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එම්.එම්.ඒ. ආනන්ද දිසානායක එ. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 414 /2018 (2018.10.16 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එේ.එේ.ඒ. ආනන්ද දිසොනොයක  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙක්ෂ යනරොල්, මධෙම පරිසර අධිකොරිය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - එන්.ජී.ඒ.එල්.පී. නොනයක්කොර, සහොය අධෙක්ෂ, මොනව සේපත් අංශය  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.08.01  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2017.08.14 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
- 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.02.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් දින කීපයක් යටතත් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 

 

2018.08.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම- 

1. තමම වැව් රක්ි ය තුළ ක්රියොත්මක කර ඇති වෙොපෘති තමොනවොද? තවන් තවන් වශතයන් 
ත ොරතුරු ලබො ගැනීම. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. තමම වෙොපෘතිය සඳහො රයතේ මුදල් හො තේපළ භොවි ය පිළිබඳ ත ොරතුරු ලබො ගැනීම. 
3. තමම වෙොපෘතිවලට අදොළ, මූලික සංවර්දන සැලැසවම, උපතේශ නිර්මොණ සැලැසවම, පොරිසරික 

ඇගයීේ වොර් ොව, නොගරික සංවර්ධන කමිටුවක තහෝ රයතේ ආය නයකින් නිර්තේශ ලබො තිතේ 
නේ එම ත ොරතුරු. 

4. තමම වැවි රක්ි ය තුළ පදිංචි සහ පදිංචියක් තනොමැති තහවන් ඉඩේ තකොටසව තවන්කර තගන 
සිටින අයතේ නේ සහ ලිපිනයන් (පදිංචි බව සඳහන් කර ඇ ) 

5. තමම රක්ි ය තුළ ඉදිකර ඇති තගොඩනැගිලි සඳහො නගර සභොතවන් තහෝ නොගරික සංවර්ධන 
අධිකොරිතයන් නිවොස සැළසුේ අනුමැතිය ලබොතගන තිතබනවොද? ඒ ත ොරතුරු. 

6. නිවොස සැළසුේ අනුමැතිය ලබොතගන ඇති හො ලබොතගන නැති අයතේ නේ සහ ලිපිනයන් 
 

2017.08.31 දින ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර ඇත්තත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො 
ඇති ත ොරතුරු, අදොළ ඒකකතයන් විමසන ලදුව, එවන ලද පිළිතුර තේ සමඟ තයොමුකරන බවයි. එි 
සඳහන් වන්තන් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති කිසිඳු ත ොරතුරක් එම ඒකකය සතුව තනොමැති බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.02.15 දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.      

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් 
2017.08.24 දිනැතිව පිළිතුරු ලබොදුන් නමුත් අභියොචක විසින් 2018.02.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 
තව  තයොමුකර ඇති අභියොචනය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ඉල්ීම අභියොචකතේ පළමු 

ඉල්ීමට වඩො හොත්පසින්ම තවනසවවන බවයි. තකතසවතව ත්, එම අභියොචනො ඉල්ීමද අදොළ පළොත් 
කොර්යොලයට තයොමුකිරිතමන් අනතුරුව එම කොර්යොලතයන් දන්වො ඇත්තත් ඊට අදොළ කිසිඳු ත ොරතුරක් 
එම කොර්යොලය වන උතුරු මැද පළොත් කොර්යොලය සතුව තනොමැති බවත් තේ සියලු ලිපිවල පිටපත් 
අභියොචක තව  තයොමුකර ඇති බවත්ය.  
 
තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් අභියොචක 

විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අදොළ තපොදු අධිකොරිතේ , භොරතේ,  තහෝ පොලනතේ තනොමැති බවයි. 
 

නියයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  දන්වො ඇති පරිදි අදොළ ත ොරතුරු ඔවුන් සන් කතේ තනොමැති 
බවන හවුරු තව්. 

 
ඒ අනුව 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 තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  
***** 


