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අභියාචක 2021.09.30 දිනැති තතාරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහත තතාරතුරු ඉල්ලලා ඇත. 

                                       
                                         ආර්.එස්. තහට්ටිආරච්චි  

අංක 405/1, 
පන්සල පාර, 
වාදුරුප්ප, 
අම්බලන්තතාට                                                                                             
                                      අභියොචක  

අභියොචනො අංකය : 9/2022                            එදිරිව 

                                                වනජීවී සංරක්ෂණ 
තෙපාර්තතම්න්තුව  
811/A, 
ජයන්තිපුර පාර, 
බත්තරමුල්ලල   

                               ත ොදු අධිකොරිය  
 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උපාලි අතේරත්න (විශ්රාමික) - සභාපති     

2. විනිසුරු තරෝහිණි වල්ලගම (විශ්රාමික)  - තකාමසාරිස්  

3. නීතීඥ කිෂාලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  - තකාමසාරිස් 

4. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි            - තකාමසාරිස් 

 

ත නී සිටීම             :                 
            

    

අභියාචක Zoom තාක්ෂණය ඔස්තස් තපනී සිටී 

එම්.එස්.එල්ල.ආර්.පී මාරසිංහ -  අධයක්ෂ (තමතහයුම්) 

 
ලිඛි  සැළකිරීේ          :               

 

 

 
අභියාචක            -   2022.08.08 

 
තපාදු අධිකාරිය  -    2022.06.22 

 
විභොග කළ දිනය     :                         

               

 

2022.08.08 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.08.08 

තකොමිෂන් සභොතේ තීරණය  
 
අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
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1. 2015 වර්ෂතේ ජනවාරි 01 වනො සිට 2021 සැප්තැම්බර් 30 ෙක්වා වූ කාලය තුළදී 

තහාතරාව්පතාන අලි රැඳවුම් මධයස්ථානතේ වනජීවී කාර්යාලය සඳහා නිකුත්කර තිතෙන ජීව 

පතතාරම් ප්රමාණය වාර්ිකව තවන් වශතයන් තතාරතුරු ලබාතෙන්න. 

 

2. 2015 වර්ෂතේ ජනවාරි 01 වන ො සිට 2021 සැප්තැම්බර් 30 ෙක්වා වූ කාලය තුළ දී 

තහාතරාව්පතාන අලි රැඳවුම් මධයසථ්ානතේ වනජීවී කාර්යාලය සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ ජීව 

පතතාරම් තුළින් තකාතරම් ප්රමාණයක් භාවිතකර තිතේෙ යන්න වාර්ිකව තවන් වශතයන් 

තතාරතුරු ලබාතෙන්න.  

 

3. 2015 වර්ෂතේ ජනවාර් 01 වන ො සිට 2021 සැප්තැම්බර් 30 ෙක්වා වූ කාලය තුළදී 

තහාතරාව්පතාන අලි රැඳවුම් මධයසථ්ානතේ වනජීවී කාර්යාලය සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ ජීව 

පතතාරම් භාවිතකර ඇත්තත් කුමන කටයුතු තවනුතවන්ෙ යන්න වාර්ිකව තමන්ම දෙනිකව 

තවන් වශතයන් තතාරතුරු ලබාතෙන්න.  

 

4. තහාතරාව්පතාන අලි රැඳවුම් මධයසථ්ානතේ 2021 සැප්තැම්බර් 30 වන විට තකාපමණ වන 

අලින් ප්රමාණයක් එහි රැඳී සිිනවාෙ? 

තතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව, නියමිත කාලය තුල පිළිතුරු සැපයීමට අතපාතහාසත් ව ඇති 

බැවින් අභියාචක විසින් 2021.10.30 දිනැතිව නම් කළ නිලධාරියා තවත අභියාචනයක් තයාමු කර 

ඇත.  

 

පසුව තමම තතාරතුරු ඉල්ලීමට ප්රතිචාර වශතයන් 2021.11.16 දින තපාදු අධිකාරිතේ තතාරතුරු 

නිලධාරි විසින් පහත ප්රතිචාරය ෙක්වා ඇත. 

 

ඔබ විසින් 2021.09.30 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලියාපදිංි අංක වජි/5/16/RTI/2021/11/001 

ෙරන තතාරතුරු ඉල්ලීතම් අංක 01,02 හා 03 ට අොළ ඉල්ලීම් 2016 අංක 12 ෙරණ තතාරතුරු 

ෙැනගැනීතම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතත් 5(1)ඌ වන වගන්තිතේ විධිවිධාන අනුව ප්රතික්තෂ්ප 

කරන ලෙ බව ෙන්වමි. 

 

02. තකතස් නමුත් ඔබතේ ඉල්ලූම් පත්රතේ අංක 04 ඉල්ලීමට අනුව තහාතරාව්පතාන අලි රැඳවුම් 

මධයස්ථානතේ 2021 ජූලි 13 වන විට සිින වන අලින් සංෙයාව 47 කි. 

 

නම් කළ නිලධාරියාෙ පනත ප්රකාරව, නියමිත කාලය තුල පිළිතුරු සැපයීමට අතපාතහාසත්ව ඇති 

බැවින් 2021.11.22 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත ඉහත අංක ෙරණ අභියාචනය 

තයාමු කර ඇත. 

 

සළකො බැලීම 

 
උක්ත සෙහන් තතාරතුරු ඉල්ලීතමහි හතරවන අයිතමයට අොල තතාරතුරු තම් වන විටත් මුො හැර 
ඇති බවට පිළිගනී. 1,2 සහ 3 අංක වලට අොල තතාරතුරු වලින් අංක 2 සහ 3ට අොල තතාරතුරු මුො 
හරිම තුලින් තපාදු අධිකාරියට යම් අගතියක් තහෝ හානියක් සිදුවන බවත් ෙර්ශනය තනාතව්. 2 සහ 3ට 
අොල තතාරතුරු මුො හැරිම වළක්වාලන විධිවිධානයක් පනතත් 5(1) වගන්තිය තුලින් ලබා ගත 
තනාහැක.  
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එබැවින්, 2 සහ3 ට අොල තතාරතුරු තපාදු අධිකාරිය විසින් 2022.09.08 වන දිනට ප්රථම අභියාචකට 
මුො හැරය  යුතු බවට අපි තීරණය කරමු. 
 
තකතස්තවතත්, අංක 01 ට අොල තතාරතුරු සම්බන්ධතයන් තපාදු අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන සලකිරීම් තකතරහි අපතේ ෙැඩි අවධානය තයාමු කතළමු. තපාදු අධිකාරිය සතුව ඔවුන්තේ 
ආරක්ෂාවට තමන්ම රාජකාරි කටයුතු වලදී අවශය අවස්ථාවන් වලදී භාවිතා කිරීමට තයාො ගැනීම 
සෙහා සපයා ඇති අවි ආයුධ සෙහා තයාො ගනු ලබන ජීව  පතුරම් තතාග සම්බන්ෙතයන් තතාරතුරු 
තහළිෙරව් කිරීම 2016 අංක 12 ෙරන පනතත් 5(1)(ඌ) (i) වගන්තිතයහි අන්තර්ගත විධිවිධාන එනම්, 
"යම් අපරාධයක් වැලැක්වීම ..... සම්බන්ධතයන් බලවත් අගතියක් සිදුවන අවසත්ාවක" යන දනතික 
විධානය තුලින් වාරණය තකතරන බව, ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලකිරීම් අනුව තහවුරු තව්. එබැවින්, 
එම කරුණු සලකා බලා අංක 1 අයිතමයට අොල තතාරතුරු මුො හැරීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීමට පනතත් 
5(1)(ඌ) (i) වගන්තිය යටතත් තපාදු අධිකාරියට හිමිකමක් ලැතබන බවට අපි 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 මතහ්ස්ත්රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරිය යුතු බවට තකාමිෂන් සභාව තීරණය කරයි. 
 

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

දීමට තමම තකාමිෂන් සභාතව් අධයක්ෂ තජනරාල්ලවරයා තමතහයවනු ලැතේ.  

අභියාචනය අවසන් කරන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 


