
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

එච්. එම්. සී. ඒ. ජයසිරි එ. සීතාලකපුර නගර වභාල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම)/384/2018 (2018.09.18 දින ඳැලති විධිමත් 

කකොමින් වභා රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනකත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ කකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අංක 28 යටකත් ඳලත්ලාකගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය.  

 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

යකොමින් වභා වමාජික: කයය්න නීතී   එව්. ජී. පංචිකශේලා  

යකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය කවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

යකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   -     එච්.එේ.සි .එ  යයසිරි 

යනොතිසි ත් පාර්ලය             -    ධර්මනි විකේරත්න , නේකෂ නිධාරියා , සීතාලකපුර නගර වභාල 

 

යපනීසිටීම   

අභියාචක   - එච්.එේ.සි .එ  යයසිරි  

කඳොදු අධිකාරිය  - සි.එේ.ලයි.සි.කේ කවෝමචන්ද්ර                                      බි .ඩි. විකේරත්න 

 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ද දිනය 

 

2018.02.07 

කතොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

2018.02.14 (කතොරතුරු 

ඉල්ලීම ැබුණු බල දැන්වීම) 

නේ ක නිෂධාරියා කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය 

  

2018.02.28 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

පිළිතුරේ නැත 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ කකොමින් වභාල 

කලත අභියාචනය කයොමුකෂ දිනය 

2018.04.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියාචක 2018.02.07 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා සිිපන දී. 

1. බව ්නැලතුන් උඩුමශකල් ඉදිකිරීමට නියමිතල තිබු මුළු කඩ කාමර ගණන, 

2. එම කඩ කාමර ඉදිකර අලවන් කකල් කලදද ? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

2:1 කඩ කාමර අංකයන් ඇතුත් කර දිනයන් 

3. කේ ලන විටත් ඉදිකර අලවන් කර නැති කඩ කාමර ගණන, 

3:1 ඒලාකේ අංකයන් බා කදන්න 

4. ඉදි කනොකරන ද කඩකාමර කලනුකලන් මශයනයාකගන් නගර වභාල මුදල් අය කර කගන් ඇත්ද 

? 

4:1 ඒ කාකගන්ද? 

4:2 කකොඳමණ මුදේද? 

4:3 එම කඩකාමර කේ ලන කතේ ඉදි කනොකිරීමට කශේතුල 

5. ඉදිකරන ද කඩකාමර කලනුකලන් නගර වභාකේ මුදල් ලැය කනොකර මශයනයාකේ මුදල් බා 

කගන ඉදිකර ඇද්ද ? 

5:1 එකවේ මශයනයාකේ මුදල් බා කගන් ඇත්නේ ඒ කාකගන්ද? 

5:2 කුමන කඩ කාමර කලනුකලන්ද? 

5:3 එකවේ මශයනයාකේ මුදල් බා ගැනීම සිදු කරන ද්කද් වභාකේ අලවරය බා ගැනිමකින්ද? 

5:4 නද්ද? 

5:5 එකවේ මුදල් රැකගන තිබියදීත්, එම මුදල් කයොදලා කේ ලන කතේ කඩ කාමර කියේ ඉදි 

කනොකර ඳලතීද? 

5:5 එම ඉදි කනොකර ඳලතින ප්රමානය කකොඳමණද? 

6. චක්රකල්නන අංක 1980/46 නිකයෝගයන්කගන් බැශැරල යමින් ලයාය කටන්ඩර් ේරමකේද යටකත් 

කී ලාරයේ කටන්ඩර් සිදු කකල්ද ? 

6:1 ලයාය කටන්ඩර් දැමීකේ ේරම කේදය යටකත් කටන්ඩර් දැමු ලාර ගණන 

7. ලයාය කටන්ඩර් දැමීකේ ේරම කේදය යටකත් කටන්ඩර් දැමු ලාර ගණන අනුල කලන් කලන්ල ඳශත 

විව්තර බා කදන්න 

7:1 කඩකාමර කියේ කටන්ඩර් දැමුකේද? 

7:2 කඩකාමර කලනුකලන් කටන්ඩර් ඳත් කියේ ැබුකන්ද? 

7:3 ඒලායින් කතෝරාගත් කටන්ඩර් කරුලන්කගන් නේ කවුද? 

7:4 කටන්ඩර් මණ්ඩය කලනුකලන් කඳනීසිිප නිධාරීන් කවුරුන්ද? 

7:5 කතෝරාගත් කටන්ඩර් කරුලන් එකවිට ඔහුන් බා ගත් කඩ කාමර කලනුකලන් මුදල් නගර 

වභාලට කගවුකේද? 

7:6 එකවේ එකලර මුදල් කගලන ද කටන්ඩර් කරුලන්කේ නේ 

7:7 එකවේ එකලර මුදල් කනොකගලන ද අයකේ නේ 

7:8 එකලර මුදල් කනොකගවීකමන් නගර වභාලට සිදුව ඳාඩුල ද ලකයන් කකොඳමණද? 

7:9 එකලර මුදල් කනොකගව කටන්ඩර් කරුලන් කකොටව් ලකයන් මුදල් බා දුන්කන් නේ ඒ 

වේබන්ධකයන් කගවිය යුතු මුදට අමතරල, ප්රමාද ගාව්තු ලකයන් කඳොලි අයකිරීමේ නගර 

වභාකේ මුයමය ප්රතිඳත්ති යටකත් සිදු කකල්ද? 

7:10 ඒ අයුරින් කඳොලි අය කකල් කනොකකල් නේ නේ නගර වභාලට එයින් සිදුව මුළු ඳාඩුල කේ 

ලන විට කකොඳමණද? 

7:11 එකවේ නිසි අයුරු එකලර මුදල් කනොකගව කඩ හිමියන් නේ කර, ඔහුන් කලතින් කගවිය යුතු 

මුදල් ප්රමාණයට අමතරල, දදනික අය කර ගත යුතු ප්රමාද ගාව්තුල ලන , නගර වභාකේ වාමානය 

ලැසිකයේකගන් මුදල් කගවීම ප්රමාද කිරීකේදී අයකරන දදනික කඳොලි ප්රතිතයට අනුල ගණන් 

බා කලන් කලන්ල , එම ප්රමාද ගාව්තුන් එකලර මුදල් කනොකගව කඩ හිමියන්කේ නේ ඉදිරිකයන් 

කලන් කලන්ල වදශන් කර , නගර වභාලට සිදු කර ඇති මුළු ඳාඩුල 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

කතොරතුරු නිධාරියා 2018.02.14 දිනැති ලිපියේ මගින් කතොරතුරු ඉල්ලීම ැබුණු බල දන්ලන දී. කමම 

ප්රතිචාරකයන් අතෘප්තියට ඳත් අභියාචක 2018.02.28 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා කලත අභියාචනයේ 

කයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයාද ඳනත ප්රකාරල නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීමට අකඳොකශොවත් 

ව බැවින් අභියාචක 2018.04.17 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත අභියාචනයේ කයොමු කරන දී.  

 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථායේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

කතොරතුරු ඉල්ලීම වේබන්ධකයන් ප්ර්න කිරීකේදී කඳොදු අධිකාරිය 2018.03.28 දිනැති ලිපිය මගින් අංක 

1,2,6 වශ 7 අයිතමයන් වදශා ඳශත කතොරතුරු බා දුන් බල කියා සිිපකේය. 

1. 106 

2. කඩ කාමර ඉදිකර කරෝර් ටර් කදොරලල් වවිකරන ද කාසීමාල ඳශත ඉදිරිඳත් කරමි.    

කඩ කාමර අංකය කා සිමාල 

U-1 සිට U-9 දේලා 2013 ඔේකතෝබර් 

U-10,U-13,U-14,U-17,U-18 2013 ඔේකතෝබර් 

U-23,U-24,U-27,U-30 2013 ඔේකතෝබර් 

U-33,U-34,U-35 2013 ඔේකතෝබර් 

U-42 සිට U-45 දේලා 2013 ඔේකතෝබර් 

U-95, U-96 2013 කනොලැේබර් 

U-60 සිට U-72 දේලා 2013 කදවැේබර් 

U-99 සිට U-106 දේලා 2013 අකප්රේල් 

 

      6. ලයාය කටන්ඩර් කිරීමේ පිෂබදල කතොරතුරු කනොමැත. 

      7:1 සිට 7:11 කතොරතුරු කනොමැත. 

තලද අභියාචක ඳලවා සිිපකේ ඉශත වදශන් පිළිතුරු ප්රමාණලත් කනොලන බලය. 

 

නියයෝගය: 

 

කකොමින් වභාල කලත පිටඳතේ වහිතල කමම විභාග කිරීකේ දිනය සිට  වති කදකක කායේ ඇතුෂත  

අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති කතොරතුරු වශා වවිව්තරාත්මක ලාර්තාලේ බා දීමට කඳොදු  අධිකාරියට 

නිකයෝග කරනු ැකේ. 

 

කමම නිකයෝගය ප්රකාරල කටයුතු කර තිකේද යන්න තශවුරු කිරීම වදශා කමම කාරණය 2018.10.08  

ලන දින නැලත කැදලනු ැකේ 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

කකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිපඳාිපය, ගැවට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල කමම නිකයෝගය කදඳාර්ලය කලත වන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග කර සිිපමු. 

ඉශත  කකොන්කද්සියට යටත්ල අභියාචනය අලවන් කරනු ැකේ. 

**** 


