ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

එච් ඒ පී එන් ජයතික එ. තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය),
රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය තමම අභියාචනා විභාගය 20.04.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන
දී.
වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි
ක ොමින් වභා වාමාජි

- තජේඨ නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන

ක ොමින් වභා වාමාජි

- තජේඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා

ක ොමින් වභා වාමාජි

- ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්

ක ොමින් වභා වාමාජි

- විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ

අභියාච

- එච් ඒ පී එන් ජයතික

කනොතීසි ත් පාර්ල - තකොමවාරිව් තජනරාල්/ නේකෂ නිධාරී, තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් මන්තුල

කපනීසිටීම
අභියාච

- සී ජයවීර
ඒ එච් ඕ ඩී ජයවීර

කපොදු අධි ාරිය - එල් පී ආර් සී ජයසිංශ, නීති නිධාරී, තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය:

27.09.2017 - ඉල්ලීේ 3ක් ඉදිරිඳේ
කරන දී
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:
28.09.2017 (ඉල්ලීම ැබුණු බල
දැන්වීම)
නේකෂ නිධාරියා තල අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය:
20.10.2017
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:
පිළිතුරක් බා දී තනොමැ
RTIC තකොමින් වභාල තල අභියාචනය තයොමු කෂ 18.12.2017
දිනය:
අභියාචනයට පසුබිම් වූ

රුණු:

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

අභියාචක, 27.09.2017 දින ත ොරතුරු ඉල්ලීේ තුනක් මඟින් ඳශ වශන් ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී.
1. තගෝ.වං.තකො. (තවේලා) තේ අංක 7/7/75/ශේ/11/ තල VI ශා 2011.10.12 දිනැති ව. තකො. (ශේ)
තල තයොමු කර ඇති ලිපිතේ අංක 3හි වශන් කර ඇති ඳරිදි "ප්රතණියය ැන්ඳේ කිරීම
වේබන්දතයන් අ තගොවීන් තල ලි.ඳ. ැ. මගින් දැන්ව ලිපිල" ඔබ තල ැබී ඇති පිටඳේ
වශතික කරන ද පිටඳේ ලතයන්
2. තගෝ.වං.තකො. (තවේලා) තේ අංක 7/7/6/HM/2-2
ශා 2012.12.17 දිනැති ව. තකො.
(ශේබන්ත ොට) තල තයොමු කර ඇති ලිපිතේ අලවාන ඳරිච්තච්දතයහි තගො.වං. තකොමවාරිව්
(තවේලා) විසින් විමවා ඇති කරුණු වශා ශේබන්ත ොට වශකාර තකොමවාරිව් විසි න් බා දී ඇති
පිළිතුරු ලිපිතේ වශතික කරන ද පිටඳ ක්
(අමුණා ඇති 17.12.2012 දිනැති ලිපිතේ 1,2,3 ලතයන් තමතවේ වශන් කර ඇ .
I. විකුනුේකර තදකක් ඉදිරිඳේවීම සිදුවතේද නැද්ද යන ලගේ
II.
එතව ඉදිරිඳේ කර ඇේනේ එකී විකුනුේකර (අතනක් ඳාර්ලයන්) වශභාගිව කුඹුරු
හිමියන් පිළිගේ ාද නැද්ද යන ලගේ
III.
එකී විකුනුේකර තදක වේබන්ධතයන් ලුණම තගොවිජන වංලර්ධන නිධාරියතේ
නිරීක්ණය කුමක්ද)
3. කුරුලුමුල් කුඹුතර් ප්රතණිය මුදල් ැන්ඳේ පිළිබල ව තකො.(තගො.තවේලා ශේබන්ත ොටතේ
2010.06.08 දිනැති ඔහුතේ අංක 42/ප්ර/විවිධ/ලුණම ලිඳය මගින් අ තගොවීන් තුන්තදනාම ප්රතණිය
මුදල්, කමිටුතණ ැන්ඳේ කරන තවට නිතයෝගයක් බා දී ඇ .
ඒ අනුල 2007 ය කන්නතේ සිට තේ දක්ලා අදාෂ අ තගොවීන් තුන් තදන විසින් කමිටුතණ
ැන්ඳේ කරන ද ප්රතණනි මුදල් ප්රමාණයඳශ වශන් ඳරිදි විව් ර වහි ල
I. අ තගොවියාතේ නම
II.
ලගා කරන ද අක්කර ප්රමාණය
III.
හිඟ ප්රතණියය මුදලින් තකොඳමණ ප්රමාණයක් ැන්ඳේ කර ඇේද යනලග
අදාෂ ැන්ඳේ ප්රතණනි මුදල් ප්රමාණය එක්එක් මාවයක් වශා වකා මශා කන්න තවට තලන්
තලන් ලතයන් දක්ලන්න
අභියාචක ශට ත ොරතුරු නිධාරීතගන් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ැබුණු බල ශැර අන් කිසිදු ප්රතිචාරයක්
තනොද තශයින්, නේකෂ නිධාරී ශට 20.10.2017 දින අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. නේකෂ
නිධාරීද පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොශවේ ව තශයින්, අභියාචක 18.12.2017 දින තකොමින් වභාල තල
අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.
අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ

ාරණා:

තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක ශට 18.04.2018 දින පිළිතුරු බාතදමින් ලිපියක් යලන දී. ( තකොමින් වභා
ලාරයට තදදිනකට තඳර). තමම ත ොරතුරු නිරීක්ණය කර එයින් වැහීමකට ඳේ ලන්තන් දැයි තකොමින්
වභාලට දැනුේ තදන බලට අභියාචකතේ ඳාර්ලය ප්රකා කතෂේය.
නිකයෝගය:
තඳොදු අධිකාරිය බාදුන් ත ොරාතුරු නිරීක්ණය තකොට එයින් වැහීමකට ඳේ ලන්තන් දැයි තකොමින් වභාලට
දැනුේ තදන තවට අභියාචක ශට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. බා දුන් ප්රතිචාරය පිළිබදල අභියාචක වැහීමකට
ඳේ ලන්තන් නේ මීෂඟ දිනට අභියාචනය කැලනු තනොැබ අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරනු ැතේ.
අභියාචනය කල් බන දී.
මීෂඟ කැවීේ දිනය: 05.06.2018

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/138/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය),
රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය තමම අභියාචනා විභාගය 05.06.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන
දී.
වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි මශ ා
ක ොමින් වභා වාමාජි

- තජේඨ නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන තමතනවිය

ක ොමින් වභා වාමාජි

- තජේඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා මශ ා

ක ොමින් වභා වාමාජි

- ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන් මශේමිය

ක ොමින් වභා වාමාජි

- විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම මශේමිය

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ මශ ා

කපනීසිටීම
අභියාච

(තලනුතලන්) - සී ජයවීර
ඒ එච් ඕ ඩී ජයවීර

කපොදු අධි ාරිය - එරංග අ ඳේතු, වශකාර තකොමවාරිව් - නනතික, තගොවිජන වංලර්ධන
තදඳාර් තේන්තුල
අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ

ාරණා:

තඳොදු අධිකාරිය බා දුන් ත ොරතුරු පිළිබල වැහීමකට ඳේ ලන්තන් දැයි තකොමින් වභාල අභියාචක
ඳාර්ලතයන් විමවා සිටින දී. එේඅට පිළිතුරු බා දුන් අභියාචා ඳාර්ලය ඳලවා සිටිතේ තඳොදු අධිකාරිය
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයි ම 1 ට අදාල පිළිතුරු බා දී තිබුනද, අයි ම 2 වශ 3 ට අදාල පිළිතුරු බා දී
තනොතිබ බලයි.
තේ පිලිබදල තකොමින් වභාල තඳොදු අධිකාරිතයන් විමවා සිටි අලව්ථාතණදී තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ
තමම ත ොරතුරු ශේබන්ත ොට කාඳ කාර්යායට වේබන්ධ ත ොරතුරු ලන බලේ එම කාර්යාතේ
වශකාර තකොමවාරිව්ලරයා ශට මා තමම ත ොරතුරු බා දීමට දන්ලා ඇති බලේ ය. තකතවේ තල ේ
තමම දින ලන ත ක් ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු බා දීමට වශාකාර තකොමවාරිව්ලරයා අතඳොතශොවේ වී
ඇ . තමයට පිළිතුරු වඳයමින් තකොමින් වභාල ඳලවා සිටිතේ තඳොදු අධිකාරිතේ අන් ර් ඳරිඳාන
ක්රියාඳටිඳාටිය පිළිබල තමම අභියාචනයට වේබන්ධ ාලක් තනොමැති බලයි. තඳොදු අධිකාරිය ල දුරටේ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

ඳලවා සිටිතේ ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු අධිකාරිය භාරතේ, ඳානතේ තශෝ වතුල තිතේ නේ එම
ත ොරතුරු බා දීමට කටයුතු කරන බලේ, එතවේ තනොමැති වුලතශොේ ඒ පිළිබල තකොමින් වභාලට
ලිඛි ල දැනුේ දීමට කටයුතු කරන බලයි.
නිකයෝගය:
තඳොදු අධිකාරිතේ අභෙන් ර ඳරිඳාන ඳටිඳාටිතේ සිදුලන ප්රමාදවීේ අභියාචනයකට අදාෂ ත ොරතුරු බා දීතමන්
ලැකී සිටීමට ප්රමාණලේ තශේතු වාධකයක් තනොලන අ ර තමය ඳන ප්රකාරල වාධාරණීකරණය කෂ තනොශැක.

ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු අධිකාරිය භාරතේ, ඳානතේ තශෝ වතුල තිතේ නේ එම ත ොරතුරු
28.06.2018 දින තශෝ ඊට ප්රථම අභියාචක තල
බා දීමට කටයුතු කරන තව තඳොදු අධිකාරියට
තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. එතවේ තනොමැති වුලතශොේ ඒ පිළිබල තකොමින් වභාලට ලිඛි ල දැනුේ දීමට
කටයුතු කරන තව තඳොදු අධිකාරියට නිතයෝග කර සිටිමු.
ලද, මීෂඟ කැවීේ දිනතේදී තඳොදු අධිකාරිතේ ත ොරතුරු නිධාරී වශ ශේබන්ත ොට කාඳ
කාර්යාතේ වශකාර තකොමවාරිව්ලරයාතේ ඳැමිණීම අ ෙලෙ බලට නිතයෝග කර සිටිමු.

අභියාචනය කල් බන දී.
මීෂඟ කැවීේ දිනය: 28.06.2018

