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බී චමොලි එ. ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලය, පොනදුර  
RTIC Appeal (තපෞීගලික විභොග කිරීම)/198/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය), 
රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යයපටිපොටිය - 
තමම අභියොචනො විභොගය 2018.04.20 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේ තකොටසක් තලස පවේවන 
ලදී. 
 
සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො 
 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වේගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසතස රණසිංහ  
 
අභියාච  - බී චමොලි   
කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නේකළ නිලධොරී, ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලය, පොනදුර 
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - බී චමොලි  
      ආර් සතටැන්ලි  
කපාදු අධි ාරිය -  ඩබ්ලලිව් එේ සුතන්ත්රො ගී ොංයලී, සහොකොර අධෙක්ෂ - සැලසුේ, ප්රොතීයය මහතේකේ 

කොර්යොලය, පොනදුර 
 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.06.27 
ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: - 
නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.09.26 
නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: - 
RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 
දිනය: 

2017.09.27 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභියොචක, 2017.06.27 දින ලිපියක් මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

1. 2009.03.12 දින ග්රොම නිලධොරී විමලරේන මහ ො තවද මොවතේ ගේතුතේ පිහිටි තුඩුවවේ  
ඉඩතේ අනවසර ඉදිකිරීම සහ තගොඩකිරීේ කරන බවට ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලයට 
ඉදිරිපේ කළ සියලුම තේඛන  

2. 2011.08.17 දින ප්රොතීයය මහොතේකේ චේපො තපතර්රො මහේමිය පරිසර අධිකොරියට යවන 
ලිපිතේ තුඩුවේ  තපොේ ඉඩම කුඹුරු ඉඩමක් බවට සඳහන් කර ඇේතේ තමොන පදනමක් ම ද 
යන්න  

3. 2017.03.23 දින ඉඩේ නිලධොරී ඉන්රොනි යයතසතකර මහේමියතේ නිරීක්ෂණ වොර් ොතව් පිටප ක්  
ත ොරතුරු නිලධොරී  ම ත ොරතුරු ඉේලීමට පිළිතුරු තනොසැපයූ තහයින් අභියොචක 2017.09.26 දින 
නේකළ නිලධොරී හට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. අභියොචක නේකළ නිලධොරී හමුීමට ගිය 
අවසතථොතවදී, තමම පන  යටතේ අභියොචකට ත ොරතුරු සැපයීමට  මො බැඳී තනොමැති බවට නේකළ 
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නිලධොරී අභියොචකට පවසො ඇ . තමයින් සැහීමකට පේ තනොවූ අභියොචක 2017.09.27 දින තකොමිෂන් 
සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.  
 
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
අභියොචක සමග පැමිණ කරුණු ඉදිරිපේ කර ආර් සතටැන්ලි මහ ො පවසො සිටිතේ  ඔහු සහ ඕසතතේලියොතව් 
වොසය කරන අභියොචක තව  ඇතටෝර්නි බලය ලබොදී ඇති කොන් ොව තගොේෆත පිටියක්  ැනීතේ අදහසින් 
දුප ක් මිළදී ගේ බවයි. තමම දුප ට ඇති එකම ප්රතව්  මොර්ගතයන් වන ගං ඉුරර ඔසතතසත ඇති රක්ෂිත  
ප්රතී තේ මොර්ගයක් භොවි  කිරීමට තනොදී ප්රොතීයය තේකේ ඇතුලු ප්රතී තේ සිටින මැර පිරිසත අවහිර ො 
දක්වන බවද පවසො සිටින ලදී. ග්රොම නිලධොරී විමලරේන මහ ො තවද මොවතේ ගේතුතේ පිහිටි තුඩුවවේ  
ඉඩතේ අනවසර ඉදිකිරීම සහ තගොඩකිරීේ කරන බවට ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලයට තේඛන 
ඉදිරිපේ කිරීම සහ  ප්රොතීයය මහොතේකේ චේපො තපතර්රො මහේමිය පරිසර අධිකොරියට එම තුඩුවේ  
තපොේ ඉඩම කුඹුරු ඉඩමක් බවට සඳහන් කර ලිපි ලිීම යනොදී කටයුතු සිදු කරමින් අභියොචකට විවිධ 
අවහිර ො ඇති කරන ලදී.  අභියොචක පවසො සිටිතේ තමම ඉඩම කුඹුරු ඉඩමක් තනොවන බවේ තමය 
අක්කරයක පමණ තපොේ ඉඩමක් වන බවේ තමම ප්රතව්  ීතේ මොර්ගය නී ෙොනුකුලව අභියොචක 
නිතයෝයනය කරන පොර් වය තවනුතවන් ලබො දිය යුතු බවේය.   
 
2009 වර්ෂතේ සිට කිහිප ව ොවක්ම අභියොචක ඇතුළු පිරිස තමම ගඟ ආහ්රි  රක්ෂිත  ප්රතී තේ මොර්ග ීමමො 
ලකුණු කිරීමට  ැේ කළද ඒ සෑම අවසතථොවකදීම මැර පිරිසත පැමිණ ප්රොතීයය තේකේ තව  පැමිලිලි 
ඉදිරිපේ කරන බවද පවසො සිටින ලදී.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ඉේලීමට ප්රතිචොර දක්වො තනොමැේතේ මන්ද යයි විමසො සිටි අවසතථොතව් 
තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ තේ පිළිබඳව විසත ර තසොයො බලො සේපර්ණ පිළිතුරක් ලැතබන තුරු සිටි 
බවේ එයට කොලය ග වන බවේය. තමවිට තපොදු අධිකොරියට පන  ප්රකොරව කේ ඉේලමින් අභියොචක 
තව  පිළිතුරක් සැපයීමට අවසතථොව ඇති බව අවධොරණය කර සිටින ලදී. ඉේලො ඇති ත ොරතුරු අයි ම 
තුතනන් කවර ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තිතබන්තන්දැයි විමසො සිටියදී පවසො සිටිතේ අයි ම 3හි 
සඳහන් ඉන්රොනි යයතසතකර මහේමියතේ නිරීක්ෂණ වොර් ොව ලබො දිය හැකි බවයි. 
 
අයි ම අංක 1 සහ 2 ට අදොලව ලිපිතගොනු පැරලි බැවින් එම තේඛන ලබො දිය තනොහැකි බවේ තේ 
සේබන්ධ නව තේඛන ලබො දීතේ හැකියොවක් ඇති බවේ පවසො සිටින ලදී. තපොදු අධිකොරියක් විසින් එම 
අධිකොරිය සතුව යේ ත ොරතුරක් තනොමැති බව ප්රකො  කර සිටියද එම ත ොරතුරු තිතබන බවට ප්රබල 
සොක්ෂිතයක් තිතබන අවසතථොවක තපොදු අධිකොරිතයහි තගොනු පරීක්ෂො කිරීම සඳහො පන  ප්රකොරව තකොමිෂන් 
සභව තව   බල ල ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිතයහි අවධොනයට තයොමු කරන ලදී.  
 
තමම අවසතථොතව්දී, මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව මඟින් ඉඩමට ආසන්නතේ පිහිටි ත ොටුපල සහ 
ආසන්න ප්රතී තේ තබොේතගොඩ ගඟ රක්ෂිත ය සලකුණු කිරීමට අව ෙ පියවර ගන්නො තලසට 
2017.09.27 දිනැති ලිපිය මඟින් වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව විසින් දන්වො ඇති අ ර ලිපිය සහ එම 
ලිපියට අනුව අභියොචකතේ ඉඩමට ආසන්නව පිහිටි ත ොටුපල සහ ආසන්න ප්රතී තේ තබොේතගොඩ ගඟ 

රක්ෂිත ය සලකුණු (ගඟ රක්ෂිත තේ අඩි 40 ීමමොව මැන ගැනීමට) කිරීමට සකසන ලද, කළු ර මැනුේ 
අධිකොරී කොර්යොලය තව  යවන ලද 2017.11.29 දිනැති මැනුේ ඉේලීේ ලිපිතේ පිටප ක් අභියොචකට ලබො 
තදන ලදී. අභියොචක පවසො සිටිතේ තමම තමම සිදුීේ වලින් අනතුරුව මිනුේ නිතයෝගයක් ලබො දුන්නද 
එය ක්රියොේමක කිරීමට ඉඩ ලබො දී තනොමැති බවයි. 
 
අභියොචනය අවසතථොතව්දී ඉන්රනී යයතසතකර මහේමිය විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂනය සිදු කිරීමට තහතතු 
අභියොචක තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො සිටින ලදී. එවිට තපොදු අධිකොරිය විසින් පවසො සිටිතේ ත වන 
පොර් වයක් විසින් තපේසමක් තයොමු තකොට තිබු බැවින් පරීක්ෂනය සිදුකළ බවයි. තමම තපේසම 
තකොමිෂන් සභොතව් පරීක්ෂොව සඳහො ලබො තදන ලදී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියොචක නැව ේ තමම මැනුේ නිතයෝගය න ර කිරීම සේබන්ධතයන් පවසො සිටියදී තපොදු අධිකොරිය 
පවසො සිටිතේ තමය න ර කර තනොමැති බවයි. එනමුේ කරුණු අනුව තපනී යන්තන් වොරිමොර්ග 
තදපොර් තේන්තුව විසින් තපොදු අධිකොරිතයහි ඉඩේ අං තේ ඉේලීමක් ම  තමම මැනීම  ොවකොලිකව 
න ර කර ඇති බවයි. තමය පිළිබඳ තසොයො බලො නැව  කරුණු වොර් ො කිරීමට මොසයක කොලයක් තපොදු 
අධිකොරිය ඉේලො සිටින ලදී.  
 
නිකයෝගය: 
තකොමිෂන් සභොවට පනතේ 15 (ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව 'තේ පනතේ විධිවිධොන යටතේ වූ යේ තපොදු 
අධිකොරියක් විසින් ප රතික්තෂතප කරනු ලබන ත ොරතුරු ඇතුළුව තපොදු අධිකොරියක් විසින් දරනු ලබන 

ත ොරතුරු පරීක්ෂො කිරීම' ට බල ල ඇති බවට තපොදු අධිකොරිතයහි අවධොනය තයොමු කරමින් සති ර 
ව තයන්ම තමම තේඛන  ම සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැතිනේ ඒ බව වගකීමකින් යුතු 
ප්රකො යක් ලබො ගැනීම සඳහො පනතේ 15 (ආ) වගන්තිය ප්රකොරව දිව්රුේදීමක්  තහෝ ප රතිඥොදීමක් යටතේ 
යේ  ැනැේ කු විභොග කිරීමට බල ල ඇති බවටද අවධොරනය කර සිටින ලදී.  
 වද තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ කරුණු කියොපෑේ සිදු කරන නිලධොරීන් සහ 
තපොදු අධිකොරිතයහි ඉඩේ අං තේ නිලධොරීන් තමම කරුණ සේබන්ධතයන් දරණ ම යන්/ සිටින 
සතථොවරයන් පරසතපර විතරෝධී බව නිරීක්ෂනය කර සිටිමු. මීළඟ කැඳීේ දිනට තපර තේ සේබන්ධව තසොයො 
බල පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබො තදන තලසට නිතයෝග කර සිටිමු.  
අභියොචනය කේ  බන ලදී. 
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.06.14 
**** 
RTIC Appeal (තපෞීගලික විභොග කිරීම)/198/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය), 
රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යයපටිපොටිය - 
තමම අභියොචනො විභොගය 2018.06.14 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේ තකොටසක් තලස පවේවන 
ලදී. 
 
සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො 
 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වේගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසතස රණසිංහ  
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - බී චමොලි  
      ආර් සතටැන්ලි  
කපාදු අධි ාරිය -  ඩබ්ලලිව් එේ සුතන්ත්රො ගී ොංයලී, සහොකොර අධෙක්ෂ - සැලසුේ, ප්රොතීයය මහතේකේ 

කොර්යොලය, පොනදුර 
      ඒ අයි යයතසතකර, ඉඩේ නිලධොරී, ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලය, පොනදුර 

 
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
 ම ඉඩම මැනුේ කිරීම වර්ෂ 9 ක කොලයක සිට තපොදු අධිකොරිය ුරවමනොතවන් කේ අරින බවට අභියොචක 
විසින් පවසන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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2017.09.27 දිනැති ලිපිය මඟින් වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව විසින් උක්  ඉඩමට ආසන්නතේ පිහිටි 
ත ොටුපල සහ ආසන්න ප්රතී තේ තබොේතගොඩ ගඟ රක්ෂිත ය සලකුණු කිරීමට අව ෙ පියවර ගන්නො 
තලසේ, එතසත කිරීතමන් අනතුරුව රක්ෂිත ය ඔසතතසත මොර්ගයක් සකසත කර ගැනීමට කර ඇති ඉේලීම 
කළු ර දිසතික් පරිසර කමිටුව විසින් පරීක්ෂො කර බලො තීරණය කළ යුතු බවට තපොදු අධිකොරියට දන්වො 
එවො ඇ ේ, තමම ඉඩම සේබන්ධතයන් සිවිේ අභියොචනො මහො අධිකරණතේ නඩුවක් පවතින බවට 

විතරෝධ ො ඉදිරිපේ වූ තහයින් මැනුේ කටයුතු අේහිටුවන තලසට පීඑන්/එේ/1/68 දරණ හො 2018.02.02 
ලිපිය මඟින් තපොදු අධිකොරිය අභියොචකට පිටප ක් සහි ව මැනුේ අධිකොරියට දන්වො ඒවො ඇති බවට 
සඳහන් කර සිටින ලදී. 
තේ තහතතුතවන් ඉඩේ මැනුේ කිරීමට තහෝ එයට අදොලව කිසියේ කටයුේ ක් සිදු කිරීමට අවසර දීමට තපොදු 
අධිකොරියට බලයක් තනොමැති බවට තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොවට  ව දුරටේ පවසො සිටින ලදී.  
අභියොචනය කේ  බන ලදී. 
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.08.07 
***** 
 
RTIC Appeal (තපෞීගලික විභොග කිරීම)/198/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය), 
රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යයපටිපොටිය - 
තමම අභියොචනො විභොගය 2018.08.07 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේ තකොටසක් තලස පවේවන 
ලදී. 
 
සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො 
 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වේගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසතස රණසිංහ  
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - බී චමොලි  
      ආර් සතටැන්ලි  
කපාදු අධි ාරිය -  තක් ටී තක් සුතලොචනී, සහකොර ප්රොතීයය තේකේ, ප්රොතීයය මහතේකේ කොර්යොලය, 
පොනදුර 

 
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
උක්  ඉඩමට අදොලව කරුණු සොකච්ඡො කිරීමක් ප්රොතීයය මහතේකේ සහ අභියොචකතේ සහභොගීේවතයන් 
සිදුවූ බවට තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව දැනුවේ කරන ලදී. ඒ අනුව ඉඩම සේබන්ධතයන් සිවිේ 
අභියොචනො මහො අධිකරණතේ නඩුවක් පවතින තහයින් ඉඩම මැනුේ කිරීමට තනොහැකි අ ර, ගඟ ීමමොව 
පමණක් ලකුණු කිරීමට තදපොර් වයම තීරණයකට එළැඹි බවට තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ 
තදන ලදී. 
 
නිකයෝගය: 
ත ොරතුරු ඉේලීතේ තපොදු අධිකොරිය සතු වූ ත ොරතුර වන අයි ම අංක 3 ට අදොල නිරීක්ෂණ වොර් ොව 
අභියොචකට ලබො දී ඇති තහයින් සහ තමම මැනුේ කිරීම සේබන්ධව පොර් ව තදකම සම යකට පැමිණීමට 
තීරණයකට එළැඹි තහයින් අභියොචනය තමතසත අවසන් කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 27(3) වගන්තිතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන් ට (ගොසතතු සහ 
අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය), අනුව තමම නිතයෝගය අභියොචනය පොර් වකරුවන් හට ලබො දීමට කටයුතු 
කරන තමන් නිතයෝග කර සිටිමු. 
**** 
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