ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය

එච්. එම්. සී. ඒ. ජයසිරි එ. නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය
RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම) /385 /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:
යකොමින් වභා වමාජික:
යකොමින් වභා වමාජික:
යකොමින් වභා වමාජික:

මහින්ද ගේමේපි
කජය්න නීතී එව්. ජී. පංචිකශේලා
ආචාර්ය කවල්වි තිරුචන්ද්රන්
විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම

අධයක්-ජනරාල්:

පියතිව්ව රණසිංශ

අභියාචක
යනොතිසි ත් පාර්ලය

-

යපනීසිටීම
අභියාචක
කඳොදු අධිකාරිය

-

එච්. එේ. සී. ඒ. ජයසිරි
අධයක් ජනරාල්, නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය

එච්. එේ. සී. ඒ. ජයසිරි
ආර්.ිප.පි ජයසිංශ

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ද දිනය

2018.01.02

කතොරතුරු නිෂධර යා තීරණය බා දුන් දිනය

2018.04.03

නේ ක නිෂධරයා කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය

2018.01.24

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය

පිළිතුරක් නැත

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ කකොමින් වභාල 2018.04.16
කලත අභියාචනය කයොමුකෂ දිනය

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියාචක 2018.01.02 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා සිිපන දී,

1. කඳොදු අධිකාරිය කලත අභියාචක විසින් ලියාඳදිංචි තැඳැල් මගින් ඉදිරිඳත් කෂ ඳශත වදශන්
ලිපිල කඳොදු අධිකාරිය විසින් දමා ඇති රාජකරි කාර්යා වටශන් ශා දින මුද්රාල ඇතුෂත්ව කඳොදු
අධිකාරි කගොනුකේ ඳලතින ලිපිල ඡායා පිටඳත්, වශතික කර (වශතික පිටඳත් යුනකලන් වදශන්
කර වශතික කරන නිධාරියාකේ නම , නිනාමය, මුද්රාල, දිනය වශ අත්වන ඇතුෂත්ල),
a. අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට , ඳරිවර අමාතය තුමාට ,ඳෂාත් ඳාන අමාතය තුමාට වශ අධයක්
(බව්නාහිර ඳෂාත) මධයම ඳරිවර අධිකාරියට පිටඳත් වහිතල ආරක්ක කල්කේ තුමා රාජ්ය

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.

k.
l.
m.

ආරක්ක අමාතයංයට ශා වශකාර අධයක් (වැසුේ) ජගත් රණවීර මශතාට නාගරික
වංලර්ධන අධිකාරිය ඇමතු 2012.01.03 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 01)
අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට , ඳරිවර අමාතය තුමාට ,ඳෂාත් ඳාන අමාතය තුමාට වශ අධයක්
(බව්නාහිර ඳෂාත) මධයම ඳරිවර අධිකාරියට පිටඳත් වහිතල අධයක් (බව්නාහිර ඳෂාත)
නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය ඇමතු 2012.02.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 02)
කඳොලිව් ඳති තුමාට අධයක් ජනරාල් තුමා වත්ල නි්ඳාදන ශා කවෞඛ්ය කදඳාර්තකේන්තුල ,
අධයක් ජනරාල් තුමා මධයම ඳරිවර අධිකාරිය වශ ව්ථානාධිඳති තුමා කඳොලිව් ව්ථානය
අවිව්වාකේල් කලත පිටඳත් වහිතල අධයක් (බව්නාහිර ඳෂාත) නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය
ඇමතු 2012.07.04 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 03)
අධයක් ජනරාල් රමණි අල්කඳො මියට ශා වශකාර කඳොලිව් අධිකාරීතුමාට පිටඳත් වහිතල
අධයක් (බව්නාහිර ඳෂාත) නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය ඇමතු 2012.07.14 දින ලිපිය,(
ඇමුණුම 04)
අධයක් ජනරාල් රමණි අල්කඳො මියට ශා කල්කේ ඳරිවර අමාතයංයට පිටඳත් වහිතල
අධයක් (බව්නාහිර ඳෂාත) නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය ඇමතු 2012.08.28 දින ලිපිය,
(ඇමුණුම 05)
අධයක් ජනරාල් තුමිය කලත අධයක් (බඳ) නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය කලත පිටඳත් වහිතල
2012.10.17 දින කල්කේ ඳරිවර අමාත්යංය කලත ඉදිරිඳත් ක 2012.10.17 දින ලිඳය,
(ඇමුණුම 06)
නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිකේ අධයක් (බඳ) ඇතුළු ආයතන 31ක් කලත ඉදිරිඳත් කරන ද
2013.03.15 දින ලිපිය (ඇමුණුම 07)
අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට, ආරක්ක කල්කේ තුමාට , ආර්ථික කටයුතු අමාතය තුමාට , වභාඳති මධයම ඳරිවර අධිකාරියට, ඳෂාත් අධයක් වත්ල නි්ඳාදන ශා කවෞඛ්යය කදඳාර්තකේන්තුලට ,
ඳෂාත් අධයක් (බටහිර) වත්ල නි්ඳාදන ශා කවෞඛ්යය කදඳාර්තකේන්තුල වශ වභාඳති රණවිරු
කවේලා අධිකාරියට පිටඳත් වහිතල නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිකේ වභාඳති නිමල් කඳකර්රා මශතා
ඇමතු 2013.05.27 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 08)
අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට, ඳරිවර අමාතය තුමාට, ආරක්ක කල්කේ තුමාට, වභාඳති නිමල්
කඳකර්රා මශතා නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය, අධයක් ජනරාල් තුමා මධයම ඳරිවර අධිකාරිය,
අධයක් (බඳ) කේවිකා විතානකේ මිය මධයම ඳරිවර අධිකාරියට පිටඳත් වහිතල , අධයක්
ජනරාල් නිශාල් ප්රනාන්දු වශ වශකාර අධයක් ජනරාල් බ්රිගඩියර් කප් .එේ .එව් එව් ජයසුන්දර
මශතා නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය ඇමතු 2013.08.18 දින ලිඳය, (ඇමුණුම 09)
ඳරිවර අමාතයාංකේ හිටප කල්කේ තුමාට (පිටඳත් ක්රියායාකිරීමට), ජනාධිඳති කල්කේ
කාර්යාකේ හිටප කල්කේ කේධා කබේමුල් කලත නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිකේ වශකාර
අධයක් ජනරාල් කලත , වත්ල නි්ඳාදන ශා කවෞඛ්යය කදඳාර්තකේන්තුකේ අධයක් (බටහිර)
කලත නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිකේ අධයක් (බඳ)/අධයක් (බාත්මක) කලත පිටඳත් (ඉදිරි
ක්රියාමාර්ග ගැනීම වදශා) වහිතල නිකයෝජය කක් .එ .ච් මුතුතුඩආරච්චි මශතා ඳරිවර අධිකාරිය
ඇමතු 2013.09.08 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 10)
අධයක් ජනරාල් නාගරික වංලර්ධන අධිකාරියට ශා (මුපිකනො) කබොකශෝ මුව්ථාන කලත
පිටඳත් වහිතල කල්කේ සීතාලකපර නගර වභාල ඇමතු 2015.12.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 11)
අධයක් ජනරාල් නාගරික වංලර්ධන අධිකාරියට ශා (මුපිකනො) කබොකශෝ මුව්ථාන කලත
පිටඳත් වහිතල කල්කේ සීතාලකපර නගර වභාල ඇමතු 2016.0.28 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 12)
අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට, කඳොලිව්ඳති පජිත ජයසුන්දර මශතාට වශ ජනාධිඳති තුමාකේ පේගලික
කල්කේ එරික් ප්රන්න වීරලර්ධන මශතාට පිටඳත් (ක්රියාකිරීමට) වහිතල ඳරිවර අමාතයාං කේ
කල්කේ උදය කවනවිරත්තන මශතා , මධයම ඳරිවර අධිකාරිකේ අධයක් ජනරාල් කක්.එච්
මුතුකුමාරණ මශතාට , නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිකේ අධයක් ජනරාල් දුමිත් රත්නායක
මශතාට, මධයම ඳරිවර අධිකාරිකේ හිටප අධයක් (බඳ) එේ. සිලකුමාර මශතාල ඇමතු
2017.01.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 13)

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය

n. අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට,ජනාධිඳති තුමාකේ පේගලික කල්කේ එරික් ප්රන්න වීරලර්ධන
මශතාට, ආරක්ක අමාතය තුමාකේ පේගලික කල්කේ අවංක කදොඩන්ල මශතාට ,ඳරිවර
අමාතයාංකේ කල්කේ උදය කවනවිරත්තන මශතාට, මධයම ඳරිවර අධිකාරිකේ අධයක්
ජනරාල් කක්.එච් මුතුකුමාරණ මශතාට, මධයම ඳරිවර අධිකාරිකේ අධයක් ජනරාල් කක්.එච්
මුතුකුමාරණ මශතාට,මධයම ඳරිවර අධිකාරිකේ හිටප අධයක් (බඳ) එේ. සිලකුමාර මශතාට
පිටඳත් (ක්රියාකිරීමට) වහිතල ඳරිවර අමතයාංකේ නීති නිධාරිනි ලුේබිණි කිරිඇල් මිය ඇමතු
2017.01.21 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 14)
o. අතිගරු ජනාධිඳති තුමාට, කල්කේ තුමා ඳශු වේඳත් ශා ප්රජාවංලර්ධන අමාතයාංයට , කල්කේ
තුමා ඳරිවර අමාතයාංයට, වශකාර අධයක් ජනරාල් බ්රිගඩියර් කප් . එේ. එව්. එව්. ජයසුන්දර
මශතා නාගරික වංලර්ධන අධිකාරියට අධයක් (බටහිර) වත්ල නි්ඳාදන ශා කවෞඛ්යය
කදඳාර්තකේන්තුලට පිටඳත් වහිතල අධයක් ජනරාල් මධයම ඳරිවර අධිකාරිය දින ඇමතු
2013.11.12 ලිපිය (ඇමුණුම 15)
2. ඉශත ලිපි වේබන්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිය රාජකාරිමය ලකයන් යේ ක්රියාමාර්ග කගන ඇත්නේ ,
එම ක්රියාමාර්ග ගත් ලිපි ල වශතික පිටඳත්.
කතොරතුරු නිධාරියා ඳනත ප්රකාරල නියමිත කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අකඳොකශොවත් ව බැවින්
අභියාචක 2018.01.24 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා කලත අභියාචනයක් කයොමු කරන දී. නේකෂ
නිධාරයාද ඳනත ප්රකාරල නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැක්වීමට අකඳොකශොවත් ව බැවින් අභියාචක
2018.04.16 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත අභියාචනයක් කයොමු කරන දී.
එකශත්, කතොරතුරු නිධාරියා 2018.04.03 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳශත කතොරතුරු බා දී ඇත.
1. 2012.01.23 දින ආරක්ක කල්කේ තුමා වශ වශකාර අධයක් ජගත් රණවීර මශතා කලත එලන ද
ලිපිකේ වතය පිටඳත,
2. 2012.03.04 දින අධයක් බව්නාහිර ඳෂාත කලත එලන ද ලිපිකේ වතය පිටඳත,
3. 2012.10.17 දින ඳරිවර අමාතයයංකේ කල්කේ තුමිය කලත ද ලිපිකේ වතය පිටඳත,
4. 2013.03.15 දින අතිගරු ජනාධිඳති, සියලු කේඳාන නායකයින්, රජකේ ලගකීම දරන උවව්
නිධාරීන් , සියලු මාධය මුව්ථාන කලත යලන ද ලිපිකේ වතය පිටඳත,
5. 2013.05.27 දින වභාඳති නිමල් කඳකර්රා කලත යලන ද ලිපිකේ වතය පිටඳත,
6. 2013.08.18 දින අධයක් නිශාල් ප්රනාන්දු මශතා වශ අධයක් ජනරාල් බ්රිගඩියර් කප්. එේ. එව්. එව්.
ජයසුන්දර කලත යලන ද ලිපිකේ වතය පිටඳත,
7. 2017.01.07 දින ඳරිවර අමාතයයංකේ කල්කේ උදය කවනවිරත්න මශතා , මධයම ඳරිවර අධිකාරිය
අධයක් ජනරාල් මුතුකුඩ ආරච්චි මශතා , නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය අධයක් ජනරාල් දුමිත්
රත්නායක මශතා , මධයම ඳරිවර අධිකාරිය බව්නාහිර ඳෂාත අධයක් එේ .සිලකුමාර මශතා කලත යලන
ද ලිපිකේ වතය පිටඳත.
අභියාචනය වකා බන අලව්ථායේදී උද්ගතවූ කාරණා:
කතොරතුරු ඉල්ලීකේ අංක 1 අයිතමය වේබන්ධකයන් ප්ර්න කිරීකේදී කඳොදු අධිකාරිය කියා සිිපකේ
2018.09.11 දිනැති ලිපිය මගින් ඇමුණුේ 01,03,04,06,07,08,09, වශ 13 යනුකලන් වදශන්ල ඇති
කල්ඛ්ණල වතය පිටඳත් අභියාචක කලත බා දුන් බලයි.

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය

තලදුරත් කඳොදු අධිකාරිය ඇමුණුේ 02, 05, 10, 11, 12, 14, වශ 15 යනුකලන් වදශන් කල්ඛ්ණ තම
‘වන්තකකේ’ නැති බල කියා සිිපකේය .
කතොරතුරු ඉල්ලීකේ අංක 2 අයිතමය වේබන්ධකයන් ප්ර්න කිරීකේදී කඳොදු අධිකාරිය කියා සිිපකේ, යේ
ක්රියා මාර්ග කගන ඇත්නේ , එම ක්රියාමාර්ග ගත් ලිපි ල වශතික පිටඳත් කඳොදු අධිකාරිකේ අධයක්
මණ්ඩකයන් විමසීකමන් ඳසුල ඒ වේබන්ධකයන් ලාර්ථාලක් අභියාචකට බා දිය ශැකි බලයි.
නියයෝගය:
නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිය 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත
ප්රකාරල කඳොදු අධිකාරියකි. එම නිවා එහි විධිවිධාන අනුල කටයුතු කිරීමට නාගරික වංලර්ධන අධිකාරියට
ලයලව්ථාපිත ලගකීමක් ඇත.
2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිය පිළිබ ඳනකත් 3 (1) ලගන්තිය කමකවේය,
කේ ඳනකත් 5 ලන ලගන්තිකේ විධිවිධාන ලට යටත්ල, කඳොදු අධිකාරියක වන්තකකේ , භාරකේ
කශෝ ඳානකේ ඇති කතොරතුරුලට ප්රකේ වීකේ අයිතිලාසිකම වෑම පරලැසියකුටම තිබිය යුතුය.
ඒ අනුල,කඳොදු අධිකාරිය කලතින් කතොරතුරු බා ගැනීම වදශා පරලැසියාකේ අයිතිය ඳැන නගිනුකේ
ඉල්ා සිිපන ද කතොරතුරු කඳොදු අධිකාරිය වන්තකකේ , භාරකේ කශෝ ඳානකේ ඇති විටදී ය. තලද ,
කතොරතුරු ඉල්ලීකේ අංක 1 අයිතමකේ ඇමුණුේ 02,05,10,11,12,14,වශ 15 යනුකලන් වදශන් කල්ඛ්ණ
කඳොදු අධිකාරිකේ ‘වන්තකකේ කනොමැති බල කරනු ැකේ. තලද ,එම කල්ඛ්න කඳොදු අධිකාරිය
වන්තකකේ කනොමැති බල තශවුරු කරමින් ලිපියක් වති කදකක කා සීමාලක් තුෂ අභියාචකට බා දීමට
කඳොදු අධිකාරිය කලතනිකයෝග කරනු ැකේ.
කතොරතුරු ඉල්ලීකේ අංක 2 අයිතමය වේබන්ධකයන් කතොරතුරු ඇතුෂත් ලාර්ථාලක් කකොමින් වභාලට
ඉදිරිඳත් කිරමට නිකයෝග කරනු ැකේ.
අභියාචනය කමයින් කල් තබනු ැකේ.
මීෂඟ විභාග ලාරය: 2018.11.13
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