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ලයනල් ගුරුගේ එ. අනුරාධපුර මහා නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/ 971 /2019 (2019.04.30 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  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ලයනල් ගුරුතේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නොගරික තකොමසොරිසව, අනුරොධපර මහො නගර සභොව 

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.30 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.12 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.12.13 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.10.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1) අනුරාධපුර මහා නගර සභා බල ප්රගද්ශය ඇතුළත නිවසක් තනා ගැනීම සඳහා ලබා ගෙන ඉඩම් 

ප්රමාණය ගකාපමණෙ? 

2) ඒ කුමන පෙනම යටගත්ෙ? 

3) ඊට අොළ නීති ගමානවාෙ? 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.30 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටින ලද්තද් ත ොරතුරු ඉල්ීම 
පනතත් 5 වන උප වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව පහ  සඳහන් කර ඇති තහවතු ම  ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. 
එනේ 1 තකොටස - 24(5)(අ) උප වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු සැපයීමට අදොළ විසව ර නිරවුල්ව ඉදිරිපත් 
තනොකිරීම ම ය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.11.12 දින නේකළ නිළධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය හො අභියොචක යන තදපොර්ශවවයම අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් 
සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට එවො ඇති ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් 
සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, මීට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම 2018.10.10 දිනැතිව 
තමම කොර්යොලය තව  ලැබුණු බවත් එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු අනුරොධපර මහො නගර සභොතේ 
ත ොරතුරු නිළධොරී විසින් 2018.10.30 දින අදොළ අයදුේකරු තව  ලබො දී ඇති බවය. එතසවම එම 
ත ොරතුරු ඉල්ීම සඳහො වන අභියොචනය 2018.11.12 දිනැතිව තමම කොර්යොලය තව  ලැබී ඇති බවත් ඒ 
සඳහො පිළිතුරු තකොමිෂන් සභොවටද පිටප ක් සි ව 2019.01.10 දිනැතිව අයදුේකරු තව  යවො ඇති 
බවත් එම අභියොචනතේ පිළිතුරු යැවූ ලිපිතේ පිටප ක් තේ සමඟ අමුණො එවන අ ර අදොළ ත ොරතුරු 
සමඟින් අභියොචන විභොගය සඳහො තපනී සිටීමට කටයුතු කරන බවත්ය. 

 
විසින් 2019.04.30 දිනැතිව තයොමුකරන ලද ෆැක්සව පණිවිඩයද තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට තයොමු විය. 
එි සඳහන් වන්තන් අභියොචනො විභොගය සඳහො අනුරොධපර මහො නගර සභොතේ නොගරික තකොමසොරිවරයො 
සහභොගිීමට සූදොනමින් සිටියද අද දිනතේ අළුයම හදිසිතේ අසනීප ීම නිසො සහභොගීීමට අපහසු ොවයක් 
පැන නැගී ඇති අ ර හදිසවතේ ඒ තවනුවට තවනත් නිළධොරිතයකු සහභොගී කරීතේ අපහසු ොවයක්ද පැන 
නැගී ඇති බවය. එතසවම තේ පිළිබඳව සොනුකේපි ව සළකො බලො තේ සඳහො සුදුසු තවනත් අවසවථොවක් ලබො 
තදන තමන් කොරුණිකව ඉල්ලො සිටින අ ර තමම අභියොචක විසින් විමසො ඇති සියලු ත ොරතුරු නොගරික 
තකොමසොරිසවවරයො විසින් 2019.01.10 දිනැතිව ලබො දී ඇති බවත් එි පිටප ක්ද තේ සමඟ තයොමුකරන 
බවත්ය.  
 

තේ අනුව තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කරන්තන් අදොළ තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.01.10 දින අදොළ 
ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලියොපදිංචි  ැපෑල මඟින් තයොමුකර ඇති බවයි. 

 

නිගයෝගය: 

තමම කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීතමන් අනතුරුව නිතයෝග කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති 
ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවත් ලබොදුන් ත ොරතුරු සේබන්ධව අභියොචක සෑහීමකට 
පත් තනොවන්තන් නේ ඒ පිළිබඳව තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට 
දැනුේ තදන තලසයි.  

 
මීට යටත්ව අභියොචනය මින් 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.  

**** 


