
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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එම් එම් ඒ ආනන්ද දිසානායක එ. මහ නගර සභාව අනුරාධපුර 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 654 /2018 (2019.01.29 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     එම් එම් ඒ ආනන්ද දිසානායක 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නොගරික තකොමසොරිසව මහ නගර සභාව අනුරාධපුර 
 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ සිටිතේ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - අයන්  ගුණවර්ධන නොගරික තකොමසොරිසව 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.07.31 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
01. 08. 2017 (ත ොරතුරු ඉල්වීම 
ලැබුණු බව දැන්ීම) 

21. 08. 2017 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
07. 09. 2017 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.02.15 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2017.07.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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1. අනුරොධපර මහො නගර සීමොව තුළ 240 ග්රොම නිලධොරී තකොටතසව පිිටො ඇති  ේමැන්නො කුලම වැව 
(තපොඩි වැව තහෝ තවනත් නේ වලින් සංවර්ධන වෙොපෘති ආරේභකර එම වෙොපෘති සඳහො රයතයන් 

තකොපමණ මුදල්ව වැයකර ඇත්ද?  
2. එම වෙොපෘති තමොනවොද? සැලසුේ චක්රතල්වඛන උපතදසවපත්ර හො ගිවිසුේ වැනි සියලු විසව ර  
3. ඉහ  සඳහන් භූමිය තුළ හො ඒ ආශ්රි ව අනවසර ඉදිකිරීේ හො ඉවත් කිරීේ පිළිබඳව විසව ර 

පද්ගලයන්තේ නම, ලිපිනයන්ද සි ව 
4. නිවොස ඉදිකිරීේ සඳහො තකොපමණ සැලසුේ ප්රමොණයක් අනුම  කර ඇත්ද? 
5. අනුම  සැලසුේ වලින් බැහැරව ප්රශවන ග  ඉදිකිරීේ තිතබනවො. ඒ අය පිළිබඳව විසව ර 

 
If both the IO and DO have responded 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.08.21 .දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ‘අනවසර ඉදි කිරීේ හො ඉවත් 

කිරීේ පිළිබඳ විසව ර පද්ගලයන්තේ නම ලිපිනයන්’ හරුණු තකොට අතනක් ත ොරතුරු මුදල්ව  ග  හැකි 

බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2017.09.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.02.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ සිටිතේ නැ . තපොදු අධිකොරිය 2010.01.14 දිනැතිව අභියොචකට පිටප ක් සි ව, 

තකොමිෂන් සභොතේ අධෙක්ෂ යනරොල්ව තව  තයොමු කරන ලද ලිපිය මගින් අයි ම අංක 1 සහ 2 සඳහො 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව පැහැදිලි තේ. අයි ම අංක 3, 4, සහ 5 ට අදොළ ව ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතයි 
තනොමැති බව ද දන්වො ඇ . 

 

නියයෝගය: 
 

තපොදු අධිකොරිය පනතත් 3 වගන්තිය ප්රකොරව  ම සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ ඇති සියලු ත ොරතුරු 
ලබො දී ඇති බව පැහැදිලි තේ. ඒ අනුව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 


