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ඒ.බී.ස්ටෙමටබෝ, 

ටෙස්ටටමොර්ලන්ඩ් ෙත්ත,  

ගිනිගත්ටහ්න.  

අභියොචක 

අභියොචනො අංකය : 514/2021   එදිරිව 

 

මධ්යම පරිසර අධිකොරිය, 

පරිසර පියස,  

අංක 104, ටෙන්ඩිල් ටකොබ්බැකඩුෙ මොෙත, 

බත්තරමුල්ල. 

  

ත ොදු අධිකොරිය 

 

ඉදිරිපිටදී   : 1. විනිසුරු උපොලි අටබ්රත්න (විශ්රොමික) - සභොපති    

2. නීතීඥ කිෂොලි පින්ඩටෙෝ ජයෙර්ධ්න  - ටකොමසොරිස් 

   3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි   - ටකොමසොරිස්  

 

ත නී සිටීම                           :   අභියොචක ිටී. 

     ටපොදු අධිකොරිය ටෙනුටෙන්ඩ එම එස් ඒ ඊ තිස්මල්ටපොල මහතො ටතොරතුරු 

නිලධ්ොරි සූම තොක්ෂණය ඔස්ටස් ටපනී ිටී.     

 

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියොචක  -  ඉදිරිපත් කර ටනොමැත.  

              ටපොදු අධිකොරිය -  ඉදිරිපත් කර ටනොමැත. 

      

විභොග කළ දිනය  :    2022.08.01  

 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.08.01 
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ක ොමිෂන් සභොකේ තීරණය : 

 

අභියොචනයට පසුබිම්වූ  රුණු 

 

අභියොචක විින්ඩ 2020.04.20 දිනැති ටතොරතුරු ඉල්ීම මඟින්ඩ පහත සඳහන්ඩ ටතොරතුරු ඉල්ලො ඇත.  

 

“2020.01.27 දින ඔබටේද සහභොගිත්ෙටයන්ඩ මධ්යම පරිසර අධිකොරිටේ ප්රධ්ොන කොර්යොලය, ප්රොටේශීය 

ටල්කම ඇතුලු අනිකුත් රොජය නිලධ්ොරීන්ඩටේ සහභොගිත්ෙටයන්ඩ ටකටහල්ගමුෙ ඔටේ කුෙො ජල විදුලි 

බලොගොරය 2 ෙන අදියටර් නීතිවිටරෝධී ඉදිකිරීම පිලිබඳෙ පැෙැත්ූ ඒකොබේධ් පරීක්ෂණටයන්ඩ පසුෙ ඒ 

සමබන්ඩධ්ෙ ඔබ ප්රොට ේශීය කොර්යොලය,මධ්යම පරිසර අදිකොරිටේ ටපොල්ටගොල්ල කොර්යොලටේ 

අධ්යක්ෂතුමො විින්ඩ මධ්යම පරිසර අධිකොරිටේ ප්රධ්ොන කොර්යොලයෙ යෙනු ලැබූ ෙොර්තොටේ පිෙපතක්”  

 

මීෙ ප්රතිචොර ටලස ත ොරතුරු නිලධොරි 2020.06.19 වන දිනැතිව සඳහන්ඩ කර ිටින ලේටේ,  

 

“ටමම අධිකොරිටේ කළමනොකොරිත්ෙය විින්ඩ ටකෂ්ර පරීක්ෂණ ෙොර්තො ටෙනත් පොර්ශෙයන්ඩ ටෙත ලබො 

ටනොදීමෙ තීරණය කර ඇති බැවින්ඩ ඔබ විින්ඩ විමසො ඇති ටකටහල්ගමු ඔය කුෙො විදුලි බලොගොර ටදෙන 

අදියටර් ඉදිකිරීම සමබන්ඩධ්ෙ පැෙැත්ූ පරීක්ෂණටේ ටකෂ්ර පරීක්ෂණ ෙොර්තොෙ ලබො දීටම හැකියොෙක් 

ටනොමැති බෙ කොරුණිකෙ දන්ඩෙො ිටිමි”  

 

ටමම ප්රතිචොරටයන්ඩ අතෘප්තතියෙ පත් අභියොචක 2020.06.29 දිනැතිෙ නමකළ නිලධ්ොරිෙ අභියොචනයක් 

ටයොමුකර ඇත. නමකළ නිලධ්ොරි පනත ප්රකොරෙ, නියමිත කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමෙ අටපොටහොසත් ූ 

බැවින්ඩ අභියොචක විින්ඩ 2021.01.09 දිනැතිෙ ටකොමිෂන්ඩ සභොෙ ටෙත ටමම අභියොචනය ටයොමු කර ඇත. 

අභියොචකටේ 2020.06.29 දිනැති අභියොචනයෙ ප්රතිචොර දැක්ීමෙ ටපොදු අධිකොරිය අටපොටහොසත් ී ඇති බෙ 

ටකොමිෂන්ඩ සභොෙ නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒ අනුෙ, ටතොරතුරු දැනගැනීටම අයිතිෙොිකම පිළිබඳ පනටතහි 

විධිවිධ්ොනෙලෙ අනුකූලෙ, පනත මගින්ඩ නිශ්ිතෙ දක්ෙො ඇති කොල නියමයන්ඩ තුළ පුරෙැියන්ඩ විින්ඩ ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන ියලු අභියොචනො සඳහො ප්රතිචොර දැක්ීමෙ, පනටතහි 31(2) සහ 31(3) ෙගන්ඩති ප්රකොරෙ නමකළ 

නිලධ්ොරියො හෙ පැෙරී ඇති ෙයෙස්ථොපිත ෙගකීම ටපොදු අධිකොරිටේ නමකළ නිළධ්ොරියො විින්ඩ පැහැර හැර 

ඇති බෙ ටකොමිෂන්ඩ සභොෙ විින්ඩ නිරීක්ෂණය කර ඇත. 
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සල ො බැලීම 

 

ටපොදු අධිකොරිය විින්ඩ උක්ත ටතොරතුර මුදො හැරීම ප්රතික්ටෂ්ප කර ඇතත් එටස් ප්රතික්ටෂ්ප කිරීම සඳහො 

පනටත් 5 ෙන ෙගන්ඩතිටේ අතුරු විධ්ොන භොවිතො ටනොකර ක්ටෂ්ර පරීක්ෂණ ෙොර්තො මුදොහැරීමෙ ටනොහැකි බෙ 

සඳහන්ඩ කරමින්ඩ ටතොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්ටෂ්ප කර ඇත. ටතොරතුරු නිළධ්ොරිටේ ටමම ක්රියොකලොපය 

ටතොරතුරු පනටත් විධිවිධ්ොන මුලුමනින්ඩම ටනොසලකො හැරීමකි. ටමය කිිටස්ත් ප්රශංසනීය ටනොෙන අතර, 

ටමම ක්රියොකලොපය ඉදිරිටේදි අනුගමනය ටනොකරනු ඇත යන්ඩන අප විශ්ෙොස කරමු.  

 

අභියොචක විින්ඩ ඉල්ලො ඇති ියලුම ටතොරතුරු පනටත් 5 ෙන ෙගන්ඩතිටයන්ඩ ෙොරණය ටනොෙන ඉතො පැහැදිලි 

ටලස මුදොහැරිමෙ සුදුසු ටතොරතුරු ටේ. පනටත් 5(4) ෙගන්ඩතිටේ දැක්ටෙන පරිදි ඉල්ලො ඇති ටතොරතුරු 

මහජන සුභ ිේධිය උටදසො ටහළිදරේ කලයුතු ටතොරතුරු බෙෙ පැහැදිලිෙ ටපනී යන බැවින්ඩ 5(1) ෙගන්ඩතිටේ 

අතුරු විධ්ොන එෙැනි අෙස්ථොෙකෙ අදොල කර ගත ටනොහැකිය. එබැවින්ඩ උක්ත සඳහන්ඩ ටතොරතුරු ඉල්ීටම 

සඳහන්ඩ ියලුම ටතොරතුරු 20.08.2022 දිනෙ ප්රථම ටකොමිෂන්ඩ  සභොෙෙ ද පිෙපත් සහිතෙ අභියොචක ටෙත 

මුදොහැරීමෙ ටපොදු අධිකොරිය ටෙත මුදො හැරීමෙ අප තීරණය කරමු. 

 

ටකොමිෂන්ඩ සභොටේ ටමම තීරණය ටපොදු අධිකොරිය ටෙත, ටතොරතුරු නිලධ්ොරි ටෙත සහ අභියොචක ටෙත දන්ඩෙො 

යැීමෙ  ටකොමිෂන්ඩ සභොටේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්ෙරයො ටමටහයෙනු ලැටබ්.  

 

ටමම අභියොචනය අෙසන්ඩ කරනු ලැටබ්. 

 

 


