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 රිදු ජයවර්ධන එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය -අරණොයක 
 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1889/2020 (2020.01.14 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. 
  

සභොපති:    මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 
අධෙක්ෂ-ජනරොේ :   ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි 

 
අභියොචක   -  රිදු ජයවර්ධන 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය - නේකළ නිලධොරි - ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය -අරණොයක 
 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 

තපොදු අධිකොරිය  - ඒ.එේ.ෆයිසොේ -දිසවික් තේකේ -අරණොයක  
-ඒ.ඒ.සුරංගි- අතිතර්ක දිසවික් තේකේ -අරණොයක 

 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක  2019-12-26 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 
1) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ 2016 වසතර් දී සිදුූ නොයයොේවලින් 

මිය ගිය සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 
2) එම මිය ගිය පිරිතසව නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් පුේගලයොතේ වයස ලබො 

තදන්න.  

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-12-26 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2020-01-03 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2020-01-06 
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3) එම නොයයොේවලින් අතුරුදහන්ූ  සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 
4) එම අතුරුදහන්ූවන්තේ නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් පුේගලයොතේ වයස ලබො 

තදන්න.  
5) එම නොයයොේවලින් තුවොල ලැබූ පුේගලයන්තේ නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් 

පුේගලයොතේ වයස ලබො තදන්න.  
6) 2016 වසතර් මැයි මොසතේදී සිදුූ නොයයෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ 

ආය නතයන් ප්රතේශය පරීක්ෂො කර අධි අවධොනේ සහ මධෙ අවධොනේ ප්රතේශ 
හඳුනොතගන අදොළ පවුේ ඉවත් කිරීම සඳහො ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලයට භොර දුන් 

තේඛ්නවල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න.  
7)තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නය 2017 සහ 2018 වසරවල යලිත් වරක් ප්රතේශය 

පරීක්ෂො කර අධි අවධොනේ සහ මධෙ අවධොනේ ප්රතේශ තලස හදුනොතගන අදොළ පවුේ 
දැනුවත් කිරීමට සහ අවශෙ පියවර ගැනීමට ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලයට ලබො දුන් 

තේඛ්න වල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 
8) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ අධි අවධොනේ ප්රතේශවල පිිටි 

නිවොසවල ලැයිසවතුවක් (නිවතසව ලිපිනය) ලබොතදන්න.  
9) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ මධෙ අවධොනේ ප්රතේශවල පිිටි 

නිවොසවල ලැයිසවතුවක් (ලිපිනයන්) ලබොතදන්න.  
10) අධි අවධොනේ තලස හඳුනොගත් ප්රතේශවලින් ඉවත් කල පවුේවල (නිවතසව 

ලිපිනය සඳහන් කිරීම ප්රමොණවත්) ලැයිසවතුවක් ලබොතදන්න. 
11) අරණොයක නොය යොතමන් පසු වන්දි ලබොගත් පුේගලයන්තේ නොමතේඛ්නයක් සහ 

ඔවුන්ට ලබො දුන් වන්දි මුදතේ ප්රමොණය තවන තවනම ලබො තදන්න. 
 

අභියොචක, නොය යොේ සඳහො අධි අවධොනමක් පවතින පදනම ම  තමම ඉේීම පනතත් 25 
(3) වගන්තිය ප්රකොරව පැය 48ක කොලයක් තුළ ත ොරතුරු නිලධරයො ප්රතිචොර දැක්ීය යුතු 

ඉේීමක් බව සඳහන් කරන ලදී. තකතසව වුවද ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  
කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අප ොප ොසත් ූ බැවින්  අභියොචක 2020-01-03 දිනැතිව 

නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො ද ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අප ොප ොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2020-01-06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 
 

පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින ලදී. 
 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ දන්වො සිටිතේ  මො විසින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ පනතත් 25 (3) වගන්තිය යටතත් කරුණු 11 සේබන්ධතයන් තමම 

තපොදු අධිකොරිතයන් ත ොරතුරු විමසීමක් සිදු කරනු ලැබූ බවත්  පැය 48ක් ඇතුළ   
ත ොරතුරු නිලධොරියොතගන්  මොට කිසිදු පිළිතුරක් තනොලැබුණු තහයින්  මො විසින් නේකළ 

නිලධොරියොට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කළ බවත් එිදී නේකළ  නිලධොරියොතගන් ද  මොට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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කිසිදු පිළිතුරක් තනොලද බැවින්  මො විසින් තමම  තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් 
කරන ලද බවත්ය. 

 
අභියොචක  ව දුරටත් පවසො සිටිතේ තමම නොය යෑේ වල අවධොනමට ලක් ූ / ලක් විය හැකිව 

තිබු පවුේ 16ක පුේගලයින් විසින් ඔහුතේ ත ොරතුරු ඉේීමට සමොන ූ ත ොරතුරු  ඉේලො 
සිටි බවත් ඊට අදොළව නේකළ නිලධොරීන්ට අභියොචනො තයොමු කළ බවත් ය. තමම ත ොරතුරු 

ඉේීේ ද පනතත් 25 (3) වගන්තියට අනුකූලව සිදුකළ බවද අභියොචක පවසො සිටින ලදී. 
 වද තමම පුේගලයින්  16 තදනො විසින් සිදු කර ඇති ත ොරතුරු ඉේීේ වලට අදොළව  මො 

පනතත් 33 වගන්තිය ප්රකොරව තපනී සිටීමට බලයලත් බවත් ඒ අනුව, 2020.01.14 දිනැතිව 
තමම අභියොචනොද විභොගයට ගන්නො තලස අභියොචක 2020.01.13 දිනැති විදුත් පණිවිඩය 

මගින් ඉේලො සිටි බවද නිරීක්ෂණය විය. 
 

 මන් විසින් තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනො කිරීතමන්  පසුව තපොදු අධිකොරිය විසින්  මොට 
ප්රතිචොර දක්වො 2020.01.13 දිනැතිව ලිපියක් ඒවො ඇති බවත්  එි සඳහන්ව  ඇත්තත්  

ත ොරතුරු ඉේීතමි ඇතුලත් ත ොරතුරු අයි ම  4 ,5, 6, 7, 8, 9, සහ 10 ට පිළිතුරු ලබොදිය 
තනොහැකි බවත්  1, 2, 3 සහ 11 යන ත ොරතුරු  අයි මයන් සඳහො  නියමි  ගොසවතු තගීතමන් 

පසුව ත ොරතුරු මුදො හැරීමට හැකි බවත්ය.   
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ ප්රකොශ කර සිටිතේ  අභියොචක විසින්  
ඉදිරිපත් කරන ත ොරතුරු ඉේීම හො සේබන්ධ ත ොරතුරු,  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 

25 (3) වගන්තිය යටතත් පැය 48ක් ඇතුළ  මුදො හැරීමට අවශෙ යැයි සැලතකන කිසිදු 
තහවතුවක් තපොදු අධිකොරියට නිරීක්ෂණය තනොවුණු බවය. 

 
අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීතමි ඇතුලත් ත ොරතුරු අයි ම  1 සිට  11 දක්වො පිළිතවලින් 

අවධොනය තයොමු විය. 
 

1) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ 2016 වසතර් දී සිදුූ නොයයොේවලින් මිය ගිය 
සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 

 
අභියොචක විසින්  ප්රකොශ කර සිටිතේ  තමම අයි මයට අදොළ ත ොරතුරු කිසිවක් තමත ක් 

තපොදු අධිකොරිය විසින්  මොට ලබොදී තනොමැති බවත් තමම  තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනො 
කිරීතමන් පසුව එවන ලද  ප්රතිචොරොත්මක ලිපිතයි දැක්තවන්තන්  රුපියේ 40/- ක 

ගොසවතුවක් අයකර ගැනීතමන් පසුව ත ොරතුරු මුදො හැරීමට හැකි බවයි. 
 

තපොදු  අධිකොරිය තමම ත ොරතුරු අයි මය සදහො පිළිතුරු සපයමින් දන්වො  සිටිතේ 
අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ 2016 වසතර් දී සිදුූ නොයයොේවලින් මිය ගිය 

සංඛ්ෙොව  121 තහෝ 131 අ ර සංඛ්ෙොවක් වන බවත් මිය ගිය පුේගලතයකු තලස 
සැලතකන්තන් එම පුේගලයොතේ මෘ  ශරීරය තසොයො තගන ඇත්නේ පමණක් බවත් ය. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එම අවසවථොතේදී තකොමිෂන් සභොව  විසින් විමසො  සිටිතේ  තමම සිේධියට අදොළව  මිය ගිය 
සංඛ්ෙොව නිශවචි වම දැක්තවන  යේකිසි තේඛ්නයක් තපොදු  අධිකොරිය සන් කතේ 

පවතින්තන් ද  යන්නයි. 
 

එිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො සිටිතේ අරණොයක ප්රොතේශීය 
තේකේ තකොට්ටොසයට ඇතුළත්  ග්රොම නිලධොරීන් මගින් තදනු ලැබූ ත ොරතුරු පමණක් 

පවතින බවත් ඒ සේබන්ධතයන් තවනත් කිසිදු තේඛ්නයක් තනොමැති බවයි.   
 

 
2) එම මිය ගිය පිරිතසව නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් පුේගලයොතේ වයස ලබො තදන්න . 

 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වමින් ප්රකොශ  සිටිතේ මීට තපර අවසවථොවලදී පවො  මියගිය 

පුේගලයන්තේ ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධතයන්  ඉේීේ ඉදිරිපත් ූ අවසවථොවිදී  මියගිය 
පුේගලයන්තේ  ඥොතීන් විසින්  එම ත ොරතුරු තවනත් පොර්ශවයන් තව  මුදො හැරීම  

සේබන්ධතයන් අකමැත්  සහ  විතරෝධය ප්රකොශ කළ බවත්  එකී පුර්ව අත්දැකීේ ම  
පදනේව   මන් විසින් තමම ත ොරතුරු අභියොචක තව  මුදො හැරීම   ප්රතික්තෂවප කරන ලද 

බවය. 
 

එම අවසවථොතේදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කරනු ලැබුතේ තමම ත ොරතුරු 
ඉේීම  සේබන්ධතයන්  තපොදු අධිකොරිතයි පුර්ව  අත්දැකීේ  ම  පදනේව ත ොරතුරු ලබො 

දීම ප්රතික්ෂවප කළ  තනොහැකි බවත් තමම ත ොරතුරු ඉේීම සදහො  මිය ගිය පුේගලයන්තේ 
ඥොතීන්තේන්  ලිඛි ව ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධව කැමැත්  විමසීම තමම පනතත් 29(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව සිදු කළ යුතු බවය. 
 

තකොමිෂන් සභොව විමසො සිටිතේ කුමන කරුණක් ම  තමම ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධව 
මියගිය පුේගලයන්තේ ඥොතීන් අකමැත්  පළ කරන්තන්ද යන්නයි. 

 
තපොදු  අධිකොරිය විසින් පවසො සිටිතේ තමම ප්රතේශතේ ගේමුන්  විශවවොසය අනුව ඔවුන් විසින් 

සිදු කරන ලද තපර වැරදිවලට දඬුවමක් තලස තමම සවවභොවික ආපදොවක් සිදු ූ බවට ඔවුන් 
තුළ විශවවොසයක් පවතින බවත් ඒ අනුව ඔවුන් විසින් තමම ත ොරතුරු ලබොදීම 

සේබන්ධතයන් අකමැත් ක් පළ කරන බවත්ය.   වදුරටත් තපොදු  අධිකොරිය විසින් දන්වො 
සිටිතේ මෘ ශරීර තසොයො ගැනීම සඳහො තමතහයුේ දවසව කිිපයක් තුළ සිදු කර බවත් නොය 

යෑතමන්  දින  කිිපයකට  පසුව  තසොයො ගනු ලැබූ  ඇ ැේ මෘ ශරීර හඳුනොග  තනොහැකි 
තලස තවනසව ී තිබුණු බවත් එිදී  වදුරටත් මෘ ශරීර තසොයො ගැනීතේ තමතහයුම දියත් 

කිරීම සේබන්ධතයන් පවො ගේමුන් විසින්  ම විතරෝධය පෑතමන් පසුව එකී කටයුතු පවො 
අවසන් කිරීමට තමතහයුේ කණ්ඩොයේ වලට සිදු ූ බවත්ය.  

 
එම අවසවථොතේදී  මියගිය පුේගලයින් සඳහො වන්දි ප්රදොනයක් සිදු කරනු ලැබුතේ නේ මියගිය 

අයතේ නේ හො වයස  සේබන්ධ ත ොරතුරු ලිඛි ව වොර් ො ී පැවතීතේ සේභොවි ොවයක්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

5 

 

පවතින බැවින් එකී ත ොරතුරු  තසොයොගැනීමට තපොදු අධිකොරියට  අපහසු කටයුත් ක්  
තනොවන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදි. 

 
එවැනි නේ ලයිසවතුවක් පවතින්තන් නේ එය  මොට  ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන්තන්  තමම 

පනතත් කුමන වගන්තියක් යටතත් ද යන්න  අභියොචක  විසින්   තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො 
සිටිතේ ය. 

 
තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටිතේ ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිතේ  ප්රකොරව    

පුේගලිකතයකුතේ  පුේගලිකත්වය ආක්රමණය කිරීම යන වෙතිතර්කය ම   පදනේ තවමින් 
තමම ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන  බවයි. 

 
 

3) එම නොයයොේවලින් අතුරුදහන්ූ  සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 
4) එම අතුරුදහන්ූවන්තේ නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් පුේගලයොතේ වයස ලබො 

තදන්න.  
ත ොරතුරු අයි ම 3 සහ 4  යන්න  එකින්තනකට සේබන්ධ කරුණු වන බැවින්  එකම 

කරුණක් තලස සලකො  තකොමිෂන් සභොව විසින්   විභොග කරන ලදී. 
 

අතුරුදහන් ූ සංඛ්ෙොව නිශවචි ව කිව තනොහැකි  බව තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකශ කර සිටින 
ලදී. ඒ සේබන්ධතයන් කරුණු දක්වමින් තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් ප්රකොශ කරනු ලැබුතේ;  

මරණයට පත් තනොූ එනේ මෘ ශරීර තසොයො ගැනීමට තනොහැකි ූ සංඛ්ෙොව අතුරුදහන් ූ 
පුේගලයින් සංඛ්ෙොව තලස ගණන් කිරීම සිදු කල බවය. ඒ අනුව සකසව කරන ලද  

නොමතේඛ්නයක්  පමණක් පවතින බවත්  අතුරුදහන් ූ පුේගලයන්න්තේ වයස ඇතුලත් 
නොම තේඛ්නයක්  මො සන් කතේ තහෝ භොරතේ තනොමැති බවත්ය. 

 
එිදී තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ එකී නොම තේඛ්නය අභියොචක තව  මුදො හරිම තුලින්  

අතුරුදහන් ූ  පුේගලයන්තේ  පුේගලිකත්වය ආක්රමණය ීමක් සිදු විය හැකි බවය.  වද 
පවසො සිටිතේ තමමගින් මිය ගිය පුේගලයොතේ පමණක් තනොව එම පුේගලයොතේ ඥොතීන්තේ 

තපෞේගලිකත්වයට හොනියක් සිදු විය හැකි බවත් එය සලකො බලමින් ත ොරතුරු තහළිදරේ 
තනොකළ බවයි. 

 
 

5) එම නොයයොේවලින් තුවොල ලැබූ පුේගලයන්තේ නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් 
පුේගලයොතේ වයස ලබො තදන්න.  

 
අභියොචක විසින් ප්රකොශ කර සිටිතේ  තේ සේබන්ධතයන් කිසිදු ත ොරතුරක් ලැබී තනොමැති 

බවය. 
තමකී ත ොරතුරු අයි මය සේබන්ධතයන්  තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය වුතේ   එම 

නොයයොේවලින් තුවොල ලැබූ පුේගලයන්තේ නොමතේඛ්නය සහ එම එක් එක් පුේගලයොතේ 
වයස සේබන්ධතයන් කිසිදු ත ොරතුරක්   මො සන් කතේ තහෝ භොරතේ තනොමැති බවය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

6 

 

 
6) 2016 වසතර් මැයි මොසතේදී සිදුූ නොයයෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ 

ආය නතයන් ප්රතේශය පරීක්ෂො කර අධි අවධොනේ සහ මොධෙ අවධොනේ ප්රතේශ හඳුනොතගන 
අදොළ පවුේ ඉවත් කිරීම සඳහො ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලයට බොර දුන් තේඛ්නවල සහතික 

පිටපත් ලබොතදන්න.  
 

 
ත ොරතුරු ඉේීතමි ඇතුලත් ත ොරතුරු අයි මයන් අ රින්  මොට වඩොත්ම ත ොරතුරු 

ලබො ගැනීතේ අවශෙ ොවය  පවතින්තන්  තමම ත ොරතුරු අයි මය සේබන්ධතයන් බව 
අභියොචක විසින්  තකොමිෂන් සභොව හමුතේ ප්රකොශ කර සිටින ලදී. 

තකොමිෂන් සභො විමසො සිටිතේ  තේ සේබන්ධතයන්  තපොදු අධිකොරිතේ   ම ය කුමක් ද 
යන්නයි.  

තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො සිටිතේ  2016 වසතර් මැයි මොසතේදී සිදුූ 
නොයයෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නතයන් ප්රතේශය පරීක්ෂො කර අධි 

අවධොනේ සහ මධෙ අවධොනේ ප්රතේශ හඳුනොතගන අදොළ පවුේ ඉවත් කිරීම සඳහො ප්රොතේශීය 
තේකේ කොර්යොලයට බොර දුන් තේඛ්න  ම සන් කතේ පවතින බැවින් එකී තේඛ්නවල 

සහතික පිටපත් අභියොචක තව  මුදො හැරීමට හැකි බවය.  
අභියොචක දන්වො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් එවන ලද පිළිතුරු ලිපිතේි  සදහන් වන්තන්  

එම තේඛ්න මුදොහැරීම ප්රතික්තෂවප කර ඇති බවත් එයට තහවතුව තලස දන්වො සිටිතේ  එකී 
ත ොරතුරු  තුන්වන පොර්ශවවයකතේ  ඉේීම ම  එකී ත ොරතුරු  සකසව කරනු ලැබූ බවත් 

ය. 
  

7)තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නය 2017 සහ 2018 වසරවල යලිත් වරක් ප්රතේශය 
පරීක්ෂො කර අධි අවධොනේ සහ මොධෙ අවධොනේ ප්රතේශ තලස හදුනොතගන අදොළ පවුේ 

දැනුවත් කිරීමට සහ අවශෙ පියවර ගැනීමට ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලයට ලබො දුන් 
තේඛ්න වල සහතික පිටපත් ලබොතදන්න. 

 
තේ සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වමින් කියො සිටිතේ අරණොයක, ග්රොම නිලධොරී 

වසේ 61 කින් සමන්වි  වන අ ර අවශෙ ොවය ම  පදනේ කරගනිමින්  අදොළ ග්රොම නිලධොරී 
වසේ වල තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ ආය නය  විසින් අදොළ පරීක්ෂණ පැවැත් ූ බවත් නමුත් 

එකම ග්රොම නිළධොරී වසම සමබන්ධතයන්   2017 සහ 2018 වසරවල එවැනි පරීක්ෂණ 
තදකක් තනොපැවැත් ූ බවත්  ය. 

දැනට  ම සන් කතේ  පවතින් වොර් ො ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ බව පවසො සිටින 
ලදී. 

 
8) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ අධි අවධොනේ ප්රතේශවල පිිටි නිවොසවල 

ලැයිසවතුවක් (නිවතසව ලිපිනය) ලබොතදන්න.  
9) අරණොයක ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ටොසතේ මොධෙ අවධොනේ ප්රතේශවල පිිටි නිවොසවල 

ලැයිසවතුවක් (ලිපිනයන්) ලබොතදන්න.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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07 වන ත ොරතුරු අයි මයට අදොළ ත ොරතුරු මුදො හැරීම තුලින් 8 සහ 9 යන අයි මයන් 
අ රින් විමසො ඇති ත ොරතුරු අභියොචක තව  සැපතයන බවට තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් 

සභොව හමුතේ වගකීේ සහග ව ප්රකොශ කර සිටින ලදී. 
 

10) අධි අවධොනේ තලස හඳුනොගත් ප්රතේශවලින් ඉවත් කල පවුේවල (නිවතසව ලිපිනය 
සඳහන් කිරීම ප්රමොණවත්) ලැයිසවතුවක් ලබොතදන්න. 

තමම ත ොරතුරු ඇතුලත්  ලැයිසවතුවක්  තපොදු අධිකොරිය සන්ත් තේ පවතින බැවින් එය 
අභියොචක තව  ලබො දීමට හැකි බව තපොදු අධිකොරිය තකොමිසම හමුතේ දන්වො  සිටින ලදී. 

 
11) අරණොයක නොය යොතමන් පසු වන්දි ලබොගත් පුේගලයන්තේ නොමතේඛ්නයක් සහ 

ඔවුන්ට ලබො දුන් වන්දි මුදතේ ප්රමොණය තවන තවනම ලබො තදන්න. 
තපොදු අධිකොරිය තේ සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොවට කරුණු දක්වමින් ප්රකශ කර සිටිතේ  

තමම  සිේධිය සේබන්ධතයන් වන්දි  ප්රදොනය කරනු ලැබුතේ  මරණයට පත්ූවන් සඳහො සහ 
නිවොස වලට සිදු ූ අලොභ හොනි සේබන්ධතයන් පමණක් බවත් ඒ හැර තවනත්  කිසිදු 

තහවතුවක් ම   වන්දි ප්රදොනය කිරීමක්  සිදු තනොකරන ලද බවත්  ඒ හො සේබන්ධ ත ොරතුරු 
අභියොචක තව  මුදො හැරීමට හැකි බවත්ය. 

 
 

නිතයෝගය: 
පනතත් 25 (3) වගන්තිතයි පහ  පරිදි සඳහන් තේ. 

ත ොරතුරු  ලබොගැනීම සඳහො වන ඉේීම, යේ පුරවැසිතයකුතේ ජීවි ය සහ 
පුේගලික නිදහස සේබන්ධතයන් වන අවසවථොවක, එම ඉේීම සඳහො ප රතිචොර 
දැක්ීම, ඉේීම ලැබීතමන් පැය හ ලිසව අටක් ඇතුළ  කළ යුතු ය. 

තමම ත ොරතුරු ඉේීම අරණොයක ප්රතේශතේ සිදු ූ නොය යොමට සේබන්ධ වන අ ර, තමම 

අභියොචනය තගොනු කරන ලද අවසවථොතේ ඇතිව තිබු අධික වර්ෂොප නය සි  කොලගුණය 
තහවතුතවන් එවැනිම සවවභොවික ආපදොවක් නැව  සිදුීමට තිබූ ප්රවණ ොවය තහවතුතවන් තමම 

ත ොරතුරු ඉේීමට අදොළ අභියොචනය 25 (3) වගන්තිය යට ට ග  හැකි ත ොරතුරු 
ඉේීමක් බව නිර්ණය කරනු ලැතේ.  

 
පළමු ත ොරතුරු අයි මය සඳහො  පිළිතුරු ලිඛි ව අභියොචක තව  තයොමු කරන තලස 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 

ඒ සේබධතයන් තකොමිෂන් සභො විසින්  තපොදු අධිකොරිය තව  දන්වො සිටිතේ මියගිය තහෝ 
අතුරුදහන් ූවන් සේබන්ධතයන් තමම පනතත්  5(1) (අ) වගන්තිය  අදොළ තනොවන බවත් 

එකී  වගන්තිය මගින් අර්ථ නිරූපණය කරනු ලබන්තන් ජීවත්ව සිටින පුේගලයින්තේ 
පුේගලිකත්වය සේබන්ධතයන් පමණක් බවත්  තමම ත ොරතුරු මුදො  හැරීම  සේබන්ධතයන් 

එය බොධොවක් තලස තනොසලකන තලස ය. 
 

අයි ම අංක 2, 3 සහ 4 සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව 
ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කර ඇ . 5 (1) (අ) වගන්තිය අනුව, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

8 

 

 
පුුුේගලික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන විට, ත ොරතුරු 
තහළදිරේ කිරීම යේ තපොදු කටයත් ක් තහෝ සේබන්ධ ොවක් සඳහො කිසිදු 
සේබන්ධයක් තනොමැති අවසවථොවක දී තහෝ යේ  නි පුේගලයකුතේ පුේගලිකත්වය 
අනවසරතයන් ආක රමණය කිරීමක් සිදුතේ නේ, එම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම විශොල 
වශතයන් මහජන සුභසිේධිය විසින් සොධොරණීකරණය කරයි නේ, තහෝ අදොළ 
 ැනැත් ො විසින් එම තහළිදරේ කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැත්  ලබො දී ඇත්නේ මිස,  

 

ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි ය. 
 

නොයයොේ සේබන්ධ සිදු ීේ ආශ්රි  ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම මගින් සිදුවන මහජන 
සුභසිේධිය තපෞේගලිකත්වයට සිදුවන හොනිය අභිභවො පවතින බව අප ම ය තේ.  වද මිය 

ගිය සහ අතුරුදහන් ූවන්තේ නොමතේඛ්නය තපොදු තේඛ්නයක්  විය යුතු බවත් තපොදු 
අධිකොරින්  විසින් තමම ත ොරතුරු ප්රගොමීව  තහළිදරේ කළ යුතු බවත්  අවධොරණය කරනු 

ලැතේ. ඒ අනුව මිය ගිය සහ අතුරුදහන් ූවන්තේ නොම තේඛ්නයන් අභියොචක තව   
මුදොහරින තලසට තපොදු අධිකොරිය තව  නිතයෝග කරනු ලබන අ ර වයසව සි  තේඛ්නයක් 

තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බව සටහන් කරනු ලැතේ. 
 

අයි ම අංක 5 සේබන්ධ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ 
තනොමැති බව පවසො සිටීම සටහන් කරනු ලැතේ. එම සවථොවරය. තමම නිතයෝගය ලැබී සති 

තදකක් ඇතුළ , ලිඛි ව අභියොචක තව  දැන්ීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 

අයි ම අංක 6 සේබන්ධව, තපොදු අධිකොරියක් සන් කතේ  පවතින යේ තපොදු තේඛ්නයක් 
සේබන්ධතයන්  යේ පුරවැසිතයකු විසින් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින අවසවථොවක එම ත ොරතුරු 

මුදො හැරීම සඳහො තපොදු අධිකොරියට යුතුකමක් පවතින බවත්  වද ත වන පොර්ශවයකතේ 
ඉේීම ම  එකී  ත ොරතුරු සකසව කරනු ලැබුවද එය ත වන පොර්ශවයක් විසින් රහසිග ව 

සපයන ලද ත ොරතුරක් තනොවන බැවින් තමම ත ොරතුරු අයි මයට අදොළ  සියලු ත ොරතුරු  
මුදො හරින තලසට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 
අයි ම අංක 7 සේබධතයන්, අභියොචක විසින් ඉේලො සිටින වොර් ො තපොදු යහප  උතදසො 

ඍජු තලසම වැදගත් වන බැවින් එකී ත ොරතුරු මුදො හැරීමට  තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග 
කරනු ලැතේ. 

 
8 සහ 9 යන අයි මයන්ට අදොළ ත ොරතුරු 07 වන ත ොරතුරු අයි මයට අදොළ ත ොරතුරු 

මුදො හැරීම තුලින් සැපතයන බවට තපොදු අධිකොරිය කළ ප්රකොශය සටහන් කරනු ලැතේ. 
 

අයි ම අංක 10 ට අදොළව, අධි අවධොනේ තලස හඳුනොගත් ප්රතේශවලින් ඉවත් කල පවුේවල 
ලැයිසවතුවක්  තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින බැවින් එකී ත ොරතුරු අභියොචක තව  

මුදො හරින තලසට තකෝමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අයි ම අංක 11ට අදොළව  ත ොරතුරු පැහැදිලි වශතයන් මුදො හැරීමට තපොදු අධිකොරියට හැකි 
බව පවසො සිටි බැවින් ඊට අදොළව  අලූතින් කිසිදු තේඛ්නයක් සැකසීමට අවශෙ තනොවන 

අ ර දැනටමත් තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින තේඛ්න පමණක් අභියොචක තව  මුදො 
හරින  තලසත් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභොව විසින්   2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ  42 
වගතිය ප්රකොරව ශ්රී ලංකොතේ  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද තකොමිෂන් සභොව 

විසින් නිකුත්  කර ඇති 11 වන රීතිය තකතරි   තපොදු අධිකොරිතේ  අවධොනය තයොමු කරනු 
ලැතේ. 

 
නේකළ නිලධරයො තව  තහෝ තකොමිෂන් සභොව තව  පුරවැසියකු විසින් කරනු ලබන 
අභියොචනයක් සොර්ථක ී  නේ පුරවවැසියො විසින් ඉේලො සිටි එකී ත ොරතුර ගොසවතු අය 
කිරීමකින් ත ොරව ලබො දිය හැක්තක්ය. 

 
ඒ අනුව ලබො දීමට එකඟ වන සහ නිතයෝග කරන ලද ත ොරතුරු/ ප්රතිචොර ගොසවතු තගීමකින් 

ත ොරව, තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් ඇතුළ  අභියොචක තව , තකොමිෂන් සභොවට 
පිටප ක් සි ව, ලබො දීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 
අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 
ලැතේ. 
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