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ලයනල් ගුරුගේ එ ආරක්ෂක අමාත්ාාංශය  
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1556/2019 (2020.12.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන්සභො 
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  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්ක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  
 

අභියාචක   -     ලයනල් ගුරුතේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරී, ආරක්ෂක අමො ෙොංශය 

 
ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - ලයනල් ගුරුතේ 
    තුසි  සිරිවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය - අනිල් දනන්ූරිය, නීති නිලධොරි, ආරක්ෂක අමො ෙොංශය  
    කර්නල් එල්.එන්.පී. තපතර්රො, නීති නිලධොරි, ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව 

කර්නල් බී.සී.තක්. ෆර්ිනැන්ඩසව, නීති නිලධොරි, ශ්රී ලංකො යුධ 
            හමුදොව 

    තේයර් ඒ.ඩබ්ලලිව්.තක්.ඒ.ඩී. අමරතිලක, නීති නිලධොරි, ශ්රී ලංකො යුධ  
            හමුදොව 
    විංේ කමොන්ඩර් පී.පී.එේ. සිල්වො, ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව  
    සවතකොඩ්රන් ලීඩර් පී.අයි. සමරීර, නීති නිලධොරි, ශ්රී ලංකො ගුවන් 

හමුදොව  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.06.10 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.06.17 (ආරක්ෂක අමො ෙොංශය 

2019.07.15 (ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව) 
2019.07.02 (ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව) 
2019.07.02 සහ 2019.07.06(ශ්රී ලංකො යුධ 
හමුදොව) 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.07.08 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.07.11 (ආරක්ෂක අමො ෙොංශය) 
2019.07.23 (ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව) 
2019.08.16 (ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.08.22 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2019.06.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
2018 වර්ෂතේ ජුනි මස 01 වන දින දක්වො පහ  දැක්තවන ත්රිවිධ හමුදොවන්ි ඒ ඒ නිලතේ දැනට තසවවය 
කරන කොන් ො නිලධොරිනියන්තේ හො පිරිමි නිලධොරීන්තේ සංඛ්ෙොව. 
ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොතව් 

යනරොල්, ලුතිනන් යනරොල්, තේයර් යනරොල් බ්රිතේියර්, කර්නල්, ලුතිනන් කර්නල්, තේයර්, කැප්ටන්,හො 
ලුතිනන් යන නිලයන්. 
ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොතව්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එයොර් චීෆව මොර්ෂල්, එයොර් මොර්ෂල්, එයොර් වයිසව මොර්ෂල්,එයොර් තකොතමොතඩෝර්, ගෲප් කැප්ටන්, විංේ 
කමොන්ඩර්, සවතකොඩ්රන් ලීඩර්, ෆවලයිට් තලෆවටිනන්ට් හො පියොසර නිලධොරි යන නිලයන් 

ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව 
අද්මිරොල්, වයිසව අද්මිරොල්, රියර් අද්මිරොල්, තකොතමොතඩෝර්, කැප්ටන්, කමොන්ඩර්, ලුතිනන් කමොන්ඩර්, 
ලුතිනන් හො උප ලුතිනන් යන නිලයන්. 

ආරක්ෂක අමො ෙංශතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම ත්රිවිධ හමුදොතව් අදොළ ත ොරතුරු 
නිලධොරින් තව  2019.06.17 දිනැති ලිපිය මඟින් තයොමු කර ඇ . එයට පිළිතුරු වශතයන් 2019.07.15 දිනැති ලිපය 
මඟින් ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව අදොළ ත ොරතුරු අභියොචකට සපයො ඇති අ ර, 2019.07.02 දිනැති ලිපිය ඔසවතසව ශ්රී 
ලංකො ගුවන් හමුදොව ත ොරතුරු සැපයීම යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් විය හැකි බැවින් ප්රතික්තෂවප තකොට ඇ . ශ්රී 
ලංකො යුධ හමුදොව 2019.07.02 දිනැති ලිපිය මඟින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ලැබී ඇති බව අභියොචකට දැනුේ දුන් අ ර, 
2019.07.06 දිනැති ලිපිය ඔසවතසව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් 5 (1) (ආ) (i) වගන්තිය ප්රකොරව 
ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කර ඇ . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.07.08 දිනැතිව නේකළ 
නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. ආරක්ෂක අමො ෙංශය විසින් 2019.07.11 දිනැතිව අභියොචකතේ 
අභියොචනය ත්රිවිධ හමුදොතව් අදොළ නේකළ නිලධොරින් ට තයොමු කර ඇ . 2019.07.23 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ශ්රී 
ලංකො ගුවන් හමුදොව පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් 5 (1) (ආ) (i) සහ 5 (1) (2) 
වගන්තින් ප්රකොරව යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් විය හැකි බැවින් ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කල බවයි.  වද 
2019.08.16 දිනැතිව ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 
පිලිබඳ පනතත් 5 (1) (ආ) (i) හො 5 (1) (ඌ) (ii) වගන්තින් ප්රකොරව ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන 
ලද බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.08.22 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගත්ූ කාරණා: 
තකොමිෂන් සභොතව් විමසුම ම  ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව  ම සවථොවරය තනොතවනසවව ඇති බවට ප්රකොශනය කරන ලදී. 
 වද, ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව සහ ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව විසින් තමම ත ොරතුරු ලබොදීම යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් 
වන බව  ම ලිඛි  තද්ශනතයන් ද ප්රතිසවථොපනය කරන බැවින්, එම ම තේදය  හවුරු කිරීම සඳහො සොක්ි තගනහැර 
දක්වන තලසට තකොමිෂන් සභොව පවසන ලදී. එයට ප්රතිචොරයක් වශතයන් ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොතව් නිතයෝජි යො 
තපන්වො තදන ලද්තද් ත්රිවිධ හමුදොව යටත් වන නීතිමය පන  එකම පන ක් වන බවත්, ඊට අනුකූලව ගුවන් හමුදො 
පනතත් 125 වන වගන්තිය ප්රකොරව ගුවන් හමුදො ත ොරතුරු (හමුදොවන්ි ශක්නු ොවන්/ශක්තින්) හොනිකර ආකොරයට 
තහළිදරව් තනොකළ යුතු බවට එි දක්වො ඇති බවත්ය. තකොමිෂන් සභොව  වදුරටත් ප්රශවන කිරීතේදී තහළිදරව් වුතේ, 
තමම පන  එම ආකොරයටම ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොවටද බලපොන බවයි. 
ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව විසින්  ම ලිඛි  තද්ශනතේ තපන්වො දක්වො ඇති විතරෝධ ොවන්ට අවධොනය තයොමු වූ අ ර, ඒවො 
නේ, 

● ඕනෑම හමුදොවක භඨ පිරිසව සංඛ්ෙොව (strength) යනු ආරක්ෂක වර්ීකරණය කරන ලද රහසෙ 
ත ොරතුරක් බැවින් එවැනි ත ොරතුරක් සතුරො අ ට පත්ීම මඟින් එම හමුදොතව් ශක්තිය අඩපණ කිරීමට 
තහෝ දුර්වල කිරීමට විවිධ ක්රතමෝපොයන් භොවි  කල හැකි බව. 

● පොසවු ඉරිදො එල්ල වූ අන් වොදී ප්රහොරය සමඟ යොතික තහෝ යො ෙන් ර මට්ටතමන් යොතික ආරක්ෂොව 
අවධොනමකට ලක්ව ඇ ැයි බරප ල සැකයක් හො අවිනිශවච ොවයක් ඇති ී තිතබන අවසව ොවක යොතික 
ආරක්ෂොව  හවුරු කිරීතේ කොර්යභොරය ප්රධොන වශතයන් පැවරී තිතබන යුද්ධ හමුදොතව් මොනව ශක්තිය 
තහළිදරව් කිරීම සෘජුව තහෝ වක්රව යොතික ආරක්ෂොව අනතුරට පත්කිරීමක් බව. 

● අභියොචක විසින් තමම ත ොරතුරු හුතදක් සංඛ්ෙොත්මක අගයකින් යුත් ත ොරතුරක් බවට හුවො දැක්ීමට  
උත්සහ  කර ඇති නමුත් යුද්ධ හමුදොතව් නිලධොරි සංඛ්ෙො තල්ඛ්ණය යොතික ආරක්ෂොවට අදොළ රහසිග  
මූලොශ්රයක අනනෙ ොවය තහළි වන කරුණක් බව. 

අභියොචක විසින් තපන්වො තදන ලද්තද් තමම දත්  අවශෙ වනුතේ ‘විවිධ ක්තෂවත්රයන්ි කොන් ො නිතයෝයනය’ තපරදැරි 
තකොටතගන  මො විසින් සිදු කරන්නොවූ අධෙනය සඳහො බවත්,  ම ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ත්රිවිධ හමුදොවන්ි 
සේූර්ණ ශක්නු ොවන් සංඛ්ෙොත්මක වශතයන් බලොතපොතරොත්තු තනොවන බවත්, එම ත ොරතුරු ඉල්ලීම යේ නිලයන් 
ප්රමොණයකට පමණක් සිමො වූ බවත්ය. ඔහු විසින්  වදුරටත් තපන්වො තදන ලද්තද්  ම ත ොරතුරු ඉල්ලීම අධිකොරිය 
ලත් නිලයන් මූලික තකොටතගන සිදු කරන ලද්දක් බවත්, අධිකොරිය තනොලත් නිලයන් පිලිබඳ කිසිඳු ත ොරතුරක් ඉල්ලො 
තනොමැති බැවින් ත්රිව්ධ හමුදොතව් ශක්නු ොවන් මුළු වශතයන් තහළිදරව් කිරීමක් සිදු තනොවන බවය.  
එයට පිළිතුරක් වශතයන් තපොදු අධිකොරිය තපන්වො සිටිතේ අධිකොරිය ලත් නිලයන් සංඛ්ෙොව මඟින් අධිකොරිය තනොලත් 
නිලයන්ට ඇතුලත් හමුදො භටයින් සංඛ්ෙොව නිරොකරණය කර ග  හැකි බවය.  තකොමිෂන් සභොව එම ගණනය කිරීම 
කරගනුතේ තකතසවද යන්න විමසු විට, සියලුම අධිකොරිය ලත් නිලයන් යටතත් සිටිය යුතු යුධ භටයින් ප්රමොණය ලිඛි ව 
සේම  කර ඇති බවයි. එබැවින් ඒවැනි සේම යක් පිලිබඳ අවතබෝධයක් ඇති ඕනෑම පුද්ගලතයුට ත්රිවිධ හමුදොතව් 
මුළු ශක්නු ොවන් ගණනය කල හැකි බවය. 
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තකොමිෂන් සභොව විසින් මීළඟට ප්රශවන කර සිටිතේ තමම ත ොරතුරු සංඛ්ෙොත්මක වශතයන් තනොව සවී පුරුෂ 
ප්රතිශ යක් වශතයන් ලබො දීතේ විතරෝධයක් තිතබ්ලද යන්නයි. අභියොචක, ඔහු විසින් ඉල්ලො ඇති නිලයන් වලට පමණක් 
අදොළ ප්රතිශ යන් පමණක් ත ොරතුරු වශතයන් ලබො තදන තලසට ඉල්ලේ කතළවය.  වද, එම ප්රතිශ ය ලබො දීතේදී 
නේකර ඇ  නිලයන්ට තවන තවන වශතයන් ප්රතිශ ය ලබො දිය තනොහැකි නේ , ඔහු විසින් නේ කරන ලද නිලයන් 9 
ගත් කල, ප්රථම නිලයන් 3 ට අදොළ සවී පුරුෂ ප්රතිශ ය, තදවන නිලයන් 3 ට අදොළ සවී පුරුෂ ප්රතිශ ය, සහ ත වන 
නිලයන් 3 ට අදොළ සවී පුරුෂ ප්රතිශ ය වශතයන් කොණ්ඩ තුනක් තලස තහෝ ත ොරතුරු ලබො තදන තමන් ඉල්ලීේ කරන 
ලද.  
තමිදී ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන ට අනුකූලව ක්රියො කිරීම තකොමිෂන් සභොතව් පැසසුමට 
ලක්වන ලදී.  
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