආණ්ඩුතව් තහෝ මූලයමය ප්රතිපත්ති තවනසව කිරීමට තහෝ තනොකඩවො පවත්වොතගන යෑම 
සේබන්ධව ශ්රී ලංකොතව් ආර්ය්ිකයට බරප ල හොනියක් සිදු කිරීමට තුු තනොතදන බවත් එම ත ොරතුරු 
තහළිදරව් කිරීම ප්රතික්තෂවප කිරීම පනතත් 5(1)(ඇ) යට ට අදොළ තනොවන බවත් තකොමිෂන් සභොව 
අවධොරණය කර සිටී. 

 

නිහෙෝගෙ: 
ඒ අනුව මොසයක කොලයක් ඇතුළ  වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදිය යුතු බව 
නිතයෝග කර සිටිමු. මොසයක කොලයක් තුළ අදොළ ත ොරතුරු තනොලැබුණතහොත් ඒ පිළිබඳව තකොමිෂන් 
සභොව දැනුවත් කරන තලස අභියොචක තව  දන්වො සිටිමු. 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ.   

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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