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  එච් කේ එම් කෙට්ටිකගොඩ එ ක ොළඹ මෙනගර සභොව 

RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශකෙන් විභොග කිරීම) 659/2018 (2019.01.29 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 

රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන  ොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                           මින්ද ගේමේපිල  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : ආචොර්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යේෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිෙොච    -    එච් කේ එේ කහට්ටටිකගොඩ 

කනොතිසි ලත් පොර්ශවෙ             -    නේ ළ නිලධොරී, ක ොළඹ මහනගර සභොව  

 

කපනීසිටීම   

අභියොච    - එච් කේ එේ කහට්ටටිකගොඩ 

කපොදු අධි ොරිය  - කපනී සිටිකේ නැත  

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.03.14 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.04.24 

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.04.26  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.08 කතොරතුරු ඉල්වලො 

සිටීම පිළිබඳ අභියොචනය ලද 

බව දැන්ීම 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.06.13  

 

අභිෙොචනෙට පසුබිම්ූ  රුණු: 
 
අභියොච  14.03.2018 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
“ 

1. 31.12.2016 වන දින මොකේ කසවවය කිසිදු දැනුේදීමකින් කතොරව ක ොළඹ මහො නගර සභොව විසින් 
අත්ිටුවනු ලැබු අතර එකලස කපර දැනුේදීමකින් කතොරව මොකේ කසවවය අත්ිටුීමට පොද වූ කහවතු 
කමොනවොද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. වයස  අවුරුදු 67ේ  සපිරි කිසිකවකුත් ගිවුසුේ ගත නගර සභොව තුල රැකියො ගත කනොකිරීම පිලිබදව ඇති 
විදිවිධොන කමොනවද සහ ඒවොකේ සහති   රන ලද පිටපත්   

3. ආරේෂ  ඇප මුදලේ වශකයන් නගර සභොව විසින් රු. 250,000/-    මුදලේ ආපසු කගීකේදී භොරගත් 
කලස කසවවකේ නිරතව සිටියදී අය  රගත් අතර එම ආපසු කගීකේ මුදල්ව මො ලබො ගැනීමට ඇති කහවතු 
කමොනවද ? 

4. 2017 වර්ෂය සදහො රු 500,000/-   රේෂණ වොරි යේ මකේ කසවවය දීර්ග  රනවො යැයි පවසමින් නගර 
සභොව විසින් 2016 කනොකවේකබර් මස මොකගන් අය  රගත් අතර එකලස රේෂණ වොරි යේ අය  ර 
ගැනීකේදී මොකේ කසවවය දීර්ග කනොකිරීමට කහවතු” 

 

කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.04.24 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පහත කතොරතුරු සපයන ලදී. 

“ 

1. නොගරි  ක ොමසොරිසව හො ක ොළඹ මහො නගර සභොකේ බලතල  ොර්ය,  ර්තවෙ ක්රියොත්ම  කිරීකේදී 

නිළධכරීන්කේ 2016/11/29 දින අං  373 දරණ තීරණ අනුව වයස අවු 67 සේපරණ වූ බැවින් ද අදොල 

චක්රකල්වඛනය පරිදි වයස 60න් පසු බදු එ තු කිරීකේ  ොර්ය සදහො ඔබට ඉඩදිය කනොහැකි බැවින් ද, ඔබ 
එවැනි වග කිවයුතු  ොර්යේ සදහො  ොයි ව හො මොනසි ව නුසුදුසු බැවින් ද ඔබට ඒ සදහො ඉඩ දිය 
කනොහැ  . 

2. ආරක්ෂිත ඇප තැන්පත් මුදල ආපසු කගීම සදහො අදොල ලදුපත් සහ ඔබකේ ඉල්වීම ඉදිරිපත්  රන්න. 

3. 2017 වර්ෂය සදහො රේෂණ වොරි ය රු 4,328/-    මුදල යනවොරි මස 03 දිනට කපර කගවිය යුතු බැවින් ද 
ඔබ ක ොමිසව පදනම යටකත්  ොර්ය භොර දුන් පද්ගලකයකු බැවින් 2016/03  ොර්තුකේ ක ොමිසව මුදලින් රු 
4,328/-   මුදලේ රේෂණ වොරි ය වශකයන් අඩු  රකගන රේෂණ සංසවථොවට  කගවො ඇත. 

4. කතොරතුරු දැනගැනීකේ පතන යටකත් මම කතොරතුරු සදහො අදොල ගොසවතු ක ොළඹ නගර සභොව කවත 
කගවන කලස දන්වමි” 

කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.04.26 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයේ කයොමු 

 රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් 

අභියොච  2018.06.13 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයේ කයොමු  රන ලදී.    

අභිෙොචනෙ සල ො බලන අවස්ථොකේදී උද්ගතූ  ොරණො: 

කපොදු අධි ොරිය පැමිණ සිටිකේ නැත. 
 
අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ  රුණු දේවමින් පවසො සිටිකේ, ඔහු කපොදු අධි ොරිකේ බඩු එ තු  රන්කනකු 
වශකයන්  ටයුතු  ළ බවත්, කේ වන විට ඔහුකේ කසවවය අත්ිටුවො ඇති අතර ඔහුට ඒ පිළිබඳව කතොරතුරු ලබො 
ගැනීමට අවශෙ වන බවයි. 
 
කපොදු අධි ොරියට කේ පිළිබඳව  රුණු දැේීමට ඉඩ සැලසීම සඳහො අභියොචනය  ල්ව තබනු ලැකේ.  
මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 2019.05.20 
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