
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/385/2018 (2018.01.21) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාචක   -     එච්.එේ.සී.ඒ. යයසිරි 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    අධ්යක්ෂ යනරොල් , නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.02 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.04.03 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.01.24 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.16 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.01.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදී. 

 

1. තපොදු අධිකොරිය තව  අභියොචක විසින් ලියොපදිංචි  ැපැල් මගින් ඉදිරිපත් කළ 

පහ  සදහන් ලිපිවල තපොදු අධිකොරිය විසින් දමො ඇති රොයකරි  කොර්ය්යොල 

සටහන් හො දින මුද්රොව ඇතුළත්ූ තපොදු අධිකොරි තගොනුතේ පවතින ලිපිවල ඡොයො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

පිටපත්, සහතික කර (සහතික පිටපත් යනුතවන් සදහන් කර සහතික කරන 

නිලධ්ොරියොතේ නම , නිලනොමය, මුද්රොව, දිනය සහ අත්සන ඇතුළත්ව), 

a) අතිගරු යනොධිපති තුමොට , පරිසර අමො ය තුමොට ,පළොත් පොලන 

අමො යතුමොට සහ අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) මධ්යම පරිසර අධිකොරියට 

පිටපත් සි ව ආරක්ෂක තල්කේ තුමො රොයය ආරක්ෂක අමො යංශයට හො 

සහකොර අධ්යක්ෂ (සැලසුේ) යගත් රණීර මහ ොට නොගරික සංවර්ය්ධ්න 

අධිකොරිය ඇමතු 2012.01.03 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 01) 

b) අතිගරු යනොධිපති තුමොට , පරිසර අමො යතුමොට ,පළොත් පොලන අමො ය 

තුමොට සහ අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) මධ්යම පරිසර අධිකොරියට පිටපත් 

සි ව අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය ඇමතු 

2012.02.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 02) 

c) තපොලිස්වපතිතුමොට අධ්යක්ෂ යනරොල් තුමො සත්ව නිෂ්පොදන හො තසෞඛ්ය 

තදපොර්ය් තේන්තුව , අධ්යක්ෂ යනරොල් තුමො මධ්යම පරිසර අධිකොරිය සහ 

ස්වථොනොධිපති තුමො තපොලිස්ව ස්වථොනය අවිස්වසොතේල්ල තව  පිටපත් සි ව 

අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය ඇමතු 2012.07.04 

දින ලිපිය, (ඇමුණුම 03) 

d) අධ්යක්ෂ යනරොල් රමණි අල්තපොල මියට හො සහකොර තපොලිස්ව  අධිකොරීතුමොට 

පිටපත් සි ව අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය 

ඇමතු 2012.07.14 දින ලිපිය,( ඇමුණුම 04) 

e) අධ්යක්ෂ යනරොල් රමණි අල්තපොල මියට හො තල්කේ පරිසර අමො යංශයට 

පිටපත් සි ව අධ්යක්ෂ (බස්වනොිර පළො ) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය 

ඇමතු 2012.08.28 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 05) 

f) අධ්යක්ෂ යනරොල් තුමිය තව  අධ්යක්ෂ (බප) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය 

තව  පිටපත් සි ව 2012.10.17 දින තල්කේ පරිසර අමො යොංශය තව  

ඉදිරිපත් කල 2012.10.17 දින ලිපය, (ඇමුණුම 06) 

g) නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ (බප) ඇතුළු ආය න 31ක් තව  

ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.03.15 දින ලිපිය (ඇමුණුම 07) 

h) අතිගරු යනොධිපති තුමොට, ආරක්ෂක තල්කේ තුමොට , ආර්ය්ික කටයුතු 

අමො යතුමොට , සභොපති -මධ්යම පරිසර අධිකොරියට, පළොත් අධ්යක්ෂ සත්ව 

නිෂ්පොදන හො  තසෞඛ්යය තදපොර්ය් තේන්තුවට , පළොත් අධ්යක්ෂ (බටිර) සත්ව 

නිෂ්පොදන හො තසෞඛ්යය තදපොර්ය් තේන්තුව සහ සභොපති රණවිරු තස්වවො 

අධිකොරියට පිටපත් සි ව නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිතේ සභොපති නිමල් 

තපතර්ය්රො මහ ො ඇමතු 2013.05.27 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 08) 

i) අතිගරු යනොධිපති තුමොට, පරිසර අමො ය තුමොට, ආරක්ෂක තල්කේ තුමොට, 

සභොපති නිමල් තපතර්ය්රො මහ ො නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය, අධ්යක්ෂ 

යනරොල් තුමො මධ්යම පරිසර අධිකොරිය, අධ්යක්ෂ (බප) තද්විකො වි ොනතේ මිය 

මධ්යම පරිසර අධිකොරියට පිටපත් සි ව , අධ්යක්ෂ යනරොල් නිහොල් 

ප්රනොන්දු සහ සහකොර අධ්යක්ෂ යනරොල් බ්රිගඩියර්ය් තප් .එේ .එස්ව එස්ව 

යයසුන්දර මහ ො නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය ඇමතු 2013.08.18 දින ලිපය, 

(ඇමුණුම 09) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

j) පරිසර අමො යොංශතේ ිටපු තල්කේ තුමොට (පිටපත් ක්රියොයොකිරීමට), 

යනොධිපති තල්කේ කොර්ය්යොලතේ ිටපු තල්කේ තේධ්ො තබේමුල්ල තව  නොගරික 

සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිතේ සහකොර අධ්යක්ෂ යනරොල් තව  , සත්ව නිෂ්පොදන හො  

තසෞඛ්යය තදපොර්ය් තේන්තුතේ  අධ්යක්ෂ (බටිර) තව  නොගරික සංවර්ය්ධ්න 

අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ (බප)/අධ්යක්ෂ (බලොත්මක) තව  පිටපත් (ඉදිරි 

ක්රියොමොර්ය්ග ගැනීම සදහො) සි ව නිතයෝයය  තක් .එ .ච්  මුතුතුඩආරච්චි මහ ො 

පරිසර අධිකොරිය ඇමතු 2013.09.08 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 10) 

k) අධ්යක්ෂ යනරොල්  නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරියට හො (මුපිතනො) තබොතහෝ 

මුලස්වථොන තව  පිටපත් සි ව තල්කේ සී ොවකපුර නගර සභොව ඇමතු 

2015.12.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 11) 

l) අධ්යක්ෂ යනරොල්  නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරියට හො (මුපිතනො) තබොතහෝ 

මුලස්වථොන තව  පිටපත් සි ව තල්කේ සී ොවකපුර නගර සභොව ඇමතු 

2016.0.28 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 12) 

m) අතිගරු යනොධිපති තුමොට, තපොලිස්වපති පුජි  යයසුන්දර මහ ොට සහ 

යනොධිපති තුමොතේ පුද්ගලික තල්කේ එරික් ප්රශන්න ීරවර්ය්ධ්න මහ ොට  

පිටපත් (ක්රියොකිරීමට) සි ව පරිසර අමො යොංශ තේ තල්කේ උදය 

තසනවිරත් න මහ ො , මධ්යම පරිසර අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ යනරොල් තක්.එච් 

මුතුකුමොරණ මහ ොට , නොගරික සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ යනරොල් 

දුමිත් රත්නොයක මහ ොට, මධ්යම පරිසර අධිකොරිතේ ි ටපු අධ්යක්ෂ (බප) එේ. 

සිවකුමොර මහ ොව ඇමතු 2017.01.07 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 13) 

n) අතිගරු යනොධිපති තුමොට,යනොධිපති තුමොතේ පුද්ගලික තල්කේ එරික් ප්රශන්න 

ීරවර්ය්ධ්න මහ ොට, ආරක්ෂක අමො ය තුමොතේ පුද්ගලික තල්කේ අසංක 

තදොඩන්වල මහ ොට ,පරිසර අමො යොංශතේ තල්කේ උදය තසනවිරත් න 

මහ ොට, මධ්යම පරිසර අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ යනරොල් තක්.එච් මුතුකුමොරණ 

මහ ොට, මධ්යම පරිසර අධිකොරිතේ අධ්යක්ෂ යනරොල් තක්.එච් මුතුකුමොරණ 

මහ ොට,මධ්යම පරිසර අධිකොරිතේ ිටපු අධ්යක්ෂ (බප) එේ. සිවකුමොර 

මහ ොට පිටපත් (ක්රියොකිරීමට) සි ව පරිසර අම යොංශතේ නීති නිලධ්ොරිනි 

ලුේිණි කිරිඇල්ල මිය ඇමතු 2017.01.21 දින ලිපිය, (ඇමුණුම 14) 

o) අතිගරු යනොධිපති තුමොට, තල්කේ තුමො පශු සේපත් හො ප්රයොසංවර්ය්ධ්න 

අමො යොංශයට , තල්කේ තුමො පරිසර අමො යොංශයට, සහකොර අධ්යක්ෂ 

යනරොල් බ්රිගඩියර්ය් තප් . එේ. එස්ව. එස්ව. යයසුන්දර මහ ො නොගරික සංවර්ය්ධ්න 

අධිකොරියට අධ්යක්ෂ (බටිර) සත්ව නිෂ්පොදන හො  තසෞඛ්යය 

තදපොර්ය් තේන්තුවට පිටපත් සි ව  අධ්යක්ෂ යනරොල් මධ්යම පරිසර 

අධිකොරිය  දින ඇමතු 2013.11.12 ලිපිය (ඇමුණුම 15) 

 

2. ඉහ  ලිපි සේබන්ධ්තයන් තපොදු අධිකොරිය රොයකොරිමය වශතයන් යේ 

ක්රියොමොර්ය්ග තගන ඇත්නේ , එම ක්රියොමොර්ය්ග ගත් ලිපි වල සහතික පිටපත්. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.01.24 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  

කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.04.16 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

  

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඉහ  සඳහන් පරිදි 21.01.2019 දින තපොදු අධිකොරියත්, අභියොචකත් පැමිණිතයන් 

වැඩිදුර විභොගය පැවැත්විණ.  

එිදී  අභියොචකට දැනට යවො නැති ඉතිරි ත ොරතුරු එනේ 2017.03.24 ඉල්ීතේ 

ත ොරතුරු තදසතියක් ඇතුළ  ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ විය. එම දැනුේ දීම 

ලැබුණු පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම කරනු ඇ .   
 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ ූ  බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය 

කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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