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ආර්.එම්. නවරත්න බණ්ඩා එ. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශදෙන්ත විභාග කිරීම)/ 1030 /2019 (2019.06.04 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  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -  ආර්.එේ. නවරත්නබණ්ඩො   

දනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             - නේකළ නිලධොරී, වනජීී සංරක්ෂණ තදපොර් තේන්තුව 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර්.එේ. නවරත්නබණ්ඩො 

තපොදු අධිකොරිය  -          ඉන්දික ඒ. පතිරණ, සංවර්ධන නිලධොරී 

ආර්.එේ. බණ්ඩොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.19 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.03 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.31 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.10.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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                2005 වසතර්දී     2018 වසතර්දී 

වජී 16/2/2/266 
හො 2018/09/22 
ලිපිය අනුව 

ඉල්ලො 
ඇති 
අ.20 
තුළ 
ජිවත්ව
න 

1989 ජූලි 11 
ගත් 
නිතේදනතේ 
මොයිේවලට 
පටහැනි 
අ.200 

කලො වැව 
, බළලු 
වැව 
ආශ්රි  
තවතසන 

ඉල්ලො 
ඇති අ.20 
තුළ 
ජිවත්වන 

1989 ජූලි 11 
ගත් 
නිතේදනතේ 
මොයිේවලට 
පටහැනි 
අ.200 

කලො වැව 
, බළලු 
වැව 
ආශ්රි  
තවතසන 

වන අලි  
1. අලි  
2. ඇතුන්  
3. ඇතින්නියන් 

      

යලය ජීවින්-ජීවි        

උභය ජීවි        
ක්ීරපොයි 
සතුන්-
ස ොතේනට   

      

 

විත වෂ- 1989 ජූලි මස 11 දින ගැසට් පත්රතේ අනුව කහල්ල පල්තලකැතල් රක්ි  භූමිතේ ගල්කිරියොගම 

ගේ මොයිතේ සිට උදුරුව හො විරන්රවටන හරහො තහෝරොතපොළ ගේමොයිමට ඇති දුර ප්රමොණය තේ. ඉන් 

බිරව ඉදි කර ඇති ගල්කිරියොගම සිට ඉහ  කී මොයිේ වලින් තගොරොතපොල මොයිමට ඇති දුර ප්රමොණය 

කරුණොකර තනොවැේබර් මසට තපර ලබො තදන්න. (අපැහැදිලි අත් අකුරු) 

 

2018.10.19 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් දන්වො සිටින ලද්තද් අයදුේපත්රය ලැබුණු බවත් ඒ 
සේබන්ධව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14ක් තුළ දන්වනු ලබන බවයි. නමුත් මීට පසුව නියමි  කොලතේදී 
ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.12.03 දිනැතිව 
නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද පනතත් දක්වන නියමි  
කොලය තුල කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.12.31 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර් වවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු තේ වනවිට ලබො දී ඇති බවත් අයදුේකරන 
ලද ත ොරතුරු අදොළ අයදුේපත්රය ලැබුණු අවසවථොතේදී තනොපැවති බැවින් එය සකසව කර ලබොදීමට යේ 
කොලයක් ග  වූ බැවින් ත ොරතුරු ලබො දීමට යේ ප්රමොදයක් වූ බවයි. ඒ අනුව 2019.01.31 දිනැතිව රු. 8ක 
මුදලක් තගවො අදොළ ත ොරතුරු ලබොගන්නො තලස අභියොචක තව  දැනුේදී ඇති අ ර අභියොචක විසින් 
2019.04.05 වන දින මුදල් තගවො ඇ . ඒ අනුව 2019.04.23 දිනැතිව අදොළ ත ොරතුරු සොමොනෙ  ැපැල 
හරහො අභියොචක තව  තයොමුකරන ලද බව තපොදු අධිකොරිය කියො සිටී. 

තමිදී අභියොචක කියො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය ප්රකො  කරන පරිදි අදොල ත ොරතුරු තේ දක්වො  මන්ට 
තනොලැබුණු බවයි.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් විමසන ලද්තද් ඔවුන් විසින් 2019.04.23 දිනැතිව 
අභියොචක තව  තයොමුකරන ලද ත ොරතුරු ලිපිතේ පිටප ක් අභියොචක තව  ඉදිරිපත් කරන තලසයි. 

ඒ අනුව එම ලිපිතේ පිටප ක් අභියොචක තව  ලබො දුන් අ ර එය පරීක්ෂොකර බලො අභියොචක විසින් 
සඳහන් කරන ලද්තද්  මන් විසින් අයදුේකර ඇති සියලු ත ොරතුරු අයදුේකර ඇති ආකොරයට එි සඳහන් 
තනොමැති බවයි.  

ඒ අනුව අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති පරිදි තවන්කර තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ලබො 
දීමට තපොදු අධිකොරියට අවධොරණය කළ අ ර ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් එම ත ොරතුරු අභියොචක 
විසින් ඉල්ලො ඇති ආකොරයට තවන්කර ලබොතදන ලදි. 

එතසවම තමිදී අභියොචක කියො සිටිතේ යලය ජීවින් හො උභය ජීවින්තේ ත ොරතුරු තනොපවතී නේ ඒ 
සේබන්ධව ලිඛි ව  මන් දැනුවත් කරන තලසයි. 

නිදෙෝගෙ: 

ඒ අනුව අදොළ ඉඩම සේබන්ධව යලය ජිවින් හො උභය ජීවින් පිළිබඳ ත ොරතුරු තනොමැති බවට ලිඛි ව 
අභියොචක තව  දැනුේදීම සඳහො තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. තමම නිතයෝගය ලැබීතමන් 
සති තදකක් ඇතුළ  අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීමටද තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු 
ලැතේ. 

 
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 තදපොර් වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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