
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.ඩි.කේ. රූපසිංහ එ. නාගරික සිංවර්ධන අධිකාරිය   

 

RTIC Appeal (පුද්ගරක වශතයන් විභාග කිරීම)/ 857/2019 (2019.09.30) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වරූගම 

 

අධයේෂ -ල්නරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -   ඒ.ඩි.තේ. රඳසිංහ   

කනොතිස ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

කපනීසටීම   

අභියාචක   - ඒ.ඩි.තේ. රඳසිංහ    

තඳොදු අධිකාරිය - විනි ා රණසිංහ-ඳරිඳාලන නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉරූරෘම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.20 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.10 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.27 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.09.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉරූරෘම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉරූලා 

සිටින ලදි. 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට යටත් නගර සභා බල ප්රතද්ශ ීමමාවේ තුළ ඉමමක 

සංවර්ධන කටයුතු කිරීතේදී 1982 අංක 4 දරන නාගරික සංවර්ධන  ආ ා  

සංතශෝධි  ඳනතත් 8 ඒ වගන්තිය අනුව කටයුතු කිරීමට පුරවැසියන් යටත්ය.තමම 

වගන්තිය යටතත් සාමානෙතයන් අඳ අදහස් කරන්තන් තගොමනැිලර හා මායිේ 

 ාප්ඳ ඉදි කිරීමය. තමම ඳන ට යටත් සංවර්ධි  ප්රතද්ශයක  ාවකාරක කුකකේි 

වැටේ සකස් කිරීතේදී ඳවා යත ෝේ  වගන්තිය යටතත් කටයුතු කර සැලසුේ 

කමිුකතේ අනුමැතිය ලබා ග  යුතු ද? නැ තහොත්  8 ඒ වගන්තියට යටත් ඉදි කිරීේ/ 

සංවර්ධන කටයුතු යනු තමොනවාද? 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.27 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටි. තමම ත ොරතුරු යැවූ බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. 

ත ොරතුරු ලබා දීම ම  තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉරූරෙේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්, එම ඉරූරෘමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය 

අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 


