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ජේ.එම්. භද්රානී ජයවර්ධන එ. ජ ාළඹ මහ නගර සභාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 553 / 2018 (2018.12.11 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජ ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ජ ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ජ ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාච    -     තේ.එේ. භද්රොනී යයවර්ධන 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නොගරික තකොමසොරිසව, තකොළඹ මහ නගර සභොව 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - තේ.එේ. භද්රොනී යයවර්ධන 
තපොදු අධිකොරිය  - ජී.බී.එේ.එේ. තමොරතගොල්ල, නිතයෝයෙ නොගරික තකොමසොරිසව  

(පරිපොලන) 
ගී ොනි ඩී. තලොකුවැල්ල, පරිපොලන නිළධොරී 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.05.15 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.24 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.07.06 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.26 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ  රුණු: 
 

අභියොචක 2018.05.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
ජ ාළඹ මහා නගර සභාජේ නාගරි  ජල් ම් ජෙපාර්තජම්න්ුව සහ ක්රීඩා භූමි සහ විජනෝෙ  ටයුු 
ජෙපාර්තජම්න්ුව WP KR 9974 ජමෝටර් රථය නාගරි  ජ ාමසාරිස්  ාර්යාලයට භාරදීජම් ලිපිය සහ 
අං  GR 4250 වාහනය සඳහා ධාවන සටහන් භාරජෙන ලෙ ලිපිවල මුල් පිටපතින් ලබාගත් සහති  
 ළ පිටපත් ජෙ  බැඟින් (ලියාපදංචි තැපෑල මඟින්) 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.05.24 දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම මහ නගර 
සභොතේ නොගරික තකොමසොරිසවවරයො තව  තයොමුකළ බවයි. ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව 
නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.07.06 දිනැතිව 
නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  
කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.07.26 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාජේදී උද්ගතූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කරනුතේ පළමු කරුණට අදොළ (WP KR 9974 තමෝටර් රථය නොගරික 
තකොමසොරිසව කොර්යොලයට භොරදීතේ ලිපිය) ලිපිතගොනුව අල්ලසව තහෝ දූෂණ තචෝදනො විමර්ශන 

තකොමිෂන් සභොතේ ඇති බව 2018.10.29 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක දැනුවත් කළබව කියො සිටී. 

තදවැනි කරුණට අදොළ (අංක GR 4250 වොහනය සඳහො ධොවන සටහන් භොරතදන ලද ලිපිය) ලිපිතේ 
මුල් පිටප  අසවථොනග  ී ඇත් බවත් එි ඡොයො පිටප ක් පමණක් තපොදු අධිකොරිය සතුව ඇති බව 
කියො සිටී. 

 
අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිනුතේ අදොළ ලිපි වල මුල් පිටපත් තදකම අල්ලසව තහෝ දූෂණ තචෝදනො 

විමර්ශන තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති ලිපිතගොනුතේ තනොතිබූ බවය. එතසවම 2018.07.09 දින 
නොගරික තකොමසොරිසවවරයො විසින්  මො තව  ලබො දී ඇත්තත් ඡොයොපිටපත් පමණක් බවත් අභියොචක 
කරුණු දක්වො සිටී. 

 

නිජයෝගය: 
 

තමකී සියලු කරුණු සළකො බැලූ තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරිය තව , පළමු කරුණට අදොළ ලිපිය 

එනේ WP KR 9974 තමෝටර් රථය නොගරික තකොමසොරිසව කොර්යොලයට භොරදීතේ ලිපිය එය මුල් 
අවසවථොතේදී සහතික කරන ලද තකොළඹ මහනගර සභොතේ නොගරික තල්කේ එච්.ඩී.සී. යොනකී 

මහත්මිය මඟින්ද, තදවන කරුණට අදොළ ලිපිය එනේ අංක GR 4250 වොහනය සඳහො ධොවන සටහන් 
භොරතදන ලද ලිපිය එය මුල් අවසවථොතේදී සහතික කරන ලද තකොළඹ මහනගර සභොතේ නොගරික 

තල්කේ තදපොර් තේන්තුතේ සහකොර නොගරික තල්කේ ඉෂංකො ඩී.තක්. උඩවත්  මහත්මිය මඟින්ද, 

සහතික කරවො අභියොචක තව  තමම නිතයෝගය ලැබී මොසයක් තුළ ලබො දිය යුතු බවට, නිතයෝග කර 
සිටී.  

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

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

 
***** 


