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වී. අබේගුණවර්ධන  එ. මධයම පරිසර අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/ RTIC 47/2018 (2018.02.28 සහ 2018.09.17 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

  

සභාපති:                       මින්ද ගේමේපිල 

බකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 

බකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක    - ඊ. එේ. සී. එදිරිසූරිය මයො  

බනාතිසි ලත් පාර්ශවය   - අධ්යක්ෂ තයනරොල්, මොර්ය්ග සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය  

 

බපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - එන්. ජී. ඒ. එල්. පී. නොනොයක්කොර, A. D. (HRD) 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.09.21 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

තීරණයක් ලබො දී 
තනොමැ  

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.08.11 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

තීරණයක් ලබො දී 
තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.11.16 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.10.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින්, පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ඉල්ලො සිටින ලදී: 

1. කර්ය්මොන්  ශොලොව ක්රියොත්මක කිරීතේදී නිකුත්වන රසොයනික වොයු (අභියොචකතේ නිවසට අඩි 

කිිපයක් නුදුරින් නිෂවපොදනය කරන Auto plant) වැලක්ීමට කරන ලද නිර්ය්තද්ශ තමොනවොද? 

2. සියලුම රසොයනික ද්රවය පදිංචි නිතවසව වලට අඩි 3-4ක් දුරින් සවථොන ග  කර ඇති අ ර (1991.09.13 

මධ්යම පරිසර අධිකොරිය නිරීක්ෂණ වොර්ය් ොව අනුව, ඒවො මොයිේ  ොප්ප වල සිට අඩි 60ක පමණ 
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දුරින් සවථොන ග  කිරීමට ආය නය එකඟව ඇ ). එය පරිසර අධිකොරිය නිරීක්ෂණය කරන 

ලද්තද්ද? 

3. හදිසි ගිනි ගැනීේ වලක්වොගැනීමට භොවි  කර ඇති ක්රමතේදයන් ක්ෂණිකව ගිනි ගන්නො රසොයනික 
ද්රවය නොමොවලිය 

4. යන්ර ක්රියොත්මක කිරීතේදී නිකුත් වන කේපන හො අධික ශබ්ද හොනිකර සීමොව තනොඉක්මවන බව 
නිරීක්ෂණය කර ඇ  

5. රසොයනික ද්රවය මිශ්ර යලය අවට නිතවසව වලට ගලො යන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2017.08.11 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2017.11.16 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාබේදී උද්ගතූ කාරණා: 

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  

වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

නිබයෝගය: 
 
අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් 
කරනු ලැතබ්.  

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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