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අභියාචක 28.06.2021 දිනැති තතාරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහත තතාරතුරු ඉල්ලලා ඇත. 

1' E-Press Pearl fk!ldj .sksf.k .s,Sfuka wk;=rej fï jk úg ,xldfõ Bg wod< uqyqÿ ;SrfhaoS 
leianEjqka fldmuK m%udKhla ñhf.dia ;sfnk njg jkcSù fomd¾;fïka;=jg jd¾;d ù 
;sfnkjdo@ 
 

                                       
                                         රාහුල්ල සමන්ත තහට්ටිආරච්චි                                               

                                             405/1, 
පන්සල පාර  
වාඳුරුප්ප, 
අම්බලන්තතාට               

                                                                                            අභියොචක  

අභියොචනො අංකය :1015/2021                      එදිරිව 

                                                වනජීවී සංරක්ෂණ 
තෙපාර්තතම්න්තුව 
811/A  ජයන්තිපුර පාර, 

බත්තරමුල්ලල                                 
                              ත ොදු අධිකොරිය  

 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උපාලි අතේරත්න (විශ්රාමික) - සභාපති     

2. නීතීඥ කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  - තකාමසාරිස් 

3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි            - තකාමසාරිස් 

 

ත නී සිටීම             :                 
            

    

අභියොචක Zoom තාක්ෂණය ඔස්තස් තපනී සිටී. 

ත ොදු අධිකොරිය  තවනුතවන් තපනී සිටීමක් නැත. නිතයෝජනයක්ෙ 
නැත 

 
ලිඛි  සැළකිරීේ          :               

 

 

 
අභියාචක            -  ඉදිරිපත් කර නැත 

 
තපාදු අධිකාරිය  -   ඉදිරිපත් කර නැත 

 
විභොග කළ දිනය     :                         

               

 

2022.06.03, 2022.08.04 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.08.04 

තකොමිෂන් සභොතේ තීරණය  
 
අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
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2' m<uq m%Yakhg wod<j fldmuK leianEjqka m%udKhlf.a mYapd;a urK mÍlaIK lr;sfío@ 
tfia mYapd;a urK mÍlaIK lr ;sfí kï tu mYapd;a urK mßlaIK jd¾;d ,ndfokak'  
 
3' m<uq m%Yakhg wod<j fï iïnkaOfhka jkcSù fomd¾;fïka;=j f.k ;sfnk mshjrj,a 
fudkjdo hkak iúia;r f;dr;=re ,ndfokak' 
 
4' 2016 j¾Ifha isg fldmuK leianEjqka m%udKhla jd¾Islj ñh f.dia ;sfnkjdo hkak jd¾Islj 
f;dr;=re ,ndfokak' tfia ñhf.dia ;sfí kï ta l=uk ldrKd u; o hkak iúia;r f;dr;=re 
,ndfokak' 

 

තමයට ප්රතිචාර වශතයන් තතාරතුරු නිලධාරි විසින් 2021.07.30 දින පහත ප්රතිචාරය ෙක්වා ඇත. 

 

tu ,smsh u.ska b,a,d ;snQ f;dr;=rej,g wod<j fï jk úg wêlrK l%shdud¾. mj;sk neúka 
,smsh u.ska úuid we;s f;dr;=re ,ndoSug fkdyels nj ldreKslj okajd isáñ' 
 

තමයින් අතෘප්තියට අභියාචක 2021.01.25 වන දින නම් කළ නිලධාරි තවත අභියාචනයක් තයාමු කර 

ඇති අතර නම් කළ නිලධාරි විසින් පනතත් ෙක්වා ඇති නිශ්ිත කාල සීමාව තුළ ප්රතිචාර ෙැක්වීමට 

අතපාතහාසත් වී ඇත. ඒ අනුව අභියාචක විසින් 2021.10.13 දිනැතිව තකාමිෂන් සභාව තවත ඉහත අංක 

ෙරණ අභියාචනය ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

 

සළකො බැලීම 

උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලීමට අොලව ඉදිරපත් කර ඇති තමම අභියාචනය විමසීම අෙ දින අවසන් 
වරට  නියම කර ඇත. තමම නියමය සිදු කල 23.06.2022 දිනතේදී විමර්ශනය සඳහා තෙපාර්ශවයම 
සහභාගී වූ අතර විමසීතම්දී තපාදු අධිකාරිය ගත ස්ථාවරය තහවුරු කිරීම සඳහා ඔවුන් සතුව කිසිඳු 
තල්ලඛනගත සාක්ියක් තනාතිබුණු බැවින් එම සාක්ි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇති බවට සඳහන් 
කරමින් සිදු කල කරුණු කියා පෑම මත අෙ දින අවසන් වරට විමසීමට නියම කර ඇත. එතස් වුවත් අෙ 
දින විමර්ශනයට සහභාගී වීම සඳහා තපාදු අධිකාරිතයහි තතාරතුරු නිලධාරි තහෝ තවනත් බලය පැවරු 
නිලධාරිතයකු පැමිණ තනාමැත.  
 
Zoom තාක්ෂනය ඔස්තස් තපනී සිටීමට අවස්තාව ලබා දී ඇතත්  තපාදු අධිකාරිය එම අවස්ථාවෙ 
මගහැර ඇත. එතසම් අංක 0112888585 ඔස්තස් තපාදු අධිකාරිය සම්බන්ධ කර ගැනීමටෙ තනාහැකි 
විය. පසුගිය දිනතේ විමර්ශනය සඳහා සහභාගී වූ තපාදු අධිකාරිතයහි වන ජීවී නිලධාරි (Wild Life 
Ranger) එම්. ටී. අසංක ගුණවර්ධන මහතා විසින් ලබා දුන් අංක 0714483249 ෙරන ජංගම 
දුරකතනයට ඔහු අමතන ලද්තද් වුවත් අෙ දින පරීක්ෂණයට සහභාගී වීමට ඔහුට උපතෙස් ලැබී 
තනාමැති බවට තකාමිෂන් සභාවට පවසා ඇත. 
 
තම් අනුව තපාදු අධිකාරිය අෙ දින විමර්ශනය පිළිබඳව පැහැදිලිව ෙැන ෙැනම අෙ දින විමර්ශනයට 
සහභාගී වීම හිතා මතාම පැහැර හැර ඇත.  
 
උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලීතමහි ෙැක්තවන කිසිඳු තතාරතුරක් තතාරතුරු පනතත් 5(1) 
වගන්තිතයන් වාරණය තකතරන තතාරතුරු ගණයට වැතටන බවට සාක්ි කිසිවක් අප ඉදිරිතේ නැත.   
 
තතාරතුරු ඉල්ලීම ප්රතික්තෂ්ප කරමින් තපාදු අධිකාරිතයහි තතාරතුරු නිලධාරි විසින් 30.07.2021 
දිතනන් අභියාචක තවත යවා ඇති ප්රතිචාරතයහි, ".... තම් වන විට අධිකරණ ක්රියාමාර්ග පවතින බැවින් 
ලිපිය මගින් විමසා ඇති තතාරතුරු ලබා දීමට තනාහැකි බව කාරුණිකව ෙන්වා සිිමි" යනුතවන් 
සඳහන් කර ඇතත් අධිකරණ ක්රියාමාර්ග තමානවාෙ යන්න ලිපිතයහි විස්තර කර තනාමැත. එතස්ම 
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එවැනි අධිකරණ ක්රියාමාර්ග තම් වන විට පවතින බවට තහවුරු තකතරන කිසිඳු සාක්ියක් ඉදිරිපත් 
කර නැත. අඩු තරමින් නඩුවක අංකයක් වත් ඉදිරිපත් කර නැත.  
 
එබැවින් තපාදු අධිකාරිතයහි සථ්ාවරය වන "අධිකරණ ක්රියාමාර්ග පවතින බව" යන කරුණ සනාථ 
කිරීමට තපාදු අධිකාරිය අසමත් වී ඇත.  
 
ඒ හැර තතාරතුරු මුො තනාහැරීමට තපාදු අධිකාරියට හිමිකම ලැතබන කිසිඳු නනතික ප්රතිපාෙනයක් 
ෙැක්වීමට තපාදු අධිකාරිය අසමත්ව ඇති බැවින් උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලතලතමහි අඩංගු 
තතාරතුරු අභියාචක තවත මුො හැරීම හැර තවනත් විකල්ලපයක් තපාදු අධිකාරියට ඉතිරිව නැත.  
 
එබැවින් උක්ත කරුණු සලකා බලා, අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති උක්ත සඳහන් තතාරතුරු 
ඉල්ලීතමහි  සඳහන් කර ඇති සියලුම තතාරතුරු තමම තකාමිෂන් සභාවට පිටපතක් සහිතව අභියාචක 
තවත 05.09.2022 දිනට ප්රථම මුො හැරීමට තපාදු අධිකාරිය ක්රියා කල යුතු බවට තීරණය කරමු. 
 
එතස් තතාරතුරු ලබා දීමට තපාදු අධිකාරිය අතපාතහාසත් වන්තන් නම් තතාරතුරු ෙැනගැනීතම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 39 වගන්තිය ප්රකාරව තපාදු අධිකාරියට සහ තතාරතුරු නිලධාරිට 
එතරහිව මතහ්ස්රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරිය යුතු බවට තකාමිෂන් සභාව තීරණය කරයි. 
 

තකාමිෂන් සභාතේ තමම තීරණය තපාදු අධිකාරිය, තතාරතුරු නිලධාරි සහ අභියාචක තවත ෙැනුම් 

දීමට තමම තකාමිෂන් සභාතේ අධයක්ෂ තජනරාල්ලවරයා තමතහයවනු ලැතේ.  

අභියාචනය අවසන් කරන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


