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තරිඳු ජයලර්ධන 

වමාජය ශා වාමයික කේන්ද්රය  

අංක 281, ඩීන්ව් ඳාර, 

කකොෂඹ 10  

අභියාචක 

අභියාචනා අංක :        

RTIC Appeal No 927/2022    එදිරිව 

RTIC Appeal No 928/2022  

RTIC Appeal No 929/2022     ශ්රී ංකා කඳොසියය  

                                                                        කඳොලිව් මූව්ථානය 

                                                                                  කකොෂඹ 01  

ත ොදු අධිකාරිය 

 

ඉදිරිපිටදී   :  1. විනිසුරු උඳාලි අකේරත්න (විශ්රාමික) - වභාඳති    

 2. විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම (විශ්රාමික) - කකොමවාරිව්   

 3. නීතීඥ කිාලි පින්ක ෝ ජයලර්ධන  - කකොමවාරිව් 

     4. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි  - කකොමවාරිව්  
   5. කමොකශොමඩ් නහියා                                 - කකොමවාරිව් 

 

ත නී සිටීම                         :   අභියාචක යටී. අභියාචක කලනුකලන් නීතිඥ සුකර්න් ද කඳකර්රා මයා     

වශ නීතිඥ මනුෂිකා කුකර් මිය කඳනී යටී. 

   කඳොදු අධිකාරිය කලනුකලන් උඳ කඳොලිව් ඳරීේක එව්.එම්.   

ක ෝදරගම මයා (මානල හිමිකම් කකොට්ඨාවය) කඳනී යටී. 

      

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියාචක  -  2022.10.06 ,2022.10.17  

     කඳොදු අධිකාරිය -  2022.09.08, 2022.09.30 

      

විභාග කළ දිනය  :    2022.09.01, 2022.09.14, 2022.10.06  

 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.10.27 

 

             තීරණය: 
 

                    

 

අභියාචක වියන් එකම කතොරතුරු ඉල්සිමේ එකම කඳොදු අධිකාරියක කතොරතුරු නිධාරීන් තිකදකනකු 

කලත යදුකර ඳසුල නම්ක නිධාරි  අභියාචනා යදුකිරීකමන් ඳසුල කකොමින් වභාල  කලන් කලන්ල 
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අභියාචනා කර ඇති අතර එකම කඳොදු අධිකාරියේ කලත යදුකරන ද වමාන කතොරතුරු ඉල්සිම් තුනේ 

පිලි දල අභියාචනයේ  ැවින් ඉශත අභියාචනාලන් එේල කගන විභාග කිරීම  කකොමින් වභාල 

අභියාචනා විභාගය ආරම්භකේදී තීරණය ක අතර ඒ වදශා ඳාර්ලයන්කේ එකගතාලයද හිමිවිය.  

 

ඒ්් අනුල අභියාචක වියන් 2022.07.17 දිනැති කතොරතුරු ඉල්සිම, කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාය  වශ 

කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානය ද අභියාචක වියන් 2022.07.20 දිනැති කතොරතුරු ඉල්සිම, කඳොලිව ්

මූව්ථානය යන ව්ථානල කතොරතුරු නිධාරීන් කලත ඉදිරිඳත් කරමින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා ඇත.  

 

“ කම් දිනල ඳලත්ලන විකරෝධතා විසුරුවීම  දිගින් දිග ම කදුළු ගෑව ්ප්රශාර එල් කරන අතර 

එම නිවා ක ොකශෝ පිරිවේ කරෝගාතුර වී යටිති. කම් කශේතුකලන් කතොරතුරු ඳනකත්  25(3) ය කත් 

ඳශත දැේකලන කතොරතුරු  ා කදන කව ඉල්ා යටිමු. 

 

ඉල්ා යටින කතොරතුරු - 

 

2010 ජනලාරි 1 ලන දින ය  2022 ජනලාරි 1 ලන දේලා කාය තුෂ, 

 

1. ංකාල  කගන්ලා ඇති කදුළු ගෑව් ප්රමාණය කකොඳමණද? 

2. ංකාල  අලව්ථා කීයකදී කදුළු ගෑව් කගන්ලා තිකේද? 

4. එම එේ එේ අලව්ථාකේදී වියදම් ව මුදල් ප්රමාණයන් කලන් කලන්ල කකොඳමණේ ද? 

5. එකව කදුළු ගෑව ්මිදී ගැනීම වදශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛන කමොනලාද? එකව කදුළු 

ගෑව ්මිදී ගැනීම වදශා මි ගණන් කැව කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  

6. එම වෑම අලව්ථාලක ම අදා තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තා ල වශතික පි ඳත්  ා 

කදන්න.  

7. එම වෑම අලව්ථාලක ම අදා ක න්ඩර් ප්රදානය කෂ ලිපිල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  

8. කමම කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳාදක ලන කාසීමාකේදී කදුළු ගෑව් භාවිත කෂ ප්රමාණය ලාර්ෂිකල 

 ා කදන්න.  

9. ඳසුගිය දිනල කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව ්කකොඳමණ ප්රමාණයේ භාවිත කකෂේද? 

10.එකව භාවිත කිරීම  කශේතුල කුමේද? 

11. කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව් භාවිත කිරිම  අලවර ගත්කත් කාකගන්ද? ඊ  අදා කල්ඛණල 

වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  

12.  2022 මාර්තු 31 ය  2022 ජුලි 17 කතේ කදුළු ගෑව් ප්රශාර අලව්ථා කකොඳමණ ප්රමාණයකදී 

එල් කර තිකේද? 

13.එකව එල් කෂ අලව්ථා ලදී භාවිත කරන ද කදුළු ගෑව ්ප්රමාණයන් කමොනලාද? ඒ  ල 

වදශන් ලන කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  

14. එම අලවථ්ාලදී භාවිත කෂ කදුළු ගෑව් කුමන ලවරල මිදී ගත් කදුළු ගෑව්ද? ඊ  අදා 

යයලු කල්ඛනල  වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.” 

 

කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාය කලත ඉදිරිඳත් ක කතොරතුරු ඉල්සිම   

කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 

ඇත. කකකවේවලද, කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.27 දිනැතිල කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳශත ඳරිදි ප්රතිචාර 

දේලා  ඇත. 

“ ඔ කේ ලිපිය  අනුල කතොරතුරු  ා දීම වදශා අධයේ නීති කකොට්ඨාවය මගින් උඳකදව්  ා 

ගැනීම  ක යුතු කරන දී.  ා දී ඇති උඳකදව් ල  අනුල ඳශත ලාර්තා ඉදිරිඳත් කරමි.  
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ඉශත ඉල්සිම, කතොරතුරු දැනගැනීකම් ඳනකත් 24(5) (අ) වශ (ආ) ය කත් දේලා ඇති ප්රතිඳාදන 

අනුල ඉල්ලුම් කර කනොමැති  ල කඳන්ලාදී ඇති  ැවින් ඔ කේ ලිපිය  අනුල ක යුතු කිරීම  

කනොශැකි  ල දන්ලා යටිමි.”  

 

නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.28 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 

කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ  RTIC Appeal /927/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 

 

කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානකේ කතොරතුරු නිෂධාරි කලත ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු ඉල්සිම  

කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 

ඇත. නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.27 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 

කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ RTIC Appeal /928/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 

 

කඳොලිව් මූව්ථානකේ කතොරතුරු නිෂධාරි කලත ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු ඉල්සිම  

 

කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 

ඇත. කකකවේවලද, කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.21 දිනැතිල කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳශත ඳරිදි ප්රතිචාර 

දේලා  ඇත. 

“ ඔ  වියන් 2022.07.18 ලන දින මාකේ විදුත් තැඳැල් ලිපිනය කලත කයොමු කරන ද කදුළු ගෑව ්

වම් න්ධකයන් කතොරතුරු දැන ගැනීකම් ඳනකත් 25(3) ලගන්තිය අනුල ඉල්ා ඇති කතොරතුරු 

පිලි දලයි. 

2016 අංක 12 දරන කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි ද ඳනකත් II කකො කවේ 5(අ) I 

ලගන්ති අනුල කතොරතුරු කශළිදරේ කිරීම තුලින් රාජය ආරේාල  කශෝ එහි කභෞමික 

අඛණ්ඩතාලය  කශෝ ජාතික ආරේාල   රඳත කව අගතිදායක ලන අලව්ථාලක එම 

කතොරතුරු ල  ප් රකේවීකම් අයිතිලායකම් ප්රතිේකේඳ ක ශැකිය. ඒ අනුල ඔ කේ ලිපිකේ 

කරුණු අංක 08,09,10,11,12,13 වශ 14 ය කත් ඉල්ලුම් කර ඇති කතොරතුරු  ා දිය කනොශැකි 

 ලත්, 

ශ්රී ංකා කඳොලියකේ නඩු ක යුතු ල  අදා කනොලන ඳැරණි කල්ඛන ලවර 05  ලරේ විනා  

කරන  ැවින් ඔ  වියන් ඉල්ා ඇති කරුණු අංක 01,02,03,04,05,06, වශ 07 ය කත් ඇති 

කතොරතුරු  ා දීම  කනොශැකි  ලත් කාරුණිකල දන්ලා යටිමි.” 

 

නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 

වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.27 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 

කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ  RTIC Appeal /929/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 

කකොමින් වභාකේ 2022.09.01 දිනැති අභියාචනා විභාගකේදී එෂඹී එකගතාලය ප්රකාරල, කඳොදු 

අධිකාරිකේ කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාකේ අධයේ වැඳයුම් වියන් 2022.09.08 දිනැතිල අභියාචක  ද 

පි ඳත් වහිතල කකොමින් වභාල කලත කයොමු කරන ද ලිඛිත කරුණු වැකිරීම් මඟින් අභියාචකකේ 

කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 06 වශ 07   අදාෂ  ල  වශන් කතොරතුරු වැඳයීමේ 
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යදු කර ඇති අතර එකී කරුණු දැේවීකමහි අභියාචකකේ කතොරතුරු ඉල්සිකම් අංක 08 ය  14 දේලා ඇති 

අයිතම වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ ව්ථාලරය ඳශත ඳරිදි  දේලා ඇත. 

 

“ ....කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානය මගින් කඳුළු ලායු උණ්ඩ පිළි ල යදුකරන ද 

ඉල්සිම  අනුල වැඳයුම් කකොට්ඨාය වියන් අදාෂ ප්රවම්ඳාදන ක යුතු යදුකර, එම ඉල්සිම  අදාෂ 

භාණ්ඩ එම කකොට්ඨාය කලත නිකුත් කිරිම  ක යුතු කර ඇත. එම භාණ්ඩ අලය ඳරිදි දිලයිකන් 

කඳොලිව් කකොට්ඨා කලත ක දා ශැරීම  ශා ඊ  අදාෂ කල්ඛන ඳලත්ලාකගන යාම කඳොලිව් ේකේත්ර 

 කා මූවථ්ානය වියන් යදු කරනු  යි. 

 

ඉශත කකොමින් වභාකේ නියමය ඳරිදි ඉල්ා ඇති කතොරතුරු ල  අනුල ඉශත වශන් කර ඇති 

කා සීමාල තුදී කඳුළු ගෑව් ලාර්ෂිකල භාවිතා කෂ ප්රමාණය ශා එම කඳුළු ගෑව් ක දා ශැරීකම් 

ක යුතු වම් න්ධ කල්ඛන වැඳයුම් කකොට්ඨාය වතුල කනොමැත. 

 

එ ැවින් ප්ර්න අංක 08 ය  14 දේලා කරුණු ල  පිළිතුරු වැඳයීම වශා විව්තර වැඳයුම් 

කකොට්ඨාය වතුල කනොමැති  ැවින්, එය කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානකේ කතොරතුරු 

නිධාරියාකගන්  ා ගැනීම සුදුසු  ල නිරීේණය කේ.” 

 

කඳොදු අධිකාරිකේ 2022.09.08 දිනැතිල උේත ලිඛිත වැකිරීම් මඟින් අභියාචක කලත  ා දී ඇති 

කතොරතුරු වශ අතිකර්ක කරුණු දැේවීම් වම් න්ධකයන් යය ව්ථාලරය ඳැශැදිලි කරමින්, අභියාචක වියන් 

2022.10.06 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත ලිඛිත කරුණු දැේවීමේ විදුත් තැඳෑ මඟින් යදු කරමින් 

දන්ලා ඇත්කත්, යය කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 වශ 12 ය කත් ඉල්ා 

ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිය වියන්  ාදී ඇත්කත් ලැරදි වශගත, අවම්පූර්ණ කශෝ 

කනොමග යලන කතොරතුරු වඳයා ඇති  ලත්, අයිතම අංක 08, 10, 11, 13 වශ 14 ය කත් ඉල්ා ඇති 

කතොරතුරු කඳොදු අධිකාරිය වියන් කමකතේ වඳයා කනොමැති  ලත් ය.  

 

තලද, 2022.09.14 දින කකොමින් වභාකේ ඳැලති අභියාචනා විභාගකේදී  යදුව එකගතාලය  ප්රකාරල කඳොදු 

අධිකාරිකේ නම්කෂ නිෂධාරී වියන් 2022.09.30 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත ඳශත ඳරිදි ලිඛිත 

කරුණු දැේවීමේ යදුකර ඇත.   

 

“.....වමාජය ශා වාමයික කේන්ද්රකේ තරිඳු ජයලර්ධන මශතා වියන් ශ්රී ංකා කඳොසියය  කදුළු 

ලායු මිදී ගැනීම ශා ඊ  වම් න්ධිත කතොරතුරු ඇමුණුම 01 හි වශන් ඳරිදි  ා කදන කව 

කයොමු කරන ද ඉල්සිම  අනුල, මුල් අලව්ථාකේ දී කතොරතුරු  ා දීම කතොරතුරු නිෂධාරීන් 

වියන් ප්රතිේකේඳ කර ඇත. 

 

කරුණු එකවේ වුලත්, කතොරතුරු  ාදීම ප්රතිේකේඳ කිරීම වම් න්ධකයන් අභියාචක වියන් 

ඉදිරිඳත් කරන ද අභියාචනය, 2022.09.01 ලන දින විභාග ව අලව්ථාකේ දී ඉශත ඇමුණුම 01 හි 

වශන් කේද 01, 02, 04, 05, 06 ශා 07 අනුල අයදුම් කර ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කම් ලන 

වි  වම්පූර්ණ ලකයන් පිළිතුරු  ා දී ඇති  ල  කතොරතුරු නිධාරි වියන් මා කලත ලාර්තා කර 

ඇත. 

 

නමුත්, කමම කඳුළු ගෑව් මිදී ගැනීම වම් න්ධකයන් ඉශත ඳරිදි  ා දුන් කතොරතුරු ප්රමාණලත් 

කනොලන  ල 2022.09.14 ලන දින කකොමින් වභාකේ දී අභියාචක වියන් ප්රකා කර ඇත. ඒ 

අනුල, කේද 01, 02 ශා 04 දේලා කතොරතුරු ඳශත ඳරිදි  ා කදමි. 
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 2017 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 5000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 10,809,814.00 

ක මුදේ  

 2019 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 15000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 

39,399,006.34 ක මුදේ  

 2020 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 5000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 50,812,310.83 

ක මුදේ. 

තලද කේද 05, 06 ශා 07   අදාෂල විමසීම් කර ඇති කතොරතුරු අනුල ප්රවම්ඳාදන කගොනුල 

වශතික පි ඳත්  ා දී ඇති අතර කේද අංක 07   අනුල ආයතනයන් කලත ංසු ප්රදානය කර ඇති 

ලිපි ල පි ඳත් 03ේ ඇමුණුම් 02 (A),  02 (B) වශ 02 (C) යනුකලන් ඉදිරිඳත් කර යටිමි. 

කකකවේ  නමුත් ඉශත ඇමුණුම 01 හි වශන් කේද අංක 08 ය  14 දේලා කඳොදු අධිකාරීකේ 

ව්ථාලරය ඳශත ඳරිදි කේ. 

1. කේද අංක 08 – 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැන ගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි  

ඳනකත් 05 (1) (ආ) (1) හි ප්රතිඳාදන අනුල කතොරතුරු මුදා ශැරීම ප්රතිේකේඳ කරමි. 

2. කේද අංක 09  – කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව් භාවිතා කර කනොමැත. 

3. කේද අංක 10 - අදාෂ කනොකේ. 

4. කේද අංක 11 - අදාෂ කනොකේ. 

5. කේද අංක 12 -  ප්රශාරක අලව්ථා වංඛයාල 79 කී. 

6. කේද අංක 13 - 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැන ගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි  

ඳනකත් 05 (1) (ආ) (1) හි ප්රතිඳාදන අනුල කතොරතුරු මුදා ශැරීම ප්රතිේකේඳ කරමි. 

7. කේද අංක 14 - කම් ලන වි ත් අධිකරණකේ විලාදිතල නඩු ක යුතු ඳැලතීම 

කශේතුකලන් ගරු නීතිඳතිතුමාකේ උඳකදව්  ා ගැනීකමන් කතොරල කතොරතුරු  ා 

දීම  ශැකියාලේ කනොමැත...” 

අභියාචක වියන් කකොමින් වභාකේ 2022.10.06 දිනැති අතුරු නිකයෝගය ප්රකාරල, 2022.10.17 දිනැතිල 

A 01 ය  A 25 දේලා ලන ඇමුණුම් ද වමඟ කකොමින් වභාල කලත අමතර ලිඛිත කරුණු දැේවීමේ 

(විදුත් තැඳෑ මඟින්) යදු කර ඇත. එකී 2022.10.17 දිනැති අමතර ලිඛිත කරුණු දැේවීකමන්, යය 

කතොරතුරු ඉල්සිකම් ඇති එේ එේ අයිතමය ය කත් (කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 14  ම අදාෂල) 

කඳොදු අධිකාරිකේ කතොරතුරු වැඳයීම් වම් න්ධකයන් ලර්තමාන තත්ත්ලය අභියාචක වියන් ඳැශැදිලි කර 

ඇති අතර ඒ අනුල අභියාචක වියන් දන්ලා ඇත්කත්, යය කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 

06, 07, 09 වශ 12 ය කත් ඉල්ා ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිය වියන් ලැරදි වශගත, 

අවම්පූර්ණ කශෝ කනොමග යලන කතොරතුරු වඳයා ඇති  ලත්, අයිතම අංක 08, 10, 11, 13 වශ 14 ය කත් 

ඉල්ා ඇති කතොරතුරු කඳොදු අධිකාරිය වියන් කමකතේ වඳයා කනොමැති  ලත් ය. තලද, උේත කරුණු 

දැේවීම මඟින් අභියාචක ලැඩිදු ත් වශන් කර ඇත්කත්, තම කතොරතුරු ඉල්සිකම් වශන් කතොරතුරු 

වෘජුලම මශජන සුභයද්ධිය ශා වම් න්ධ ලන කතොරතුරු ලන  ැවින් ඳනකත් 5 ලන ලගන්තිය ය කත් ලන 

ලයතිකර්ඛයන් මඟින් ඉශත කතොරතුරු ඉල්සිම  අදාෂ කතොරතුරු ආලරණය කනොලන  ලයි. 

 ළ        

 

කමම කතොරතුරු ඉල්සිම යදුකරන ද්කද් කතොරතුරු දැනැගැනීකම් අයිතියිලායකම් ඳනකත් 25(1) 

ලගන්තිය ය කත් ලන විකේ ප්රතිඳාදන ය කත් වුලද ඒ පිලි දල කතොරතුරු නිධාරීන් තිකදනාම 



6 

ප්රමාණලත් අලධානයේ කයොමුකර කනොමැත. ඉල්ා ඇති කතොරතුරු ශා වමාජකේ එම දිනල ලඩාත් 

වංලාදයක  ේව කතොරතුරු  ැවින් කතොරතුරු නිධාරීන් ඳනකත් ප්රතිඳාදන පිලි දල කමය  ලඩා 

උනන්දුලේ දැේවිය  යුතුල ඇති  ල කකොමින් වභාල අලධාරණය කර යටි.  

 

එකවේම කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාකේ කතොරතුරු නිධාරීන් වියන් 2022.07.01 දින දරණ ප්රතිචාර 

දැන්වීකම්දී “විනා ක”  ල  වදශන් ක කල්ඛණ ඳසුල  ාදී ඇති අතර එමගින් කඳොලිව් වැඳයුම් 

කකොට්ඨාකේ කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.21 දින යදුකරන ද ප්රතිචාරය කරුණු 

කවොයා ැළීමකින් කතොරල යදුකරන ද ප්රතිචාර දැේවීමේ ලන අතර එලැනි ප්රතිචාර කියකවේත්ම 

ප්රවංනීය කනොකේ. 

 

එකවේම කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ ඳලතින අභියාචනයකදී කඳොදු අධිකාරිය නිකයෝජනය කරමින් 

වශභාගීලන නිධාරීන් තම අංකේ කතොරතුරු නිධාරි කනොල වමව්ථ කඳ්ාදු අධිකාරියම කලනුකලන් 

කඳනී යටින  ල කකොමින් වභාල වියන් වකනු  යි. 
 
කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ යදුව අභියාචනා විභාග අලව්ථාලන්හිදී කඳොදු අධිකාරිය වියන් යදුකරන ද 

එකගතාලයන් ඳරිදී කතොරතුරු ඉල්සිම වදශා ලන ප්රගතිය ඳශත ඳරිදී යදුවී ඇති  ල නිරීේණය කේ. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයි ම අංක - 1 

කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා  වඳයා ඇති කතොරතුරු අනුල 2017, 

20්් 19 වශ 2022 යන අලව්ථා 3කදී කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් ඒ එේ එේ අලව්ථාලදී 

කගන්ලා ඇති උණ්ඩ පිලි ද වංඛයා කල්ඛණ දේලා ඇත. නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 

7  අදාල වඳයා ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර 

ය කත් අංක ii ය කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින දේලා ඇත. ඒ 

අනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 1 ය කත් දේලා නැත.  

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 2 

කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා වඳයා ඇති කතොරතුරු අලව්ථා 3කදී 

කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 7  අදාල වඳයා 

ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර ය කත් අංක ii 

ය කත් දේලා ඇත්කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින දේලා ඇත. ඒ 

අනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 2 ය කත් දේලා නැත.  

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 4 

කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා වඳයා ඇති කතොරතුරු අනුල 2017, 

20්් 19 වශ 2022 යන අලව්ථා 3කදී කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් ඒ එේ එේ අලව්ථාලදී 

කගන්ලා ඇති උණ්ඩ පිලි ද වංඛයා කල්ඛණ දේලා ඇත. නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 

7  අදාල වඳයා ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර 

ය කත් අංක ii ය කත් දේලා ඇත්කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින 

දේලා ඇත. ඒඅනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 4 ය කත් දේලා නැත. 

නැතකශොත් 2012 ලර්ය  අදා ඳැශැදිලි  කිරීම දේලා කනොමැත.  

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 5 

අයිතම අංක 5 ය කත් ඉල්ා ඇත්කත් කදුළු ගෑව ් මිදී ගැනීම වශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛන 

කමොනලාද? එකව කදුළු ගෑව ්මිදී ගැනීම වශා මි ගණන් කැදව කල්ඛන ල වශතික පි ඳත්  ා 

කදන්න යනුකලනි. නමුත් වඳයා ඇත්කත් කඳොදු අධිකාරිය වියන් මි ගනන් ඉදිරිඳත් කරන කව ප්රයද්ධ 

කරන ද කල්ඛණ ඳමණි. 
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මිෂදී ගැනීම වදශා අනුමැතිය  ාදුන් කල්ඛණ  ාදී කනොමැත. එකවේම 2012 ලර්ය  අදා කල්ඛණ 

 ාදීමේද යදුකර කනොමැත. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 6 

කමම අයිතමය ය කත් වඳයා ඇති කතොරතුරු අතර තාේණික ඇගයීම් කරද්දී වාම්ඳල අන්තර්ගතය 

ඳරීේා කිරීම යදුලන අතර තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තාකේ වාම්ඳල් ල අන්තර්ගතය ඳරීේා කෂ 

කල්ඛන අන්තර්ගතල නැත. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 7 

2012 ලර්ණය  අදා ල කදුලු ගෑව්  ාදීගැනීකම්දී ක න්ඩර් ප්රදානය ක ලිපිල වශතික ක පි ඳත් 

 ාදී කනොමැත. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 8 

කමම අයිතකිමය  අදා කතොරතුරු  ාදීම නම්ක නිධාරී වියන් කතොරතුරු ඳනකත් 5(1)(ආ)(i) 

ය කත්  ප්රතිකේඳ  කර ඇත.   

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 9 

කමම අයිතමය  අදා කතොරතුරු වැඳයීමේ යදුකරමින් නම්ක නිධාරී දේලා ඇත්කත් කල්ඉකුත්ව 
කදුලු ගැව් භාවිතාලේ යදුකර කනොමැති  ලයි. අභියාචකකේ ව්ථාලරය ලන්කන් එම කතොරතුරු අවතය 

 ලයි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 10 වශ 11  ඉශත අයිතම අංක 9 ශා වම් න්ධ කේ. ඒ වදශා  ාදී ඇති 

ප්රතිචාරය ලන්කන් අදා කනොකේ යන්නයි.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 12 

කමම අයිතමය  අදා කතොරතුර කව ප්රශාර අලව්ථා ගනන 79 ේ කව ප්රතිචාර දේලා ඇත. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 13 

කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් ඳනකත් 5(1)(ආ) (i) ය කත් ප්රතිේකේඳ කර ඇත.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 14 

අධිකරණකේ ඳලතින නඩු ක යුත්තේ වම් න්ධ  ැවින් ගරු නීතිඳතිතුමාකේ උඳකදව්  ාදීමකින් 
කතොරල  ාදීම  ශැකියාලේ කනොමැති  ල දේලා ඇත. 
 
කඳොදු අධිකාරිය කලනුකලන් 2022.09.30 දින කඳොලිව්ඳතිලරයා වියන් ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු 
 ාදීකම් ලිපිය මගින් අභියාචකකේ කතොරතුරු ඉල්සිකම් වදශන් අයිතම 8, 13 වශ 14 යන ඉල්සිම් 

ප්රතිේකේඳ කර ඇති අතර අකනේ අයිතමයන් වදශා කතොරතුරු  ාදීම ප්රතිේකේඳ කිරීමේ කශෝ 

කතොරතුරු වැඳයීමක  ඇති  ාධාලේ පිලි දල කරුණු දේලා කනොමැත. 
 

ඒ අනුල උේත කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතිම 1, 2 වශ 4 වදශා නැලත නිලැරදිල ගනනය කර කතොරතුරු 

වැඳයීම ද, අයිතම 5 වදශා කදුළු ගෑව් මිදී ගැනීම වශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛණල වශතික 

පි ඳත් වැඳයීම ද අයිතම අංක 6 වදශා තාේණිකල ඇගයීම් කරද්දී වාම්ඳල අන්තර්ගතය ඳරීේා 

කිරීම යදුලන අතර තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තාකේ වාම්ඳල අන්තර්ගතය ඳරීේා කෂ 

කල්ඛණල වශතික පි ඳත් වැඳයීම ද අයිතම අංක 7 වදශා 2012 ලර්ය  අදා ල එකී කතොරතුරු 

ඉල්සිකම් වදශන් කතොරතුරු  ාදීම ද  ක යුතු ක යුතු  ල කකොමින් වභාල තීරණය කරයි  
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කතොරතුරු ඉල්සිකම 8 ලන අයිතමය කව ඉල්ා ඇත්කත් අදා කාය තු භාවිතා කරන ද කදුලු ගෑව් 

ප්රමාණය කකොඳමණද යන්නය. කමකී කතොරතුරු වැඳැයීම ප්රතිේකේඳ කරමින් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක 

නිෂධාරී දේලා ඇත්කත් කතොරතුරු ඳනකත් 5(1)ආ(i) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදන අනුල ප්රතිේකේඳ කරන  ලයි.  

නමුත් කමම කතොරතුරු මශජන උන්නතිය  අදා කතොරතුරේ  ල අභියාචක වියන් 2022.10.17 දින දරණ 

ලිඛිත වැකිරීම් මගින් කරුණු දේලා ඇත. විකේකයන්ම අභියාචකකේ කචෝදනාල ලන්කන් ජනතාල 

විසුරුලා ශැරීම වශා කඳොලියය වියන් කල් ඉකුත් ව කඳුළු ගෑව් භාවිත කර ඇති  ලයි. කඳුළු ගෑව ්

ප්රශාරයන්  ේව ුදද්ගකයකු මියයාමද, ප්රතිකාරල  ේව ුදද්ගයන්කේ ෛලදය ලාර්තා වම් න්ධ 

කරුණු ද අභියාචක වියන් ඉදිරිඳත් කර ඇත. කම් අනුල කමම කතොරතුර නිදශව් කයුතුද නැද්ද යන්න 

තීරණය කිරීකම්දී කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් පිලි  ඳනකත් 5(4) ලගන්තිය කකකරහිද කමම 

කකොමින් වභාකේ විකේ අලධානය කයොමු ක යුතුල ඇත. කඳොදු අධිකාරිය වියන් භාවිතා කරන ද 

කඳුළු ගෑව් ප්රමාණය වම් න්ධ කතොරතුරු, කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් ඳනකත් 5(4) ලගන්තිය 

ප්රකාරල, වෘජුලම මශජන සු යද්ධිය ශා වම් න්ධ ලන කතොරතුරු ලන  ල අඳකේ නිගමනය කේ. නීතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම වශා කඳුළු ගෑව් භාවිතා කිරීම රාජයය වියන් යදු කරන නීතයානුක ක්රියාලලියේ 

 ැවින් එහි කියදු රශවයභාලයේ කනොතිබිය යුතුය. ඒ අනුල, කතොරතුරු ඳනකත් 5 (1)ආ(i) ලගන්තිය, කමම 

කතොරතුරු මුදා ශැරීම   ාධාලේ කව ක්රියාත්මක ලන  ල පිළිගත කනොශැකි  ල අපි තීරණය කරමු.    

 

අයිතම 9 10 11 වශ 12 වදශා කඳොදු අධිකාරිය කතොරතුරු  ාදී ඇති අතර එම කතොරතුරු අවතය 

කතොරතරු  ල  අභියාචක වියන් කරැණු දේලා තිකේ. අවතය කතොරතුරු වැඳයීම ඳනකත් 39 ලන 

ලගන්තිය ය කත් ලරදේ ලන  ැවින් ඒ වදශා කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීම ද ඳනකත් ප්රතිඳාදන ය කත් 

විමර්ණයේ ඉල්ා යටීම ද අභියාචක කලත අයිතිය ඇත. 

 

අයිතම 13 වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ ව්ථාලරය වී ඇත්කත් එම කතරතුරු වැඳයීම 5(1)ආ(i) 

ලගන්තිය ය කත් ප්රතිකේ කරන  ලයි. එකී අයිතමකයන් ඉල්ා ඇත්කත් එකව එල් කෂ 

අලව්ථාලදී භාවිත කරන ද කදුළු ගෑව්  ප්රමාණයන් කම්ානලාද? ඒ  ල වශන්ලන කල්ඛනල 

වශතික පි ඳත්  ා කදන්න යනුකලනි කමම කතරතුරු ඉල්සිම අයිතිම 12 වමග වෘජුල වම් න්ධ ලන 

අතර ඒ්් අනුල කමම වංඛයා කල්ඛන ඉල්ා ඇත්කත් 2022 මාර්තු 31 ය  2021 ජූනි මාවය දේලා කා 

කාඳරිච්කේදයේ වම් න්ධකයන් කේ. කමම කතොරතුරු ල  අදා කා ඳරිච්කේදකේ කදුලු ගැව ්

ප්රශාරයන් වම් න්ධකයන් වමාජකේ දැඩි වාකච්ඡාල  භාජනය ව අතර එම කා ඳරිච්කේදය තු වංඛයා   

කල්ඛන ඉදිරිඳත් කිරීම මගින් ඳනකත් 5 (1) ආ (i) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදනය  යදුලන  ඳෑම පිළි ල 

කඳොදු අධිකාරිය ඳැශැදිලි කිරීමේ යදුකර කනොමැත. එකවේම කමම කතොරතුර මශජන උන්නතිය  අදා 

කරුණේ  ැවින් ඳනකත් 5(4) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදන කකකරහිද කකොමින් වභාකේ අලධානය කයොමුවිය. 

ඒ්් අනුල අයිතම 13 වදශා කතොරතුරු නිදශව් කිරීම ප්රතිේකේඳ කිරීකම් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක 

නිධාරිකේ තීරණය වමග කකොමින් වභාල   එකග විය කනොශැක. එ ැවින් කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 

අංක 13   අදා කතොරතුරු නිදශව් ක යුතු  ල අඳ තීරණය කරමු. 

 

කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 14 වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක නිධාරිකේ වථ්ාලරය වී 

ඇත්කත් අධිකරණකේ නඩු ක යුත්තේ ඳලතින  ැවින් ගරු නීතිඳතිලරයාකගන් උඳකදව්  ාගැනීකමන් 

කත්ාරල එම කත්ාරතුරු මුදාශැරිය කනොශැකි  ලත්ය. අයිතම 14 මගින් ඉල්ා ඇති කතොරතුර ලන්කන්, 

එම අලව්ථාලදී භාවිත කෂ කදුළු ගෑව්  කුමන ලවරල මිදී ගත් කදුළු ගෑව් ද ? ඊ  අදා යයලු 

කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න යන්නය කමම කතොරතුරද අයිතම 9 ශා වම් න්ධ  ැවින් ඉල්ා 

ඇති  කතොරතුරු 2022 මාර්තු 31 ය  2021 ජූනි මාවය දේලා කා ඳරිච්කේදයේ වම් න්ධකයන් කේ. 

කමම කතොරතුර ප්රතිකේ කිරීම වදශා නම්ක නිධාරී වියන් ඳනත ය කත් ලන කියම විධිවිධානයේ 

දේලා කනොමැත. එකවේම නඩු ක යුත්ත  කුමේද යන්න පිලි දල වශ කමම කතොරතුරු ල  එම නඩු 

ක යුත්කත් අදාත්ලය පිලි දල කියදු කරුණු දැේවීමේ ද යදුකර කනොමැත. කමම අභියාචනා විභාගය 

අලවන් ක 2022 ඔේකතොර් ර් 6 ලන දින අතිකර්ක ලිඛිත කද්න වදශා කදඳාර්ලය ම 2022.10.17 
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ලන දින කතේ අලව්ථාල  ාදුන් නමුත් එම අලව්ථාකේදීද කඳොදු අධිකාරිය වියන් කම් පිලි දල ඳනත  

අනුක කරුණු දැේවීමේ යදුකර කනොමැත. ඳනකත් 32(4) ලගන්තිය අනුල කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ 

ඳලතින අභියාචනයකදී කඳොදු අධිකාරිය ඳනත  අනුල ක්රියාකර ඇති  ල ඔප්ුද කිරීකම් භාරය කඳොදු 

අධිකාරිය කලත ඳැලකර්. ඒ අනුල කමම අයිතමකේ වදශන් කතොරතුරු ප්රතිකේ කිරීකම් තීරණය 

වාධාරණීකරණය කිරීම  කඳොදු අධිකාරිය වමත් වී කනොමැති  ල තීරණය කරමු.  

 

ඒ්් අනුල අයිතම අංක 14   අදාල කඳ්ාදු අධිකාරිකේ නම්ක නිධාරිකේ තීරණය ප්රතිකේ කරමින් 

එම අයිතමය  අදා කතොරතුරු අභියාචක කලත  ාදිය යුතු  ල තීරණය කරමු. 

 

කම් අනුල 2022 ජූලි 17 ලන දින කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 01, 02, 04, 05, 06, 07 වශ 08 දේලා 

අයිතමයන් වම් න්ධකයන් කමම තීරණකේ ඉශත ලගන්ති ලලින් දේලා ඇති කතොරතුරුද එකී කතොරතුරු 

ඉල්සිකම් අයිතම 12, 13 වශ 14 අයිතම ල  අදා ල එම කතොරතුරු ඉල්සිම් ඳරිදී කතොරතුරුද 2022 

කනොලැම් ර් මව 14 ලන දින  කඳර කකොමින් වභාල ද පි ඳත් වශතිතල අභීයාචක කලත  ාදිය යුතු 

 ල  තීරණය කරමු.  

 

කකොමින් වභාකේ කමම තීරණය  අනුකල ක්රියා කිරීම  කඳොදු අධිකාරිය අකඳොකශොවත් ලන්කන් නම්, 

කතොරතුරු නිධාරි  වශ කඳොදු අධිකාරිය  එකරහිල 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකම් 

අයිතිලායකම පිළි  ඳනකත් 39 ලගන්තිය ප්රකාරල නියමිත මකශේව්ත්රාත් අධිකරණකයහි නඩු ඳැලරීම  

ක්රියාකෂ යුතු  ල  කකොමින් වභාල තීරණය කරයි. 

 

කකොමින් වභාකේ කමම තීරණය කඳොදු අධිකාරිය කලත, කතොරතුරු නිධාරි කලත වශ අභියාචක කලත 

දන්ලා යැවීම   කකොමින් වභාකේ අධයේ ජනරාල්ලරයා කමකශයලනු ැකේ.  

 

කමම අභියාචනය අලවන් කරනු ැකේ. 

 

............................................................. 

විනිසුරු උඳාලි අකේරත්න (විශ්රාමික)  - වභාඳති  

 

............................................................. 

විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම (විශ්රාමික) - කකොමවාරිව්   

 

.............................................................. 

නීතීඥ කිාලි පින්ක ෝ ජයලර්ධන - කකොමවාරිව්   

 

............................................................... 

නීතීඥ ජගත් ලියන ආරච්චි - කකොමවාරිව්   

 

............................................................ 

කමොකශොමඩ් නහියා   - කකොමවාරිව ්

 


