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ආර් තේනාබදු  එ  තබෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ තෙපාර්තතේන්තතුව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතෙන්ත විභාග කිරීම) 717/2018 (2019.02.12 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 කොර්යය පටිපොටිය), 

රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොචක   -   ආර්. තත්නොබදු  

තනාතිසි ලේ පාර්ශවෙ  -   නේකළ නිලධොරි, තබෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ තදපොර් තේන්තුව  

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර්. තත්නොබදු 

    නීතිඥ කැලුේ කුමොරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - තේ.ඩී.එසව.තේ. කුරුප්පප සහකොර තකොමසොරිසව (ත ොරතුරු) - තබෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ 

           තදපොර් තේන්තුව  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.23 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.18 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.08 

 

අභිොචනෙට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.04.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 1917 වර්ෂතේ සිට තේ දේවො තදවිනුවර ශ්රී විෂවු  මහො තද්වොලතේ චංචල, නිශවචල තද්පල පිලිබඳ සියලු තල්ඛන, 

වොර් ො, හො එයට අදොලව හුවමොරු ී ඇති සියලු තල්ඛන වල සහතික කරන ලද පිටපත් ලබොතදන්න. (ඔබ 

තදපොර් තේන්තුව සතුව ඇති ප්රමොණතයන් සහතික පිටපත් ලබොතදන්න) 
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2. 2018 තපබරවොරි මස 17 සහ 18 දිනවල තදවිනුවර ශ්රී විෂවු  තද්වොලතේ සිදුකරන ලද භොණ්ඩ සමීේෂණය පිළිබඳව 

තබෞද්ධ කටයුතු තදපොර් තේන්තුව විසින් බසවනොයක නිළතේ තව  හො/තහෝ ප්රධොන කපමහ ො තව  විධිමත් තලස 

ලිඛි  දැන්ීමේ සිදුකරනු ලැබුතේද? එතසව නේ එම ලිපිතේ සහතික පිටප ේ ලබොතදන්න. 

3. 2018.02.17 දීම තදවිනුවර ශ්රී විෂවු  මහො තද්වොලතේ තිබු ආරක්ෂි  තසවප්පප තදක ප්රධොන කපමහ ොතේ විතරෝධ ොවය 

තනො කො තබෞද්ධ කටයුතු තදපොර් තේන්තුතේ නිතයෝයෙ තකොමසොරිසව තේ.ඒ.ඩී.තේ.වියයවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු 

නිලධොරින් විසින් සහ බසවනොයක නිළතේ තේ.එච්. නන්දසිරි මහ ො විසින් විවෘ  කරනු ලැබුතේද? 

4. ඒ සඳහො ආරක්ෂි  තසවප්පප නිෂවපොදන ආය නය වන ඇල්ෆො සමොගතේ කොර්මික නිලධොරිතයකුතේ තසවවය 

ලබොගත්තත්ද? 

5. එතසව විවෘ  කරන ලද ආරක්ෂි  තසවප්පප තදතේ තිබූ රන්, රිදී, මුතු, මැණිේ සහ වටිනො භොණ්ඩ සමීේෂණය කර, 

වර්ීකරණය කර තල්ඛනග  කරනු ලැබුතේද? 

6. එම තසවප්පප තදතේ තිබූ  භොණ්ඩ කුමන වර්ෂවලට අයත් වුතේද? එම භොණ්ඩ තල්ඛනතේ සහතික පිටපත් 

ලබොතදන්න. 

7. රොමක්රිෂවණ තත්නොබදු ප්රධොන කපමහ ො  සමීේෂණයට එතරිව විතරෝධ ොවය දේවො බොධො පමුුවනු ලැබුතේද? 

8. එතසව නේ රොමක්රිෂවණ තත්නොබදු ප්රධොන කපමහ ොට එතරිව බසවනොයක නිළතේ විසින් හො/තහෝ තබෞද්ධ කටයුතු 

තදපොර් තේන්තුතේ  නිලධොරින් විසින්  ම රොයකොරියට බොධො සිදුකල බවට ගන්දර තපොලිසියට පැමිණිලි කරනු 

ලැබුතේද? 

9. එතසව පැමිණිලි කරනු ලැබුතේ නේ අදොළ පැමිණිලි අංක ලබොතදන්න. 

10. එතසවම පැමිණිලි තනොකතළව නේ එයට තහවතුව කුමේද? 

11. තදවිනුවර ශ්රී විෂවු මහො තද්වොලයට පයො කරන ලද රන්, රිදී, මුතු, මැණිේ, මොළ, වළලු, තච්න් ආදී පළඳනො විෂවු  

තදවියන්තේ ප්රතිමොතේ පළඳො තිබිය යුතු තනොවන්තන්ද? 

12. ආරේෂක තහවතුන් ම  එම පළඳනො ඇතුළු පූයො භොණ්ඩ ආරක්ෂි  තසවප්පපවක  ැන්පත් කරන්තන් නේ, එම තසවප්පපව 

තිබිය යුතු සවථොනය වන්තන් තද්වොලය තුල තනොවන්තන්ද? 

13. බසවනොයක නිළතේට හො/තහෝ තබෞද්ධ කටයුතු තදපොර් තේන්තුතේ තකොමසොරිසව යනරොල්ට හො/තහෝ නිතයෝයෙ 

තකොමසොරිසව තුමියට හො නිලධොරීන්ට එම පූයො භොණ්ඩ  ැන්පත් කර ඇති ආරක්ෂි  තසවප්පපව තද්වොලතයන් පිට ට 

රැතගන යොමට නනතික ප්රතිපොදන තිතේද? 

14. එතසවම තද්වොලතයන් පිට ට ආරක්ෂි  තසවප්පපව රැතගන තගොසව  ැබීම තද්වොලතේ සේප්රදොයට පටහැනි 

තනොවන්තන්ද? 

15. තේ වන විට එම ආරක්ෂි  තසවප්පපව බසවනොයක නිළතේතේ කොර්යොලතේ තිතබන්තන්ද? 

16. එතසව තිතබන එම ආරක්ෂි  තසවප්පපතේ සහ යතුරුවල භොරකොරත්වය දරනු ලබන්තන් කවුරුන් විසින්ද? එම ආරක්ෂි  

තසවප්පපතේ යතුරු තේ වන විට තිතබන්තන් කොතේ සන් කතේද? 

17. 2018.02.17 දිනට තපර තසවප්පපවල යතුරුවල භොරකොරත්වය දරු ලැබුතේ කවුරුන් විසින්ද? එි තල්ඛනවල 

සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 

18. තදවිනුවර ශ්රී විෂවු මහො තද්වොලතේ ප්රධොන කපමහ ො භොරතේ තිබූ ිටප බසවනොයතේ නිළතේ ඩිෂොන් වික්රමරත්න 

ගුණතසවකර  මහ ො සහ තබෞද්ධ කටයුතු තදපොර් තේන්තුතේ නිලධොරින් විසින් 2013 අතගෝසවතු මස 19 වැනි දින 

තහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී ප්රධොන කපම ොතගන් භොරගන්න ලද වටිනො රන්, රිදී, මුතු, මැණිේ භොණ්ඩ අඩංගු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපට්ටටිය ිටප බසවනොයක නිළතේ භොරගන්නො අවසවථොතේදී ප්රධොන කපමහ ො තව  ලදුප ේ ලබොදුන්තන්ද? එතසව 

නේ එම ලදුපතත් සහතික පිටප ේ ලබොතදන්න. 

19. එම වටිනො රන්, රිදී භොණ්ඩ අඩංගු තපට්ටටියට ඉබියතුරු 3 ේ තයොදො තිබුතන්ද? 

20. එතසව ඉබියතුරු 3 ේ තයොදො තිබුතන් නේ කවුරුන් විසින් එම ඉබියතුරු තයොදො තිබුතන්ද? 

21. එතසව ඉබියතුරු තයොදො තිබූ තපට්ටටිය ප්රධොන කපමහ ොතේ විතරෝධ ොවය තනො කො සහ සහභොගිත්වය තනොමැතිව 

2018.02.18 වන දින බසවනොයක නිළතේතේ කොර්යොලය තුලදී ඉබියතුරු කඩො විවෘ  කරනු ලැබුතේද? 

22. එතසව ඉබියතුරු කඩො විවෘ  කරන ලද රන්, රිදී භොණ්ඩ සි  තපට්ටටිය තුල තිබූ භොණ්ඩ සමීේෂණය සහ 

වර්ීකරණය කරනු ලැබුතේද? 

23. එකී භොණ්ඩ තල්ඛනග  කරනු ලැබුතේද? 

24. එම වටිනො බඩු  තපට්ටටිතේ තිබූ භොණ්ඩ කුමන වර්ෂවලට අයත්ූ ඒවොද? එම භොණ්ඩ තල්ඛනතේ සහතික පිටප  

ලබො තදන්න. 

25. වර් මොන බසවනොයක නිළතේ තේ.එච්. නන්දසිරි මහ ොට භොරකරු වශතයන් වැඩ භොරදීතේදී ඉහ  ආරක්ෂි  

තසවප්පපවල යතුරු භොරතදනු ලැබුතේද? එතසව නේ එම තල්ඛනවල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 

26. වර් මොන බසවනොයක නිළතේ තේ.එච්. නන්දසිරි මහ ො වැඩ භොරගන්නො අවසවථොතේ ආරක්ෂි  තසවප්පපවල තිබූ වටිනො 

භොණ්ඩ සමීේෂණය කරනු ලැබුතේද? එතසව නේ අදොළ තල්ඛනවල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 

27. වර් මොන බසවනොයක නිළතේතේ නිල කොලතයන් වසර 2 ½ කට පසුව ආරක්ෂි  තසවප්පප තදතේ සහ වටිනො බඩු 

තපට්ටටිේ තිබු භොණ්ඩ සමීේෂණය කිරීමට තහවතුව කුමේද? 

28. වර් මොන බසවනොයක නිළතේ වැඩ භොරගන්න අවසවථොතේදී ඔහු තව  චංචල, නිශවචල තද්පල තල්ඛනයේ තබෞද්ධ 

කටයුතු තදපොර් තේන්තුව විසින් භොරතදනු ලැබුතේද? එතසව නේ එම තල්ඛනවල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 

29. තබෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ තදපොර් තේන්තුතේ තකොමසොරිසව යනරොල්තේ අනුමැතිය/ අනුදැනුම ඇතිව හො/ තහෝ 

නිතයෝයෙ තකොමසොරිසව තේ.ඒ.ඩී.තේ. වියයවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු නිලධොරින් සහ බසවනොයක නිළතේ තේ.එච්. 

නන්දසිරි මහ ො විසින් ප්රධොන කපමහ ොතේ විතරෝධ ොවය තනො කො සහ සහභොගිත්වයකින් ත ොරව සිදුකරන ලද 

භොණ්ඩ සමීේෂණය වංචනික සහ ඊනියො භොණ්ඩ සමීේෂණයේ තනොවන්තන්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.05.18 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.05.24 දිනැතිව අභියොචනය ලැබූ 

බවට ප්රතිචොර දේවමින් පවසො සිටිතේය. තමයින් අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2018.09.08 දිනැතිව අභියොචක 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාතේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට ප්රථමතයන් තපන්වො තදනු ලැබුතේ ඔහුතේ අභියොචනයට පිළිතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින්  

2018 වර්ෂතේ සැප්ප ැේබර් මස ලබො දී ඇති බවත්, එතහදි යේ ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂවප කර ඇති බවත්ය. 

තකොමිෂන් සභොතේ ප්රශවන කිරීතේදී අභියොචක  වදුරටත් තපන්වො සිටිතේ ඔහු විසින්  ම අභියොචනතයන් ප්රශවන කිිපයේ 

විමසන අ ර ඒවොට පිළිතුරු ලබො දීම පැහැර හැරීම සඳහො තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින්තන් එම ත ොරතුරු ඔවුන් සතුව 

තනොමැති බවත්, එම ත ොරතුරු බසවනොයක නිළතේ මහ ොතගන් ලබො ග  යුතු බවත්ය. 

තපොදු අධිකොරිය තමිදී තපන්වො තදන ලද්තද් එවැනි භොණ්ඩවල ලිපිතල්ඛන පවත්වො ගැනීතේ වගකීම බසවනොයක නිළතේ 

සතුව ඇති බවත්, එබැවින් එම වගකීම ිටප බසවනොයක නිලතමතගන් වර් මොන බසවනොයක නිළතේට පැවතරන බවත්ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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 වද තපොදු අධිකොරියට ඇති වගකීම වනුතේ අධීේෂණය කිරීම පමණේ බවත්, තමවැනි සමීේෂණ වලදී සේප්රදොයන්ට බොධො 

තනොකිරීමට තපොදු අධිකොරිය කටයුතු කරන තහයින් තපොදු අධිකොරිය ඇතුල් කට්ටටලයට තගොසව ඒවො තනොබලන බවත් ඉදිරිපත් 

කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොව තමිදී තපොදු අධිකොරිය ලබොතදන පිළිතුර ප්රමොණවත් තනොවන බවත්, ඉල්ීේ අංක 1ට ලබොදී ඇති පිළිතුර 

පන ට පටහැනි බවත් ප්රකොශ කරන ලදී. එතසවම තමතලස ප්රතිචොර ලබොදීම ප්රතිේතෂවප කරන්තන් නේ එයට උචි  තහවතුවේ 

පනතත් 28 වැනි වගන්තිය ප්රකොරව ලබො යුතු බවත් ප්රකොශ කරන ලදී. අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ඉන්තවන්ටරි 

ලැයිසවතුව ලබොදීමට නීතිමය බොධොවේ තනොමැති බවද තකොමිෂන් සභොව ප්රකොශ කරන ලදී. 

නිතෙෝගෙ: 

අභියොචක ඉල්ීේ කර ඇති ඉන්තවන්ටරි ලැයිසවතුව ලබො දීමට තපොදු අධිකොරියට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරනු 

ලැතේ.  එම ලැයිසවතුව තපොදු අධිකොරිය ඉදිරිතේ අභියොචකට භොර තදන ලද බැවින් විභොගය අවසන් කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව 

තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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