
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ජි.පී.වී.එස්. කරුණාරත්න එ. අනුරාධපුර මහා නගර සභාව 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යය පටිපොටිය)/ 1004/2019 (2019.08.15) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්වතු  ො අභියොචන කොර්යය 

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

. 

සභාපති:                  මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්ව. ජී. පංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම 

 

අභියාචක   -   ජි.පී.ී.එස්ව. කරුණොරත්න   

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, ම ො නගර සභොව 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.10 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.30 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2019.09.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් ප   ත ොරතුරු ඉේලො 

සිටින ලදි. 

I. 2014 වර්ෂතේ වරිපනේ බදු, කඩකුී, තවළද බලපත්ර ගොස්වතු වැි  කිරීම ස  

තවනත් නීති විතරෝධී අය කර ගැනීේ සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු  

II. අනුරොධපර ම ො නගර සභොව මගින් 2014 වර්ෂතේ වැි  කර ඇති වරිපනේ බදු 

ආදිය අයකර තගන ඇත්තත් මග නගර සභො ආ ො පන ට අනුවද?  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

III. එතස්ව නැතිනේ ම ො නගර සභොතේ අදොළ බලධොරීන්තේ අභිම ය අනුවද? 

ම යන ොවට නිසි පරිදි තස්වවොවන් සපයන්තන් නැතිව වරිපනේ බදු ආදිය වැි  

කළ  ැකිද? 

IV. 2014 වර්ෂතේ වැි කර ඇති වරිපනේ බදු වැි  කර ඇත්තත් අදොළ 

අමො ෙවරයොතේ අනුමැතිය ලබො තගනද?  තනොතගනද? එතස්ව අනුමැතිය ලබො 

තගන ඇත්නේ එම දිනය කවදොද? 

V. ම ො නගරතේ යන ොවට ප්රමොණවත් ප සුකේ  ො තස්වවොවන් සලසො 

තනොමැතිව තිබියදී අදොළ අමො ෙවරයො   සේබන්ධතයන් දැනුවත් තනොකර   

ආකොරතයන් වරිපනේ බදු ආදිය වැි  කර අයකර ග   ැකිද? තනො ැකිද? 

VI. ම ො නගර සභො ආ ො පනතත් සඳ න් කර ඇති පරිදි අනුරොධපර ම ො නගර 

සභොව මගින් ම යන ොවතේ දැන ගැනීම සඳ ො  ් තස්වරු තපො ්  විවෘ  

තලස ප්රදර්ශනනයට  බො තිතබන්තන්ද ? නැද්ද? 

VII. එය  බො තිතබන්තන් නේ තිතබන ස්වථොනය සඳ න් කරන්න  

VIII. එතස්ව ප්රදර්ශනනය කර තිතබන්තන් නේ  ් තස්වරු කරන ලද සියලුම වරිපනේ 

ගොස්වතු  ො අදොළ විස්ව ර එම තපොතත් සට න් කර තිබිය යුතුය. එතස්ව සට න් 

කර තිතබන්තන්ද? නැද්ද? 

IX. ම ො නගර සභො ආ ො පන ට අනුව අනුරොධපර ම ො නගර සභොව මගින් 

 ් තස්වරුවට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද විරුද්ධ ො සේබන්ධතයන් විරුද්ධ ො 

තපො ්  පවත්වො තගන යන්තන්ද ? නැද්ද? 

X. එතස්ව පවත්වොතගන යන්තන් නේ සෑම  ් තස්වරුවකට වූ සෑම විරුද්් වය් ම 

එි ලියොපදිංචි කර තිතේද? නැද්ද? 

XI. විරුද්ධ ොවයකදී ම ො නගර සභොව මගින් අදොළ වර්ෂ වලදී අඩුකරන ලද 

වරිපනේ බදු මුදේ ඊලග වර්ෂතේදී අය කරන ලද වරිපනේ මුදලට එකතු කර 

අයකර ග   ැකිද? තනො ැකිද? 

XII. එතස්ව  ැකි නේ ම ො නගර සභො ආ ො පනතත් කුමන වගන්තිය්  යටතත්ද 

කියො වගන්තිය සඳ න් කරන්න.  

XIII. ම ො නගර සභොව මගින්  ් තස්වරු වොර් ොව්  කැඳවන්තන් වර්ෂ කීයකට 

සැරය් ද ? 

 

I. වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුවට අයත් වැේ ර් ි  ඉඩේවල  ො ඇල ර් ි  

ඉඩේවල අනවසතරන් සොදො ඇති කඩවේවලින්  ො නිවොසවලින් වරිපනේ බදු 

ත ෝ කඩකුී ම ො නගර සභොව මගින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර තිතේද ? 

නැද්ද? 

II. එතස්ව අය කර ගැනීමට කටයුතු කර තිතේ නේ එතස්ව අය කර තගන ඇත්තත් 

ම ො නගර සභො ආ ො පනතත් කුමන වගන්තිය්  යටතත්ද?  

III. එතස්ව අය කර තගන ඇත්නේ එය නිතිවිතරෝධි අයකර ගැනීම්  වශනතයන් 

පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

IV. ම ො මොර්ග තදපොර් තේන්තුවට අයත් මොර්ග ර් ි වල අනවසරතයන් සොදො 

ඇති නිවොසවලින්  ො තවළද තගොඩනැගිලි වලින් වරිපනේ බදු ත ෝ කඩකුී ම ො 

නගර සභොව මගින් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර තිතේද? නැද්ද?  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

V. එතස්ව අයකර ගැනීමට කටයුතු කර තිතබන්තන් නේ එතස්ව අයකර තගන ඇත්තත් 

ම ො නගරසභොව ආ ො පනතත් කුමන වගන්තිය්  යටතත්ද?  

VI. එතස්ව අයකර තගන ඇත්නේ එය නීතිවිතරෝධී අයකර ගැනීම්  වශනතයන් 

පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

VII. ඉ   සඳ න් වැේර් ි  /ඇල ර් ි  /මොර්ග ර් ි  ඉඩේවල සොදො ඇති 

නිවොස වලට  ො තවළදසැේ වලට බලපත්ර ත ෝ ඉඩේ ප්ප ලබො දීම සඳ ො 

අනුරොධපර ම ො නගර සභොතේ සැලසුේ කමිටුව විසින් අනුමැතිය ලබො දී 

තිතේද? නැද්ද?  

VIII. එතස්ව ලබො දී තිතේ නේ එය නීති විතරෝධී ක්රියොව්  වශනතයන් පිළිගන්තන්ද? 

නැද්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොත ොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.10.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැ් ීමට අතපොත ොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.12.10 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව මගින් අභියොචක  ො තපොදු අධිකොරිය තව  2019.05.13 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතේ නේ එකී කරුණු තමම අභියොචනය විභොග කිරීමට 

නියමි  2019.06.10 වන දිනට , දින 7 කට තපර තමම තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ඇ . තපොදු අධිකොරිය කිසිදු ලිඛි  කරුණ්  ඉදිරිපත් කර නැ . 

 

නේ කළ නිලධොරී විසින් 2019.01.21 දිනැතිව  තකොමිෂන් සභොවටද පිටප ්  සි ව 

අභියොචකට පිළිතුරු යවො ඇ . වද අභියොචකතේ 2019.01.28 දිනැති ලිපිතයන් ඉේලො  

ඇති ත ොරතුරු සියේල ලබො දී නැති බවත් ලබො දී ඇති ත ොරතුරුවලිනුත් වැි  

ත ොරතුරු ප්රමොණය්   අභියොචක තනොමග යැීමට එවො ඇති අස ෙ ත ොරතුරු බවත් 

පවසො ඇ .  

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉේලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින ත යින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන ත යින්ද, එම 

ඉේීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු  ො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශනවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

............................................................. 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

.............................................................. 

එස්ව. ජී. පංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

............................................................. 

තරෝිනී වේගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


