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වසන්ත ආරියසිංහ එ. රාජ්ය දැව සිංස්ථාව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1208 /2019 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                      මින්ද ගේමේපිල  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :     තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :     විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාච    -     වසන්ත ආරියසිංහ 
ක ාතිස ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, රොයෙ දැව සංසවථොව 
 
කපනීසටීම   
අභියොචක   - පැමිණ  ැත 
තපොදු අධිකොරිය  - චමිල් සමරසිංහ, නිතයෝයෙ සමොනෙ කළමොකරු 

ඒ.ජී.එච්. කුලරත්න, ත ොරතුරු නිලධොරී 
සුමුදු සමරතසවකර, සහකොර කළමණොකරු 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.11.09, 2018.11.11, 
2018.11.21, 2018.12.04,  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.05 

 
අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.11.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදි. 
 

1999.02.22 දිනැති අංක 866 දරන භොණ්ඩොගොර චක්ර තල්ඛනතේ බලපත්ර ලබො දීමට අදොළ 
ලිපිතගොනුතේ තහෝ ඒ ඒ නිලධොරී මහතුන්තේ තපෞද්ගලික ලිපි තගොනු වලින් මතු සඳහන් නිලධොරී 
මහතුන්ට වොහන ආනයනය සඳහො බලපත්ර ලබො දී ඇත්නේ ඒ බව  හවුරු කරමින්, 

1. ිටපු සොමොනෙධිකොරී තක්.සිරිනිවංශ මයො  
2. ිටපු නිතයෝයෙ සොමොනෙොධිකොරී උපොලි මොංගන ආරච්චි මයො  
3. ිටපු සහකොර සොමනෙධිකොරී තේ.ඒ.සිරිතසවන මයො  
4. ිටපු සිවිල් හො මොර්ග කළමණොකරණ තක්.සිරිතසවන මයො  
5. ිටපු ප්රචොරණ කළමණොකොර නිහොල් පි.යයතුංග මයො ඇතුළු නිලධොරී මහතුන්ට  

අදොළ බලපත්රය ලබො දී ඇත්තත් කිනේ වසර වලද යන්න ත ොරතුරු ලබො තදන්න. 
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අභියොචක විසින් 2018.11.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදි. 
 

1. රොයෙ දැව සංසවථොතේ ිටපු සොමොනෙොධිකොරී තක්.සිරිනිවංශ මහ ො සංසවථොතේ විධොයක II 
තරවණිතේ  නතුරකට පත් කළ /උසසව කතළව කවර දිනතේද යන්නත් , 

2. ඒ මහ ොට 1999.02.22 දිනැති අංක 866 දරන භොණ්ඩොගොර චක්රතල්ඛනය යටතත් වොහනයක් 
ආනයනය කර ගැනීම සඳහො වන බලපත්රයන් ලබො දී ඇත්ද හො එතසව ලබො දී ඇත්නේ ඒ කුමන 
වර්ෂතේද යන්නත් (එකී භොණ්ඩොගොර චක්රතල්ඛනතේ පිටප ක් දැනටමත් ඔබ තව  එවො ඇ ) 

3. ඒ මහ ො සංසවථො විධොයක II තරවණියට පත්ීමක් /උසසවීමක් ලබො දීතමන් අනතුරුව සිරි නිවංශ 
මහ ොට රොයෙ දැව සංසවථොතේ සොමොනෙොධිකොරී  නතුරට දක්වො වූ ලබො දී ඇති සියලුම උසසවීේ 
හො එම දිනයන් කවතර්ද යන්නත්  

4. එතසව උසසවීේ ලබො දී ඇති උසසවීේවලට අදොළ  නතුරුවලට (අධෙොපන සුදුසුකේ තනොව) 
වෘත්තීය සුදුසුකේ ලබො ඇත්නේ ඒවො තමොනවද යන්නත්  

5. ඒ මහ ොට ඔහුතේ වයස අවු.55 සේපුර්ණ ීතමන් පසු ලබො දී ඇති සෑම එක් එක් තසවවො දිර්ඝයන් 
ගණන තකොත ක්ද යන්නත් ,වන ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො තදන්න. 

 
අභියොචක විසින් 2018.11.21 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදි. 
තද්ශපොලන තහවතුම  විවිධ ගැටළුවලට මුහුණු දුන් අයට සහන සැලසීම මතයන් මහවැලි සංවර්ධන හො 
පරිසර අමො ෙංශතේ තල්කේතුමො රොයෙ දැව සංසවථො සභොපතිතුමො තව  එවො ඇති අංක MDE/AD/05/24 
හො 2017.03.07 දිනැති ලිපිය හො ඒ සමග වූ රොයෙ පරිපොලන තල්කේතුමොතේ අංක ADS/PA/152/(VII) 
තවළුම හො 2017.03.01 දිනැති ලිපියද ඊට අදොළ අමප/17/0263/734/009 දරන අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය 
හො ඊට අදොළ මහවැලි සංවර්ධන හො පරිසර අමො ෙොංශතේ අතිතර්ක තල්කේ (පොලන) ඇතුළු ත්රිපුද්ගල 
කමිටු වොර් ොව තකතර් අවධොනය තයොමු කරන්න.  

1. තපර සඳහන් අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය අනුව සහන සැලසීමට මිට වසර 01 මොස 8ට තපර 
අනුමැතිය ලැබී ඇති ගණන අභියොචකද ඇතුළුව 09 තදනකි. ඒ එක් එක් සියලුම තදනො සේබන්ධ 
රොයෙ පරිපොලන තල්කේතුමොතේ තපර සඳහන් ලිපිතේ අංක 2 යටතත් වූ මොස 2 ක කොලය තුළදී 
ඇමුණුේ අංක 01 හො ඇමුණුේ අංක 02 ි සඳහන් ආකෘතිවල ඉදිරිපත් කරන ලද වොර් ොවල 
සහතික කරන ලද පිටපත්  

2. තපර කි අමො ෙ මණ්ඩල තීරණයට අනුව 2018.11.16 වන දින වන විට අනුම  සහන ක්රියොත්මක 
කර ඇති බව තහෝ ක්රියොත්මක කිරීමට පියවර තගන ඇති බව තහෝ  හවුරු තකතරන තල්ඛනවල 
සියලුම සහතික කරන ලද පිටපත්ද  

3. 2018.11.16 වන දිනය වනතුරුද අමො ෙ මණ්ඩලය අනුම  කරන ලද සහන ඇතුළත් මහවැලි 
සංවර්ධන හො පරිසර අම ෙංශතේ ත්රිපුද්ගල අනුකමිටු නිර්තද්ශ වොර් ොතේ නේ සඳහන් එතහත් 
තමත ක් කිසිදු ක්රියොමොර්ගය තගන නැති අයවලුන් කේරුන්ද යන්න හො එතසව තනොකිරීමට තහවතු වූ 
කරුණු තමොනවද යන්න සඳහන් සහතික කරන ලද ලිපියක් තහෝ තල්ඛනයක්ද  

4. තපර කී අමො ෙ මණ්ඩල තීරණයන් ක්රියොත්මක කිරීමට අදොළ ලිපි තගොනුතේ තහෝ සෑම තදනොටම 
අයත් එක් එක් ලිපිතගොනුවල  බො ඇති නිතයෝග තීරණ ,උපතදසව,නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සටහන් 
සි  තල්ඛණවල සහතික කරන ලද පිටප ක්ද අභියොචක තව  ලබො තදන තමන් ඉල්ලො ඇ . 

 
අභියොචක විසින් 2018.12.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදි. 

1. P.L.D.W. තසවනොධීර මහ ොද  
2. J.D. යයතිලක මහ ොද  
3. J.A. කරුණොරත්න මහ ොද රොයෙ දැව සංසවථොව 
4. සංසවථොතේ පිරිසව කළමණොකොර  නතුරුවලට බඳවො ගැනීතේ /උසසව කිරීතේ පටිපොටිතේ 

පිටප ක්ද  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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5. කරුණොරත්න මහ ො සහකොර සොමොනෙොධිකොරී  නතුරට බඳවො ගැනීතේ /උසසව කිරීතේ 
පටිපොටිතේ පිටප ක්ද  

6. තසවනොධිර හො  
7. යයතිලක මහතුන්ට වයස අවුරුදු 55 සිට ලබො දී ඇති එක් එක් තසවවො දීර්ඝයන් තකොපමණද 

යන්නත්  
8. එකී තසවනොධිර හො යයතිලක යන මහතුන් තසවවතයන් විරොම ගන්වනු ලැබූ දිනයන්ද අභියොචක 

තව  ලබො තදන්න. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2018.12.19 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරියොද නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 
2019.02.05 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     
 
අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වන විටත් ලබො දී 
ඇති බවයි. ඒ අනුව 2018.11.09 දිනැති ඉල්ීමට 2019.01.01 දිනද, 2018.11.11 දිනැති ඉල්ීමට 
2019.01.08 දිනද, 2018.11.21 දිනැති ඉල්ීමට 2019.01.01 දින හො 2018.12.04 දිනැති ඉල්ීමට 
2019.03.27 දිනැතිව පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවයි. 
 
තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණැය කර සිටින්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කරන ලද ආකොරයට අදොළ 
ත ොරතුරු ඉල්ීේ සඳහො පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවයි.  
 
නිකයෝගය: 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් තේ වන විටත් ලබො දී තිබීම ම  
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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