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ටී.ඒ. හ ේමචන්ද්ර එ. හෙරළ සංරක්ෂණ  ා හෙරළ සම්පත් කළමණාකරණ හෙපාර්තහම්න්ද්ුෙ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ෙශහෙන්ද් විභාග කිරීම)/ 1032 /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  

හකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

හකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

හකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ටී.ඒ. තහවමචන්ර  

හ ාතිසි ලත් පාර්ශෙෙ             -     නේකළ නිලධොරී, තවරළ සංරක්ෂණ හො තවරළ සේපත් 

කළමණොකරණ තදපොර් තේන්තුව 

 

හපනීසිටීම   

අභියොචක   - ටී.ඒ. තහවමචන්ර 

තපොදු අධිකොරිය  -          තක්.පී.ඒ. ප්රනොන්දු, නීති නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.30 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.13 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.01 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.07.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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රයයට අයත්වන තවරළ සංරක්ි  බිේතීරතේ -රැකව කලපව රක්ි තේ රැකව බටිර අංක 255 ග්රොම 

නිලධොරී වසතේ  අනවසර තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ පිලිබඳ ත ොරතුරු වොර් ොව. 

 

2018.08.30 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධොරියො සඳහන් කර සිටිතේ  
උක්  අයදුේපත්රතයන් ඉල්ලො තිබූ ත ොරතුරු සේබන්ධව තමම තදපොර් තේන්තුතේ හේබන්ත ොට 
කොර්යොලතේ සහකොර අධෙක්ෂ විසින් ඔබ සමග සිදු කරන ලද දුරකථන සොකච්ඡොතේදී ඔබ විසින් 
ත ොරතුරු අවශ්ෙ වන්තන් "ටර්ටල් තනසව් " නමැති සවථොනතේ ඉදිකිරීේ පිලිබඳ බව දන්වො ඇ . 
ඒ අනුව පහ  විසව ර ඔබතේ ඉල්ීම පරිදි සඳහන් කරමි. තවරළ කලොපය තලස හැදින්තවන 
ප්රතේශ්තේ පිිටි ඉඩේවල අයිතියක් තමම තදපොර් තේන්තුව සතු තනොතේ. රයතේ ඉඩේ ගැටළු 
සේබන්ධව අදොළ ප්රොතේශීය තල්කේ විසින් අවශ්ෙ රොයකොරි කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 1988 අංක 
64 සහ 2011 අංක 49 දරන පනත් මගින් සංතශ්ෝධි  1981 අංක 57 දරන තවරළ සංරක්ෂණ සහ 
තවරළ සේපත් කළමණොකරණ පනතත් 14(1) වගන්තිය අනුව "තවරළ කළොපය " තුළ සංවර්ධන 
කොර්යයක් සිදු කිරීමට තපර තමම තදපොර් තේන්තුතේ නිසි අවසරය ලබො ග  යුතුය. රැකව බටිර 
ප්රතේශ්තේ තවරළ කලොපතේ පිිටි ඉඩමක Bawana Health Resort " නමින් වූ තගොඩනැගිලි 
ඉදිකිරිම සඳහො තමම තදපොර් තේන්තුව මගින් 2014 වර්ෂතේ අවසර පත්රයක් ලබො දී ඇ . තමම 
ආය නතේ නම වර් මොනතේ "ටර්ටල් තනසව්" තලස හැදින්තේ. එම අවසර ලබො තගන ඉදි කර 
ඇති ඉදිකිරීේවලට අම රව අවසර තනොමැතිව සිදු කර ඇති ඉදිකිරීේ 2018.09.10 දින වන විට 
ඉවත් කර ගන්නො තලස තමම තදපොර් තේන්තුතේ හේබන්ත ොට කොර්යොලතේ සහකොර අධෙක්ෂ 
විසින් අදොළ සවථොනතේ අයිතිකරුට දැනුේ දී ඇති බවද කොරුණිකව දන්වො සිටිමි.  
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.09.13 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.09.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් නේකළ නිලධොරියො විසින් සඳහන් 
කර සිටින ලේතේ අභියොචකතේ ඉල්ීම තමම තදපොර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2018.08.30 
දිනැති ලිපිතයන් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදී ඇති අ ර එකී ත ොරතුරුවලට අම රව තවනත් ත ොරතුරු 
අවශ්ෙ වන්තන් නේ ඒ බව පැහැදිලිව සඳහන් කර ත ොරතුරු නිලධොරී තව  ත ොරතුරු ඉල්ීමක් 
තයොමුකරන තලසයි. තමයින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.01.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 

 

අභිොච ෙ සලකා බල  අෙසේථාහේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශ්වවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ කොරණය සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් 
සමීක්ෂණයක් පවත්වො ඇති බවත් මීට අදොළ ඉඩම තදපොර් තේන්තුවට අයත් ඉඩමක් තනොවන අ ර එම 
කලොපය තුළ පවතින ඉඩේ සඳහො බලපත්ර ලබො දී ඇති බවයි. එතසවම අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 
ත ොරතුරුවලට අදොළව නඩු පැවරූ හො නීති කෘ ෙ අවසන් බවට වන වොර් ො අභියොචක තව  ලබො දී ඇති 
බවත් සඳහන් කර සිටී.  

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින්  මො අයදුේකරන ලද 
ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සුළු ප්රමොණයක් පමණක් ලබො දී ඇති බවයි. එතසවම අදොළ ගැටලුව 
සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් සකසව කරන ලද වොර් ොව අවශ්ෙ බව අභියොචක කියො සිටී. 

මීට ප්රතිචොර වශ්තයන් තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටිතේ ඔවුන් විසින් එවැනි වොර් ොවක් සකසව කිරීමක් 
සිදු කර තනොමැති බවයි. 

එතසවම අභියොචක විසින් අයදුේකර තනොමැති වූවත් අදොළ බලපත්රතේ පිටප ක් අභියොචක හට ලබො දිය 
හැකි බවට තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එම බලපත්රතේ පිටප ක් ලබොගැනීමට අභියොචක විසින් සිය කැමැත්  පළ කරන ලදි. 

නිහෙෝගෙ: 

ඒ අනුව අදොළ ඉඩම සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දුන් බලපත්රතේ සහතික කළ පිටප ක් 
අභියොචක තව  ලබො දීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැස් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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