
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.වයි.ලයනල් ධර්මසේන එ. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 597/2018 (2018.02.25) 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 කොර්යය 

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

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 
 

අභියාචක   -     ඒ.වයි.ලයනල් ධර්මතස්වන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, මධෙම පරිසර අධිකොරිය 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   -පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය - යූ.අයි.ආරියදොස -තයෙෂ්ඨ පරිසර නිලධොරී  

අතස්වල තිස්වවල්තපොළ -ත ොරතුරු නිලධොරී 
  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.06.18 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.02 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.06.18  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1.කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොවට අයිති ලියන්ගස්වවතුර / ගිනිහපුතේ වත්  ගල් 

කැඩීතේ හො ගල් ඇඹරීතේ කර්මොන් ය    සේබන්ධතයන් එි අයිතිකරු එච්. එේ. 

පිටතකොටුවතේ   යන අය විසින් එම කර්මොන් ය 2018 වසර සඳහො පවත්වොතගන යොම 

සේබන්දතයන් මධෙම පරිසර අධිකොරිය තව  තයොමු කරන ලද පොරිසරික ආරක්ෂණ 

බලපත්රය වොර්ිකව අලුත් කිරීම සඳහො වූ ඉල්ලුේපත්රතේ පිටප ක්, එම ඉල්ලුේපත්රය 

සමග ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ත ොරතුරු සහ වොර් ො. 

2. 2015.05.28 වන දින කරන ලද ශබ්ද දුෂණය සේබන්දවද 2018.04.10 වැනි දින කරන 

ලද ශබ්ද දුෂණය සේබන්ධවද කළ පරීක්ෂණ වල ත ොරතුරු. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.07.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.07.25 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැ .තපොදු අධිකොරිය පැමිණ ත ොරතුරු දැනටමත් යවො ඇති බව 

පවසන ලදී. නමුත් එයින් අභියොචක සෑහීමට පත්ව ඇතිද යන වග බැීමට අවශෙ 

නිසො අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

නිසයෝගය: 

අභියොචනය නැව  විභොගයට ගැනීම 2019.07.01 දිනට කල් බන ලදි. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 597/2018 (2019.07.01) 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 කොර්යය  

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

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.වයි.ලයනල් ධර්මතස්වන  

තපොදු අධිකොරිය - තක්.එස්ව. යොපො-මොනව සේපත් නිලධොරී  

එන්.ජි.ඒ.එල්.පි. නොනොයක්කොර- සහකොර අධෙක්ෂ (මොනව සේපත් සංවර්ධන) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
  

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.01 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. තමම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක 

තව  දැනටමත් සපයො ඇ . ඒ සමග ඔහු ඉදිරිපත් කරන දුක්ගැනවිල්ල තමම 

තකොමිසමට අදොළ නැ . එබැවින් ත ොරතුරු ලබො දීම සේපුර්ණ කර ඇති බව ම  

තගොනුතේ කටයුතු නිම කරනු ලැතබ්. 2019.07.08 තීන්දු විය. 

 

නිසයෝගය: 

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 වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  
 

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

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
 
***** 


