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නන්දිය වක්කුඹුර එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය   

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1538/19 (2020.01.07 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී 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 (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික:                      විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 

 

අධයක්කෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  - නන්දිය වක්කුඹුර  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය  

 
කපනීසිටීම   

අභියොචක   - නන්දිය වක්කුඹුර 

තපොදු අධිකොරිය  - එන්.පී.එන්.පී. රණසිංහ 

එච්ච.ආර්.එල්. තේමදොස 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.03.27 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.05.07 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.05.27 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක්ක තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.06.03 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2019.03.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  
 

රත්නපුර තේවැල්වත්  (B 391) මොර්ගය වෙොපෘතියට අදොළව පහ  එක්ක එක්ක සිද්ීන්ට තුඩු 

දුන් තහවතු ලබො තදන තලස ඉල්ලමි. 

 

1. ඉහ  ලිපිනතේ පිිටි අභියොචකතේ නිවස ආරක්කෂොවට තිබු ුට්ටටි ගල් බැේම ගැලීමට තපර 

යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නතේ උපතදසව ම  සිදු කරන තලස කළ ඉල්ීම 

බැහැර කිරීමට තහවතු? 
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2. අභියොචකට අයත් තපෞද්ගලික භූමිතයන් මොර්ගයට අවශෙ තකොටස විධිමත්ව පවරොතගන 
වටිනොකම ලබො තදන තලස ප්රොතද්ශීය තල්කේ රත්නපුර තවතින් කළ ඉල්ීම තනොසලකො 
හැර අභියොචකට අයත් භූමිතයන් ලුණු කළ සීමොවටත් වැඩිතයන් මොර්ගයට ලබො ගැනීමට 
තහවතුව  

3. වසර 50 කට වඩො පැරණි ගලින් බැඳ තිබූ ,මැහුේ කර්මොන්  ශොලොවක්ක පවත්වොතගන ගිය 

අභියොචකට අයත් තගොඩනැගිල්තල් පොමුල අඩි 15ක්ක හෑරීමට තුඩු දුන් තහවතු  

4. තමම භුමිතේ පස නොයයන සවවභොවතයන් යුක්ක වන බව දැන්ීතමන් හො නිරීක්කෂණතයන් 
පසුවද ප්රමොණවත් ආරක්කෂක විධි අනුගමනය තනොකර ුට්ටටි ගල් බැේම ගැලීමට තහවතු  

5. නිවතසව තේමන්ට්ට එක දක්කවො උසින් යුක්ක ව තිබූ ුට්ටටිගල් බැේම තවනුවට එම උසට 60 cm 

(2') උසින් අඩුතවන් නව බැේමක්ක ඉදි කිරීමට තහවතු  

6. ඉදි කළ තකොන්ීට්ට බැේතේ වො සිදුරු සියල්ල වැසි යන පරිදි පසව පිරීමට තහවතු  

7. අභියොචකතේ නිවසට තපර හො අභියොචකතේ නිවසට පසු මොර්ගතේ බැමි තනොතිබූ 

සවථොනයන්ට ප්රමොණවත් උසකින් යුත් බැමි ඉදි කර දී, අභියොචකහට තකටි බැේමක්ක ඉදිකර 

අනොරක්කි  හො අවමන් සහග  සැලකිල්ලකට ලක්ක කිරීමකට තුඩු දුන් තහවතු  

8. අභියොචකතේ තද්පළවල ආරක්කෂොව සබැදිව යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නය 

මගින් කරන ලද නිර්තද්ශයන් තනොසලකො හැරීමට තහවතු  

9. මොර්ග වෙොපෘතිතේදී අභියොචකතේ තද්පල වලට සිදුව හොනිය සබැඳිව රත්නපුර දිසවික්ක 
තල්කේතුමන් පත් කළ සවවොධින පරීක්කෂණ මණ්ඩලතේ නිර්තද්ශයන් තනොසලකො හැරීමට 

තහවතු 

 

තමම ඉල්ීමට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2019.05.07 දිනැතිව දන්වො එවන ලද්තද් 

අභියොචක විසින් එවන ලද ත ොරතුරු ඉල්ුේ කිරීතේ අයදුේපත්රයට අදොළව ත ොරතුරු  වමත් ලැබී 

තනොමැති බවත්, එම ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො සඳහන් කර ඇති මොර්ගය ඉදි කරන ලද සමොගම තව  

තයොමු කළ බවත් අධිකොරිතේ පළොත්භොර අධෙක්කෂක  (සබරගමුව) විසින් දන්වො ඒවො ඇති බවත්ය. ඒ අනුව 

එම ත ොරතුරු ලද විගසම මුදො හැරීමට කටයුතු කරන බවය.  

මින් අ ෘේතියට පත් අභියොචක විසින් විසින් 2019.05.27 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක්ක 

තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොලසීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්කීමට අතපොතහොසත් ීම ම  

අභියොචක 2019.06.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක්ක තයොමු කරන ලදී.    
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්කෂණය කර සිටී. 

තමිදී අභියොචක විසින් විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු තහවතූන් වන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 

නිරීක්කෂණය කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්කවො සිටින ලද්තද් තමම වෙොපෘතිය 2016 වර්ෂතේදී අවසන් කර ඇති 

බවත් අභියොචක විසින් විමසන ලද ත ොරතුරු ඉල්ීම 2019.04.29 දිනැතිව සිය නීති අංශයට තයොමුකළ 

බවත් 2019.05.21 දිනැතිව නීති අංශතයන් සඳහන් කරන ලද්තද් අභියොචක විසින් විමසො ඇත්තත් හුතදක්ක 

තහවතුන් මිස ත ොරතුරු තනොවන බැවින් ඒ සේබන්ධව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රශවන සහග  බවයි. තකතසව 
තව ත් තමම තීරණය තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  සන්නිතේදනය කර තනොමැති බව තකොමිෂන් 

සභොව විසින් නිරීක්කෂණය කර සිටී. 

එතසවම අභියොචක විසින් තමිදී වැඩිදුර කරුණු දක්කවො සිටින ලද්තද් රත්නපුර දිසවික්ක තල්කේ විසින් 

යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ සංවිධොනතේ තමම වොර් ොව සේබන්ධව නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිතයන් 

විමසීමක්ක කර ඇති මුත් ඒ සේබන්ධතයන් ප්රතිචොර දක්කවො තනොමැති බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්කවො සිටින ලද්තද් එම වොර් ොව සේබන්ධතයන් කිසිදු පියවරක්ක 
තගන තනොමැති බවත් එයට තහවතු තලස නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිතයි සිටින විතශවෂඥ මණ්ඩලතේ 

අීක්කෂණය යටතත් ක්රියොකරන බැවින් එවන් වූ අවශෙ ොවක්ක පැන තනොනැගුණු බවයි.  

තකතසව නමුත් තමම කොරණය පිළිබඳව අභියොචකට දන්වො තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 

නිරීක්කෂණය කර සිටී. 

නිකයෝගය: 

ඒ අනුව අදොළ වොර් ොව සේබන්ධතයන් කිසිදු පියවරක්ක තගන තනොමැති බවත් එයට තහවතු තලස තපොදු 
අධිකොරිය විසින් දක්කවන ලද කරුණු, ත ොරතුරු ඉල්ීමට සැහීමකට පත්විය හැකි ප්රතිචොරයක්ක ීම ම  

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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