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ව". එ&. එ' (ලර+න  එ. ෙගාඩකෙවල 2ාෙ34ය සභාව 

RTIC Appeal (B3ගCක වශෙය& Eභාග FGම)/ RTIC 99/2018 (2018.08.09 Pන පැවS ETම+ 
ෙකාUෂ& සභා Wස්Yෙ'Z Eභාග FGෙම& අන\]ව අ^මත කරන ලද aෙයbගය). 

2016 අංක 12 දරණ ෙතාර\] දැනගැfෙ' අ"Sවාgකම hiබඳ පනෙ+ 32(1) වග&Sය 2කාරව 
කරන ලද aෙයbගය සහ 2017 ෙතාර\] දැනගැfෙ' අ"Sවාgකම hiබඳ ෙකාUෂ& සභා Go&p 
(ගාස්\ හා අqයාචන කාsයt පuපාuය), GS අංක 28 යටෙ+ පව+වාෙගන ය^ ලබන කාsයt 
පuපාuය.   

සභාපS:                                     ම%&ද ග)ම)*ල  

ෙකාUෂ& සභා සමාyක:             ෙජ.ෂ්ඨ 23ඥ  එස.් 7. 8ං:ෙහ්වා  

ෙකාUෂ& සභා සමාyක:             ආචා@ය ෙසAB CDච&E&  

ෙකාUෂ& සභා සමාyක:             BFGD ෙරI%J වAගම  

 

අධt{ෂ-ජනරා~:   *යCස්ස රණLංහ  

 

අqයාචක              -    වM. එ&. එ) NලරOන මහතා  

ෙනාSg ල+ පාsශවය             -   ෙAක), ෙගාඩකෙවල UාෙVWය සභාව   

ෙපfg�ම  

අqයාචක   -  වM. එ&. එ) NලරOන මහතා  

ෙපා� අTකා�ය  - එ). එA. UසාV හY&E Nමාර, ෙගාඩකෙවල UාෙVWය සභාව 

     Z. එ[. ශා&ත අ^රLY, අදාය) පYපාලක, ෙගාඩකෙවල UාෙVWය සභාව  

ෙතාර`D ඉAbම ෙගා^ කරන ලද cනය 2017.08.14 

ෙතාර`D Fළධරයා 3රණය ලබා m& cනය 
 

2017.09.11(ෙතාර`D ඉAbම ලැqr 
බව දැ&sම) 

3රණයu ලබා v ෙනාමැත. 

න) කල Fළධරයා ෙවත අwයාචනය ෙයාx කළ cනය 2017.08.31 

න) කල Fළධරයා 3රණය ලබා m& cනය 2017.09.22 

ෙතාර`D දැනගැ2ෙ) අMCවාLකම *zබඳ ෙකා|ෂ& සභාව 2017.12.22 
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ෙවත අwයාචනය ෙයාxකළ cනය 

අqයාචනයට ප��'� ක]�: 

අwයාචක 2017.08.14 cනැC ෙතාර`D ඉAbම ම}& පහත ෙතාර`D ඉAලා L~න ලv: 

1. අංක 877, 877/1, 877/2, 877/2 ඒ, 877/2 �, 877/4, 877/6, 877/15 හා 877/16 දරණ 
ෙපාරමය& අwයාචක ෙවත භාර vම සඳහා ෛනCක බලය ලැqෙ�  ෙකෙස්ද? 

2. එෙස් බm අය ��ම  සඳහා UාෙVWය සභාව BL& අwයචක ෙවත ලබා ෙදන ෙස්වා ෙමානවාද? 

3. අ�C& c�r UෙVශයu ෙලස ගැස� කරන ලද අප UෙVශෙ� වYපන) අය කළ  �` UCශතය 
ස)බ&ධව මාM) ස%තව UාෙVWය සභාව BL& ග&න ලද සභා 3රණෙ� *ටපතu  

4. ෙගාඩකෙවල නගරෙ� කර^ ලබන 10% � බm UCශතයම අප UෙVශෙය&ද අය කළ �` බවට 
UාෙVWය සභාව ෙවත ෙයIජනාව ඉcYපO කළ අය සහ එෙස ් ග&නා ලද 3රණයට පuෂව 
ඡ&දය m& ම&�වD&ෙ� න) ඇ`ලO ෙAඛණය සහ Bපuෂව ඡ&දය m& ම&�වD&ෙ� 
න) ඇ`ලO ෙAඛණය 

5. ෙමම සභා 3රණය අ^ව Bෂය භාර ඇමCවරයාෙ� අ^මැCය ඇCව පළාO පාලන ෙකාමසාYස ්
වL& මාM) ස%තව ය කළ �` වYපන) බm UCශතය *zබඳව ෙදන ලද අවසරෙ� *ටපතu  

6. අwයාචක BL&  ව@ෂෙ� ඉcYපO � BෙරIධතා ප�uෂණය සඳහා ෙපාm අ�කාYය BL& 
*zෙයළ කරන ලද ඉහත අංකය& සඳහා අwයාචක ෙ� Uකාශ සටහ& හා එම Uකාශය& 
ස)බ&ධව BෙරIධතා ප�uෂණ ම�ඩලය BL& සළකා බලා එu එu වYපන) අංකය& 
යටෙO ග&න ලද 3&m වල *ටපO  

7. අංක 4 සඳහ&  කරන ලද BෙරIධතා ප�uෂණය සඳහා සහභා� � ප�uෂණ ම�ඩලෙ� 
සාමා�ක නාම ෙAඛණෙ� *ටපතu  

ෙතාර`D Fලධරයා 2017.09.11 cනැC �*ය ම}& ෙතාර`D ඉAbම ලැqr බව ද&වා ඇC නxO, 
ඔ�/ඇය පනත Uකාරව Fය|ත කාලය `ල 3රණයu ලබා v ෙනාමැත. එෙහM&, අwයාචක BL& 
2017.08.31 cන න) කළ  Fලධරයා ෙවත අwයාචනයu ෙයාxෙකාට ඇත. 2017.09.22 cන න) කළ 
Fලධරයා *z`D සපයා ඇත. නxO ෙමම UCචාරෙය& අwයාචක අතෘ�Cයට පO බැB& 2017.12.22 
cනැCව ෙකා|ෂ& සභාව ෙවත අwයාචනයu ෙයාx කරන ලv. 

අqයාචනය සලකා බලන අවස්ථාෙ�Z උ3ගත� කාරණා: 

“අංක 877, 877/1, 877/2, 877/2 ඒ, 877/2 �, 877/4, 877/6, 877/15 හා 877/16 දරණ ෙපාරමය& 
අwයාචක ෙවත භාර vම සඳහා ෛනCක බලය ලැqෙ� ෙකෙස්ද?” යන ෙතාර`D ඉA�)ප ෙ� පළx 
අMතමයට ෙපාm අ�කාYය BL& *z`D ෙලස දuවා ඇOෙO, අwයාචක BL& දuවා ඇC ෙපIරම ඔ� 
ෙවත ලබා vමට 1987 අංක 15 දරණ UාෙVWය සභා පනෙO 9(3) වග&Cය අ^ව UාෙVWය සභා ෙAක) 
ෙවත බලය ලැ� ඇC බව ය. නxO අwයාචක එෙස් ලබා v ඇC ෙතාර`D, පළx අMතමය ම}& ඉA�) 
ෙකාට ඇC ෙතාර`D ෙනාවන බව පවසා L~න ලv. ෙකෙස ් ¡වද, ෙකා|ෂ& සභාව F�uෂණය කළ 
පYc UාෙVWය සභාවට වYපන) බm අය කරගැ2මට (සහ ඒ ස)බ&ධ ෙපIරම UෙVශවා¢& ෙවත ලබා 
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vමට) බලය ලැ� ඇOෙO, උuත පනෙO “සහකාර ෙකාමසාYස්වරයාෙ� අ^මැCය දැCව c�r කළ 
UෙVශ වශෙය& UාෙVWය සභාව BL& Uකාශයට පO කරන ලද UෙVශ ඇ`ලත *%~යා � ය) Fශ්චල 
ෙදපලක ෙහI Fශ්චල ෙVපල ව@ගයක වා@¤ක ව~නාකම මත වYපන) බVදu අමාත.වරයාෙ� 
අ^මැCයට යටOව, සෑම UාෙVWය සභාවu BL&ම Fයම ��ම සහ අය ��ම කර^ ලැ¦ය හැuෙu 
ය” ය^ෙව& දැuෙවන 134 (1) වග&Cය Uකාරව ය.  

“එෙස් බm අය ��ම  සඳහා UාෙVWය සභාව BL& අwයාචක ෙවත ලබා ෙදන ෙස්වා ෙමානවාද?” යන 
ෙදවැF අMතමයට අදාළව UාෙVWය සභාව UCචාර දuවා ඇOෙO, අ�C& c�r UෙVශයu ෙලස 
ගැස� කර ඇC බල UෙVශෙ� ෙසG 8රවැLය& හට UාෙVWය සභාව ම}& ලබා ෙදන ෙස්වාව& 
අwයාචකට ද %| බවM. නxO අwයාචක දuවන පYc, ඔ� පcං:ව L~^ෙ� ෙගාඩකෙවල Lට රOන8ර 
දuවා cෙවන අ`D මා@ගයකට මාM) ව පවCන, Uධාන මා@ගයකටද මාM)ව ෙනාපවCන ඉඩමක වන 
අතර, මා@ගය පB  ��ම, B§ පහ& ආෙලIකය, කසළ ¨ෙගන යාම ආv �Lm ෙස්වාවu UාෙVWය 
සභාව BL& ෙනාසපයන බැB&, බm ෙගව&න& හට Bෙශ්ෂෙය& Nමන ෙස්වාවu සපය&&ෙ& ද 
ය&න ෙනාද&නා බවM. ෙමයට UCචාර ෙලස ෙකා|ෂ& සභාව ඉcYෙ�, ෙපාm අ�කාYය පවසා L~ෙ�, 
බm අය කර^ ලබ&ෙ& �Lm ෙස්වාවu සඳහා වන ගාස්`වu ෙලස ෙනාව, ඉහත දැuෙවන UාෙVWය 
සභා පනෙO ෛනCක UCපාදන Uකාරව (143(2) වග&Cය) ය) UෙVශයu c�r sෙ)v එයට ලැෙබන 
ව~නාකම මත පදන)ව බවය. 

“අ�C& c�r UෙVශයu ෙලස ගැස� කරන ලද අප UෙVශෙ� වYපන) අය කළ  �` UCශතය 
ස)බ&ධව මාM) ස%තව UාෙVWය සභාව BL& ග&න ලද සභා 3රණෙ� *ටපතu” යන ෙතවැF 
අMතමයට අදාළව, ෙගාඩකෙවල UාෙVWය සභාෙ© නව වYපන) ¢මාව& දැuෙවන, UාෙVWය සභාෙ© 
සභාපCෙ� සහCකය ස%ත ෙAඛනයක *ටපතu ෙපාm අ�කාYය  BL& අwයාචක ෙවත ලබා v ඇත. 
නxO අwයාචකට අ^ව,  ඔ� ෙවත ෙපාm අ�කාYය BL& ලබා v ඇOෙO c�r UෙVශයu ෙලස කරන 
ලද ගැස� Fෙ©දනය වන අතර, අwයාචක BL& ඉAලා L~න ලVෙV බm UCශතය ස)බ&ධ සභා 
3රණය ෙ©. ෙ) *zබඳව අwයාචනය සලකා බලන අවස්ථාෙ©v  ෙපාm අ�කාYය BL& අwයාචක BL& 
ඉA�) ෙකාට ඇC ෙතවැF අMතමයට අදාළ ෙතාර`D දැනටමO ලබා v ඇC බව ඉcYපO කළද, 
අwයාචක BL& තමා ෙවත ගැස� Fෙ©දනය ලැqr නxO, මහා සභා ¨ස්sෙ) වා@තාව ෙනාලැqr 
බව ඉcYපO කරන ලv. තව mරටO අwයාචක ඉcYපO කරන ලVෙV ව~නාක|& 10% ක බm ෙලස අය 
��ම ඉතා අ�ක බැB&, එය 6.5%u දuවා අ« ��මට ෙයIජනා � බවO, ඔ�ට අවශ. ඇOෙO එෙස් 
ස)මත � ෙයIජනාව ස%ත සභා 3රණය වන බවO ය. ෙමයට UCචාර ෙලස ෙපාm අ�කාYය BL&, 
වYපන) බVද 6.5% දuවා අ« ��ම �ෙදu ෙයIජනාවu පමණu වන බවO, වYපන) බm ෙලස 10%u 
අය ��ම සඳහා � 12-9 ෙයIජනාව ඒකමCකව සභාෙව% ස)මත � බවO, එය සඳහ& සභා 3රණෙ� 
සහCක කරන ලද සත. *ටපතu අwයාචක ෙවත දැනටමO ලබා v ඇC ෙAඛනය&% ඇ`ළO බවO 
ඉcYපO කරන ලv.  

“ෙගාඩකෙවල නගරෙ� කර^ ලබන 10% � බm UCශතයම අප UෙVශෙය&ද අය කළ �` බවට 
UාෙVWය සභාව ෙවත ෙයIජනාව ඉcYපO කළ අය සහ එෙස ්ග&නා ලද 3රණයට පuෂව ඡ&දය m& 
ම&�වD&ෙ� න) ඇ`ලO ෙAඛණය සහ Bපuෂව ඡ&දය m& ම&�වD&ෙ� න) ඇ`ලO 
ෙAඛණය” යන L©වැF අMතමයට අදාළව, ෙපාm අ�කාYය ඉcYපO කරන ලVෙV 10% ක බm xදලu 
වYපන) ෙලස අය කර ගැ2ෙ) ෙයIජනාව ඒකමCකව සභා ස)මත � බැB&, පuෂව හා Bපuෂව 
ඡ&දය ලබා m& ම&�වD&ෙ� ලැMස්`වu ෙනාමැC බවOය. 
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“ෙමම සභා 3රණය අ^ව Bෂය භාර ඇමCවරයාෙ� අ^මැCය ඇCව පළාO පාලන ෙකාමසාYස් BL& 
මාM) ස%තව අය කළ �` වYපන) බm UCශතය *zබඳව ෙදන ලද අවසරෙ� *ටපතu” ෙලස සඳහ& 
වන ෙතවැF අMතමයට අදාළ ෙතාර`D දැනටමO ලබා v ඇC බවට ෙදපා@ශවය BL&ම ඉcYපO කරන 
ලv. 

“අwයාචක BL&  ව@ෂෙ� ඉcYපO � BෙරIධතා ප�uෂණය සඳහා ෙපාm අ�කාYය BL& *zෙයළ 
කරන ලද ඉහත අංකය& සඳහා අwයාචක ෙ� Uකාශ සටහ& හා එම Uකාශය& ස)බ&ධව BෙරIධතා 
ප�uෂණ ම�ඩලය BL& සළකා බලා එu එu වYපන) අංකය& යටෙO ග&න ලද 3&m වල *ටපO” 
ෙලස සඳහ& වන සය වැF අMතමයට අදාළව ෙපාm අ�කාYය BL& අwයාචක ෙවත ලබා v ඇOෙO 
තuෙස්D ෙදපා@තෙ)&`ව ම}& ෙදන ලද තuෙස්D වා@තාව වන අතර, අwයාචක BL& ඉAලා 
ඇOෙO එu එu වYපන) අංකය යටෙO BෙරIධතා ම�ඩලෙ� 3රණ වන බව අwයාචක BL& 
ඉcYපO කරන ලv. තව mරටO අwයාචක ඉcYපO කර L~ෙ�, අංක 877 දරණ ෙගාඩනැ}Aල අwයාචක 
හට අයO ෙනා�ව ද, එය අwයාචකට අයO ෙVපලu වශෙය& තuෙස්D වා@තාෙ© සටහ& s ඇC අතර, 
ඔ� BෙරIධතා ප�uෂණය අවස්ථාෙ© ෙමය ෙප&වා v ඇC නxO, එය ඔ� ෙවත ලබා m& ෙAඛණෙ� 
Fවැරc ෙකාට ෙනාමැC බවය. ෙමයට UCචාර ෙලස ෙපාm අ�කාYය BL&, ෙමම ෙගාඩනැ}Aල පG 
Bම@ශනය�& අන`Dව Fදහස ්කරන ලද අතර, එය Fදහස ්කළ �*ය අwයාචක ෙවත ලබා v ෙනාමැC 
බව ඉcYපO කරන ලv.  

“අංක 4 සඳහ& කරන ලද BෙරIධතා ප�uෂණය සඳහා සහභා� � ප�uෂණ ම�ඩලෙ� සාමා�ක නාම 
ෙAඛණෙ� *ටපතu” ෙලස සඳහ& වන ෙතවැF අMතමයට අදාළ ප�uෂණ ම�ඩලෙ� නාම 
ෙAඛණය දැනටමO ලබා v ඇතO, එ% පළාO තuෙස්D අමාත.ංශෙ� Fලධා�& ෙදෙදෙනN ෙ� 
අOස& ෙනාමැC බවO, ඒ හැර ස)8@ණ න) ලැMස්̀ වu අwයාචක ෙවත දැනටමO ලබා v ඇC බව 
ෙපාm අ�කාYය BL& ඉcYපO කරන ලv.  
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aෙයbගය: 

ෙදපා@ශවය BL&ම ඉcYපO කරන ලද ෙතාර`D සැල�Aලට ගැ2ෙම& අන`Dව, L©වැF අMතමයට 
අදාළ 10%ක වYපන) බVදu අයකර ගැ2මට පuෂව හා Bපuෂව ඡ&දය Uකාශ කළ ම&�වD&ෙ� 
නාම ෙAඛණයu ලබා vමට ෙනාහැ� ෙහ්`ව එය ඒකමCක සභා ස)මත � ෙයIජනාවu sම වන බවO, 
සය වැF අMතමයට අදාළව BෙරIධතා ප�uෂණය *�බඳ පැහැc� ��මu සහ අංක 877 දරණ 
ෙගාඩනැ}Aල අwයචකෙ� ෙනාවන බවට තහ¡D කරන ලද බවටO දuව|& ද, අදාළ ෙතාර`D සC 
ෙදකu (02) ඇ`ළත අwයාචක ෙවත ලබා ෙදන ෙලස FෙයIග කර^ ලැෙ.  

අwයාචනය අවස& කරන ලv.  

ෙකා|ෂ& සභා �C&%, �C අංක 27 (ගාස්` හා අwයාචනා කා@යප~පා~ය, ගැස� අංක 2004/66, 
2017.02.03)  Uකාරව ෙමම FෙයIගය ෙදපා@ශවය ෙවත ස&Fෙ©දනය ��මට FෙයIග කර L~x. 

 

 

............................................................. 
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ෙරI%2 වAගම - ෙකා|ෂ& සභා සාමා�කා 


