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තරිඳු ජයවර්ධන එ. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 545/2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය. 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධරයො කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - හර්ෂ විකේවර්ධන, අතිකර්  කල් ේ 

ඩබ් ජී ඩී සුමනකසව ර,  ළමනො රණ සහ ොර 

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.07.09 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.03, 2018.08.16, 
2018.08.16 

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.08.28 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.09.20 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.07.09 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
1. අමොතෙොංශ සංචිතකේ ඇති වොහන සංඛ්ෙොව  
2. අමොතෙොංශ සංචිතකේ ඇති වොහන වර්ග හො එම වොහනවල අං   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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3. අමොතෙංශකේ වොහන භොවිත  රන පිරිසකේ නේ ලැයිසවතුව සහ ඔවුන්ට දී ඇති වොහනකේ 
වර්ගය සහ අං   

4. අමොතෙංශකේ වොහන වල රියදුරන් හො ඔවුන්ට අදොළ වොහනය  
5. අමොතෙංශකේ වොහන සඳහො 2015 වසකර් කතල් වියදේ සහ නඩත්තු වියදේ  
6. අමොතෙංශකේ වොහන සඳහො 2016 වසකර් කතල් වියදේ සහ නඩත්තු වියදේ (වොර්ි ව)  
7. 2016 සහ 2017 අමොතෙංශකේ වොහන සඳහො කතල් සහ නඩත්තු වියදේ කවන කවනම 
(වොහනකයන් වොහනයට) 

8.  ර්මොන්ත හො වොණිය අමොතෙවරයොට ලබො දී ඇති වොහන ගණන සහ රියදුරන් ගණන. 
(වොහන අං  කවන කවනම) 

 

කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.03 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් අං  01 සිට 06 දක්වො හො අං  08 යටකත් 

කතොරතුරු අමුණො ඇති අතර අං  07 යටකත් ඉල්ලො ඇති කතොරතුරු සැපයීම සඳහො සති කද    ොලයක් 

ඉල්ලො ඇත. නැවත කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් අත්සන්  රන ලද ලිපි කද ක් 2018.08.16 දින 

අමොතෙවරයොකේ මොධෙ අංශය විසින් අභියොච කේ නිවසට කගනැවිත් දුන් අතර එම අවසවථො කදකක්දී අං  

8 සඳහො ලබො දුන් ප්රතිචොර කවනසව වූ අතර කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් එවන ලද මුල් ප්රතිචොරයටද 

හොත්පසින්ම කවන විය. 

 කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.08.28 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත 

අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. එම අභියොචනකේ අභියොච  පවසො සිටිකේ කතොරතුරු ඉල්ීකේ අං  08 

යටකත් ඉල්ලො ඇති සංඛ්ෙොවට 2018.08.03 දිනැති ලිපිය මගින් වොහන 10ක් කලස දැක්වුවද, 2018.08.16 

දිනැතිව දුර ථනය මොර්ගකයන් අමොතෙොංශ කල් ේවරයො පවසො සිටිකේ ඇමතිවරයොට වැඩිපර වොහන 

කද ක් පමණක් ලබො දී ඇති බවයි. ඉන් පසුව, ඇමතිවරයොකේ මොධෙ  ණ්ඩොයමක් මොර්ගකයන් 2018.08.16 

දිනැති 102/04/01/191 දරණ ලිපිය මගින්  මුල් කතොරතුරු ලබො දුන්කන් අතපසුීමකින් බවත් ඇමතිවරයොට 

ලබොදී ඇත්කත් වොහන 5ක් පමණක් බවත් දන්වො ඇත. එම ලිපිය ලද පසු අමොතෙංශ කල් ේවරයො අභියොච  

කවත දුර තනකයන්  තො  ර යළිත් පවසො සිටිකේ කදවැනි ලිපිකයන් වැරදි වැටහීමක් ඇති විය හැකි බැවින් 

එයද කවනසව  ළ යුතු බවයි. ඉන් අනතුරුව එදිනම සවස කතොරතුරු නිලධොරියො අභියොච  කවත ලිඛිතව 

අමොතෙවරයො වොහන 3ක් භොවිතො  රන බව දැනුේ කදන ලදී. අභියොචනය කිරීකේ පදනම එ ම  රුණට 

අදොළව අවසවථො තුන දී පිළිතුරු තුනක් ලබො දීමත් කතොරතුරු නිලධොරියො හට  රන ලද බලපෑමක් මත මුල් 

කතොරතුරු කවනසව කිරීමක් සිදුී ඇති බව හැගී ගිය බැවින්ය.  

නේ ළ නිලධොරයො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

2018.09.20 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනය විභොග  රන අවසවථොකේදී අභියොච  පවසො සිටිකේ ඔහු 2017.11.12 සහ 2017.10.23 දිනයන්ි 

කතොරතුරු ඉල්ීේ මගින් අමොතෙංශකේ පවතින වොහන සේබන්ධකයන් කතොරතුරු කතොරතුරු ඉල්ලො සිටි 

බවත් එම අවසවථොවන්ිදී එයට පිළිතුරු කනොලැබුන බැවින් හො පනත ප්ර ොරව ඉදිරි පියවර ගැනීමට 

අකපොකහොසත් වූ බැවින් 2018.07.09 දිනැතිව එම ඉල්ීම නැවත සිදු  ළ බවයි. එම අවසවථොකේදී කතොරතුරු 

නිලධොරියො කතොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව දන්වො එවන ලද අතර කතොරතුරුද 2018.08.03 දිනැතිව අභියොච  

කවත ලබො කදන ලදී. අභියොච  මොධෙකේදියකු වශකයන් කමම කතොරතුරු වල සතෙතොවය තහවුරු  ර 

ගැනීම සඳහො, පවත්පකති කේ සේබන්ධකයන් තමො රචිත ලිපිය පළ ීමට ප්රථමව අමොතෙවරයොට දුර ථන 

ඇමතුමක් ලබොදී සිටි අවසවථොකේදී අමොතෙංශකේ මොධෙ අධෙක්ෂ කවත කයොමු  රන ලද බවත් මොධෙ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අධෙක්ෂ තමො අමොතෙොංශකේ කල් ේ කවතත් කයොමු  ළ බව පවසො සිටින ලදී. ඒ අනුව කල් ේවරයොට 

 තො  රන ලද අතර කල් ේවරයොද අභියොච  කතොරතුරු නිලධොරියො කලස පත්ව සිටි පද්ගලයො ලබො දුන් 

කතොරතුරු නේ එම කතොරතුරු සතෙ කතොරතුරු විය යුතු බවත් පවසො සිටින ලදී. ඒ අනුව අභියොච  එම 

කතොරතුරු පවත්පකති පළ  රන ලදී.  

මින් අනතුරුව අභියොච  කල් ේවරයොට නැවත  තො  ළ විට කල් ේතුමො පවසො සිටිකේ කතොරතුරු 

නිලධොරියොකේ ප්රතිචොරය ප්ර ොරව වොහන සංඛ්ෙොව 10ක් කනොව 5ක් බවත් එම නිවැරදි කිරීම පවත් පකති 

සිදු  රන කලසටත් ය. තවද පවසො සිටිකේ අමොතෙවරයොට පිට පළොත් වල රොය ොරීකිරීමට සිදුවන බැවින් 

වැඩිපර වොහන ලබොදී ඇති බවත්ය. ඉන්පසුව අභියොච  කවත දුර තනකයන් කතොරතුරු නිලධොරියොද  තො 

ක ොට වොහන 10ක් කනොමැති බවත් එම අවසවථොකේදී මොධෙ අධෙක්ෂ අතට දුර ථනය ලබො දුන් බවත් පවසො 

සිටින ලදී. ඉන්පසු අමොතෙවරයොකේ කපෞද්ගලි  මොධෙ අංශය අභියොච කේ හුණුපිටිය හරසව පොකර් ලං ොදීප 

 ොර්යොලය කවත 2018.08.16 දිනැතිව කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් ලියන ලද ලිපයක් භොර කදන ලදී. එම 

ලිපිකයි සඳහන් වුකේ අමොතෙවරයො කවත ලබොදී ඇති වොහන සංඛ්ෙොව 5ක් බවත් ඉන් 2ක් අමොතෙවරයො 

උතුරු නැකගනිර පළොත්වල රොය ොරී  ටයුතු සඳහො යන බැවින් භොවිත  රන බවත් ය. මින් පසු 

අභියොච ද යොතිවොදී බව පවසමින් twitter ඔසවකසව අපහොසයට ලක් ීමට සිදුවූ අතර, සවස නැවත වරක් තම 

නිවසට කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් ලියන ලද තවත් ලිපියක් මොධෙ අංශය විසින් කගනවිත් භොර කදන ලදී. 

එි අත් වැරදීමකින් කපර ලිපිකේ (එනේ 2018.08.16 දිනැති ලිපිකේ) වොහන 5ක් බව සඳහන් ී ඇති බවත් 

නිලවශකයන් පවතින්කන් වොහන තුනක් බවත් කතොරතුරු නිලධොරියො පවසො ඇත.  

කමම අවසවථොකේදී අභියොච  අවධොරණය  ර සිටිකේ කතොරතුරු නිලධොරියට යේකිසි බලපෑමක් සිදුක ොට 

විවිධ අවසවථොවන්ිදී ලබො දී ඇති කතොරතුරු කවනසව  රන බවට හැගී යන බවයි.  

කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ කේ වන විට කතොරතුරු නිලධොරියො කේ වන විට සවථොන මොරුවක් ලබො කගොසව 

ඇති බවත් දැනට අමොතෙවරයොට වොහන තුනක් ඇති බවත් තවත් වොහන කද ක් වෙොපෘති සඳහො භොවිත 

 රන බවත්ය. තවද අතිකර්  වෙොපෘති සඳහො සොමොනෙකයන් වොහන 8ක් කවන් ර තිකබන බවත් කවනත් 

නිලධොරිකයක් කනොමැති ීම කහවතුකවන් අමොතෙවරයො යටකත් කමම වොහන පවතින කලසත් පවසො සිටින 

ලදී. තවද අභියොච  කවත නිවැරදි  රුණු ලබො දිය යුතු බැවින් කමම පිළිතුර/ පහැදිලි කිරීේ කතොරතුරු 

නිලධොරියො විසින් වරින් වර කවනසව  රන ලද බවත් පවසො සිටින ලදී.   

අභියොච  විමසො සිටිකේ එක් දිනක් තුළ වොහන 5, තුන බවට පත්ීේ ක කසවද යන්නත්, තවදුරටත් පවසො 

සිටිකේ කමකලස පිළිතුරු වරින් වර කවනසව ීම ගැටළු සහගත බවත්ය. අභියොච  කමම පරසවපර විකරෝධී 

ප්රතිචොරවලින් සතෙ තත්ත්වය දැනගැනීම පිණිස කමම වොහන වල ධොවන සටහන් ඉල්ලො කතොරතුරු 

ඉල්ීමක් සිදු  ර ඇති බවද පවසො සිටින ලදී. 

අභියොච  තවදුරටත් පවසො සිටිකේ කමවැනි සිද්ධීන් සොමොනෙී රණය වුවකහොත් කපොදු අධි ොරිය තුළ 

කමවැනි සිදුීේ නැවත නැවතත් සිදුීමට ඇති හැකියොවද වැඩි වන බවයි.   

කපොදු අධි ොරිකයන් කතොරතුරු නිලධොරියො කවත යේ බලපෑමක් ඇතිවුකන්ද යන්න පිළිබඳව ප්රශවන  ර 

සිටියදී, කපොදු අධි ොරිය නිකයෝයනය  රමින් පැමිණ සිටි අතිකර්  කල් ේ තුමො පවසො සිටිකේ එකසව කිසිදු 

බලපෑමක් කනොතිබුණු බවත් වඩොත් පැහැදිලි හො නිවැරදි පිළිතුරක් ලබො දීමට ගත් ප්රයත්නයක් බවත්ය.  

කපොදු අධි ොරිය විසින් නිල වශකයන් කමම තත්ත්වය සේබන්ධකයන් ගත පියවර සේබන්ධකයන් විමසො 
සිටියදී කතොරතුරු නිලධොරියට ක ොමිෂන් සභොව ඉදිරිකේ කපනී සිටිය හැකි බවත් පවසො සිටින ලදී.  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නියයෝගය: 

 
2018.08.16 දිනැතිව කතොරතුරු නිලධරයොකේ අත්සන යටකත් නිකුත්  රන ලද ලිපි මුල් ප්රතිචොරයට වඩො 
කවනසවීම, එම ලිපි, කතොරතුරු නිලධරයොකේ අත්සන යටකත් නිකුත්  රනු ලැබුවද, අමොතෙවරයොකේ 
මොධෙ අංශය විසින් අභියොච  කවත ලබො දීම, සහ දුර ථන ඇමතුේ මොර්ගකයන්  තො  ළ අවසවථොකේදී 
මොධෙ අංශයද ප්රතිචොර දැක්ීම මගින් කතොරතුරු නිලධොරියො කවත බලපෑමක් සිදු ී ඇත්ද යන්න කමම 
අවසවථොකේදී උද්ගතවන ප්රශවනයකි.   
 
ඒ අනුව කමම අවසවථොකේදී පරසවපර විකරෝධී ප්රතිචොර ලබො දීමට කහවතු සහ කතොරතුරු නිලධොරියො යේ කිසි 
බලපෑමක් මත තම ප්රතිචොරය කවනසව  කළවද යන්න කසොයො බැීම සඳහො විමර්ශනයක් සිදු ක ොට ක ොමිෂන් 
සභොව කවත වොර්තොවක් සපයන කලසට කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකබ්.  
 
මීළඟ  ැඳීකේ දිනය: 2018.01.29 
 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 

 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 545/2018 (2019.01.29 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය. 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධරයො කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - ඩබ් ජී ඩී සුමනකසව ර,  ළමනො රණ සහ ොර 

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය විසින් 2019.01.28 දිනැති ලිපිය මගින් දන්වො ඇත්කත් විමර්ශනය සිදු කිරීම, අමොතෙංශකේ 

අතිකර්  කල් ේ (ප්රතිපත්ති) කක්. පියරත්න මිය කවත පවරො ඇති බවත් විමර්ශනය සිදු  රකගන යොකේදී 

අදොළ කතොරතුරු නිලධොරියොකගන් ප්ර ොශනයක් ලබො ගැනීමට ඇති අපහසුතොවය කහවතුකවන් සති කද   

 ොලයක් ලබො කදන කලසත්ය.   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නියයෝගය: 

 
කපොදු අධි ොරිකයි අදොළ නිලධොරීන් විසින් විමර්ශනය සිදු කිරීමට කේ දක්වො ද කිසිදු පියවරක් කගන 

කනොමැති බැවින්, මීළඟ දිනට අදොළ කතොරතුරු නිලධොරීන් කදකදනො  ැඳවො ක ොමිෂන් සභොව ඉදිරිකේ 

විමර්ශනය සිදු කිරීමට තීරණය  රනු ලැකබ්. 2019.04.02 දිනට කපර කපොදු අධි ොරියට 2018.12.04 දිනැති 

නිකයෝගය ප්ර ොරව විමර්ශනය සිදු ක ොට වොර්තොව කයොමු කිරීමට හැකි වන්කන් නේ එය වඩොත් කයෝගෙ බව 

ද අවධොරණය  ර සිටිනු ලැකබ්. 

අභියොචනය  ල් තබනු ලැකබ්.  

මීළඟ විභොග කිරීකේ දිනය: 2019.04.02 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 545/2018 (2019.04.02 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය. 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධරයො කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - කක් . ප්රියරත්න,  ළමනො රණ සහ ොර 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

විමර්ශනය සම්වබන්ධයයන් ප්රශන් කිරීයම්වදී යපාදු අධිකාරිය පවසො සිටිකේ 2019.01.08 දිනැති ලිපිය මගින් 
දන්වො ඇත්කත් පරසවපර විකරෝධී ප්රතිචොර ලබො දීමට කහවතු සහ කතොරතුරු නිලධොරියො යේ කිසි බලපෑමක් මත 
තම ප්රතිචොරය කවනසව  කළවද යන්න කසොයො බැීම සඳහො විමර්ශනයක් සිදු ක ොට ක ොමිෂන් සභොව කවත 
වොර්තොවක් සපයන කලසට අමොතෙංශකේ අතිකර්  කල් ේ (ප්රතිපත්ති) කක්. ප්රියරත්න මියට  කමම ලිපිය 
මගින් දන්වො ඇති බවත් ඒ අනුව එම විමර්ශනය සිදු  ර 2019.03.28 දිනැති ලිපිය සමග එම වොර්තොව 
ක ොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත්  ළ බව සදහන්  රන ලදී. 
 
විමර්ශන වොර්තොව සේබන්ධකයන්, කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ පළමු අවසවථොකේ එව ට සිටි අතිකර්  

කල් ේ පොලන ටි.ඩී.එසව.පී  කපකර්රො (කතොරතුරු නිලධොරියො) විෂයභොර නිලධොරීන්කගන් කතොරතුරු ඉල්ීම 

හො සේබන්ධව ලබො දුන් උපකදසව පරිදි, අදොළ විෂයභොර නිලධොරීන් කතොරතුරු ලබො දුන් බවත්, කදවන හො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

6 
 

තුන්වන අවසවථොවන්වල දී ටි.ඩී.එසව.පී  කපකර්රො මහතො ලබො දුන් කතොරතුරු සේබන්ධකයන් අදොළ විෂයභොර 

නිලධොරීන් කනොදැනුවත් බවත් ය. 

අභියොච  අවධොරණය  ර සිටිකේ අමොතෙවරයොකේ මොධෙ අංශය විසින් අභියොච  කවත කතොරතුරු ලබො 
දීම, සහ දුර ථන ඇමතුේ මොර්ගකයන්  තො  ළ අවසවථොකේදී මොධෙ අංශයද ප්රතිචොර දැක්ීම මගින් 
කතොරතුරු නිලධොරියො කවත බලපෑමක් සිදු ී ඇත්ද යන්න ද 2018.12.04 දිනැති ක ොමිෂන් සභොකේ 
නිකයෝගයට අනුව අදොළ විමර්ශනයට ඇතුළත් විය යුතු බව ය. 
 
විමර්ශන වොර්තොකේ නිරීක්ෂණ අං  6 සහ 7  රුණු සේබන්ධකයන් ක ොමිෂන් සභොව විමසන ලදුව , කපොදු 
අධි ොරිය පවසො සිටිකේ, කතොරතුරු පනත ප්ර ොරව කමම කතොරතුරු සපයන නිලධොරියො නිවැරදි 
අවකබෝධයකින්  ටයුතු කිරීමට අකපොකහොසත් ී ඇති බව නිරීක්ෂණය වූ බව පවසන ලදී. 

 

නියයෝගය: 

 
විමර්ශන වොර්තොකේ අං  6 සහ 7 නිරීක්ෂණයන් පහත පරිදි කේ. 
6.කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් නිසි පරිදි  ටයුතු කනොකිරීම  
 
කමම කතොරතුරු සැපයීම සදහො දැනටමත් අමතෙංශය විසින් නේ  ර ඇති නිලධොරියො වකශයන් අතිකර්  
කල් ේ (පොලන), ටී .ඩී එසව .පී  කපකර්රො මහතො වන අතර ඔහු තම රොය ොරිය ඉටු කිරීකේදී එය 
වගකීකමන් ඉටු කිරීමට අසමත් ීම. 
 
7. කතොරතුරු පනත ප්ර ොරව කමම කතොරතුරු සපයන නිලධොරියො නිවැරදි අවකබෝධයකින්  ටයුතු කිරීමට 
අකපොකහොසත් ීම 
 
ඉහත සදහන් නිරීක්ෂණයන් සඳහො පදනේ වූ  රණු පැහැදිලි කනොකේ . 
 

යපාදු අධිකාරියට විමර්ශන වාර්තායේ අාංක 6 සහ 7 නිරීක්ෂණ සිදු කිරීමට යහ්තු සහ 2018.12.04 දිනැති 

යකාමිෂන සභායේ නියයෝගයට අනුව අදාළ විමර්ශනයට ඇතුළත් විය යුතු අයනකුත් කරුණු වන 
අමොතෙවරයොකේ මොධෙ අංශය විසින් අභියොච  කවත කතොරතුරු ලබො දීම, සහ දුර ථන ඇමතුේ මොර්ගකයන් 
 තො  ළ අවසවථොකේදී මොධෙ අංශයද ප්රතිචොර දැක්ීම මගින් කතොරතුරු නිලධොරියො කවත බලපෑමක් සිදු ී 

ඇත්ද යන්න සම්වබන්ධයයන් විමර්ශනය කර තවදුරටත් වාර්තා කරන යලස නියයෝග කරන ලදී. 
 
අභියොචනය  ල් තබනු ලැකබ්.  

මීළඟ විභොග කිරීකේ දිනය: 2019.04.09 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 545/2018 (2019.04.09 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය. 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධරයො කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - කක් . ප්රියරත්න,  ළමනො රණ සහ ොර 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

2019.04.02 දිනැති නිකයෝගය පරිදි අමොතෙවරයොකේ මොධෙ අංශය විසින් අභියොච  කවත කතොරතුරු ලබො 
දීම, සහ දුර ථන ඇමතුේ මොර්ගකයන්  තො  ළ අවසවථොකේදී මොධෙ අංශයද ප්රතිචොර දැක්ීම මගින් 
කතොරතුරු නිලධොරියො කවත බලපෑමක් සිදු ී ඇත්ද යන්න සේබන්ධකයන් සිදු  ල විමර්ශනය සේබධකයන් 
පහත  රුණු පවසො සිටිකේය, 
 

1. එව ට මොධෙ ප්රධොනියො කලස  ටයුතු  ල කයෝසප්ත තවරොයො මහතො කගන් ඉහත  රුණු 
සේබන්ධකයන් විමසීකේදී ඔහු කේ සේබධකයන් මැදිහත් ීමක් සිදු කනො ළ නමුත් වොර්තොවක්  

ප්රවෘත්ති (News) පත්ර  ොර්යොලයට කගනයොකේදී සහභොගී වූ බවත් පවසො ලදී, 
 

2. ප්රවෘත්ති (News) පත්ර  ොර්යොලකේ එව ට සිටි මොධෙ අධෙක්ෂ  කලස  ටයුතු  ල නකර්න්ද්ර 
රොයපක්ෂ මහතො සවථොන මොරුවක් ලබො ඇති බවත් ඔහුව පසුගිය සිකුරොදො දිනකයි සේබන්ධ  ර 

ගැනීමට කනොහැකි වූ බව පවසන ලදී. එකහත් ඔහු නැවත ලබන සදුදො දින ක ොළඹ ට පැමිකණන 

බව ප්ර ොශ  ර බව ක ොමිෂන් සභොවට කපොදු අධි ොරිය දැනුේ කදන ලදී. 

 
අභියොච , කපොදු අධි ොරිය 2019.04.02 දිනැති ඉදිරිපත්  ල විමර්ශන වොර්තොකේ නිරීක්ෂණ අං  6 සහ 7 
 රුණු සේබන්ධකයන් නැවතත් අවධොනය කයොමු කිරීකමන් අනතුරුව ඒ සේබන්ධකයන් ක ොමිෂන් සභොව  

ප්රශවන කිරීකේදී කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ, කපොදු අධි ොරිකේ කල් ේකේ අනුදැනුම අනුව තවදුරටත් ඒ 
සේබන්ධකයන් කසොයො බලො තවදුරටත් වොර්තො කිරීමට කපොදු අධි ොරිය එ ඟ විය.  
 

නියයෝගය: 

 

යතාරතුරු දැනගැනීයම්ව අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් පනවා තිබූ විධිවිධාන කිහිපයක් උල්ලාංඝනය වී 

තියේදැයි යසායා බැලීමට යකාමිෂන් සභාව විසින් යමම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට යපාදු අධිකාරියට නියයෝග 
කර ඇත. වියශ්ෂයයන් පහත දක්වා ඇති වගන්ති, එනේ, 
 
පනකත් 39 (1) (අ) වගන්තිය; 
  

කතොරතුරු සැපයීම සිතොමතො අවිර  රනු ලබන කහෝ කේතොන්විත වැරදි සහගත, අසේපර්ණ කහෝ 
නිවැරදි කනොවන කතොරතරු සපයනු ලබන, 

 
පනකත් 39 (1) (ආ) වගන්තිය; 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එම කපොදු අධි ොරිකේ ඔහු කහෝ ඇයකේ කසවවො නියුක්තිය ක්රියොත්ම  කිරීම කහවතුකවන් ලබො ගත් 
දැනුම කහෝ තමො කවත ප්රකේශයක් ඇති කතොරතුරු කේතොන්විතව විනොශ  රනු ලබන, අවලංගු  රනු 
ලබන, කවනසව  රනු ලබන කහෝ පර්ණ කහෝ අර්ධ වකශයන් වසන්  රනු ලබන 

 
පනකත් 39 (2) වගන්තිය; 
 

23 (3) වගන්තිය යටකත් කතොරතුරු නිලධොරිකයකු විසින් සහොය ඉල්ලො සිටිකේ යේ 
නිලධොරයකුකගන් ද ඒ නිලධොරියො විසින් සොධොරණ කහවතුවක් කනොමැතිව ඒ සහය ලබො දීම පැහැර 
හරින විට, ඒ නිලධරයො කේ පනත යටකත් වරදක් සිදු  රනු ලබො අතර මකහවසවත්රොත්වරයො විසින් 
පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභොගයකින් පසුව වරද රු  රනු ලැබීකේදී රුපියල් දසදහසක් 
කනොඉක්මවන දඩය ට යටත් විය යුතුය. 

ඉහත වගන්ති ප්ර ොරව සිදු  රන ලද සියලු ක්රියො කතොරතුරු දැනගැනීකේ පනකත් 39 (1) වගන්තිය ප්ර ොරව  
‘මකහවසවත්රොත්වරකයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලගු නඩු විභොගයකින් පසු වරද රු කිරීකේදී රුපියල් 
පනසවදහසක් කනොඉක්මවන දඩ මුදල ට කහෝ අවුරුදු කද ක්  ොලයක් කනොඉක්මවන බන්ධනොගොරගත 
කිරීම ට කහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගරගත කිරීම යන කද ටම’, යටත්විය හැකි වැරදි කේ.  

අදොළ කපොදු අධි ොරිය තුළ කතොරතුරු ලබො ගැනීකේ දී කතොරතුරු නිලධොරියට කවනත් නිලධොරිකයකුකගන් 
පීඩනයක් කහෝ බලපෑමක් සිදු ී තිකබ්ද යන්න කසොයො බැීම සඳහො කමම පරීක්ෂණය ආරේභ  ර ඇත. කේ 
සේබන්ධකයන්, කතොරතුරු නිලධොරියො (කේ වන විට සවථොන මොරුවක් ලබො සිටින) විසින් මුල් වරට ලබො දුන් 
කතොරතුරු කවනසව කිරීම සහ / කහෝ කතොරතුරු සංකශෝධනය කිරීමට උත්සොහ  රන නිලධොරින් පිළිබඳව 
අභියොච  දැනුවත්ව සිටි බවට පවසමින් සිදු  රන ලද පැමිණිල්ලට ද අවධොනය කයොමු  රනු ලැකබ්. සිය 
වොර්තොව සඳහො කමම නිලධොරින්කගන් ප්ර ොශයක් ලබො ගැනීම සඳහො විමර්ශන නිලධොරිනිය බැඳී තිකබ් . 

විමර්ශන නිලධොරියො කතොරතුරු නිලධොරියො සිය රොය ොරිය අසොර්ථ  කලස  ටයුතු  ර ඇත යන 
නිගමනයට එළඹීමට පොද  වූ  රුණු සඳහන් විය යුතුය. විමර්ශණ වොර්තොකේ, ‘කමම කතොරතුරු සැපයීම 
සදහො දැනටමත් අමොතෙංශය විසින් නේ  ර ඇති නිලධොරියො අතිකර්  කල් ේ (පොලන), ටී.ඩී.එසව.පී. 
කපකර්රො මහතො වන අතර ඔහු තම රොය ොරිය ඉටු කිරීකේදී එය වගකීමකින් ඉටු කිරීමට අසමත් ීම’ කලස 
සදහන්  ර ඇත. එවැනි නිගමනයක් සඳහො කහවතු වොර්තොකේ සඳහන් කනොවන බැවින් තර් ොනුකූලව 
අවසොන කේදයන් එකසව නිගමනය කිරීම ප්රශවනයක් ී ඇත.. 

කපොදු අධි ොරිකයි වොර්තොකවි නිර්කද්ශ අං  2, එනේ, කමම කතොරතුරු සැපයීකේදී , කල් ේ වරයොකේ 
අනුදැනුම මත  රුණු  ඉදරිපත් කිරීමට පියවර ගැනීම, කතොරතුරු දැනගැනීකේ පනතට පටහැනි බව 
අවධොරණය  රනු ලැකබ්. ආයතන සංග්රහය යටකත් ඉහත සදහන් ක්රියො පටිපොටිය අනුගමනය  ළ යුතුය 
යන කහවතුව මත ඉහත නිගමනය  සොධොරණී රණය කිරීමට උත්සහ  ළ ද, කතොරතුරු දැනගැනීකේ පනකත් 
4 වන වගන්තිය අනුව කතොරතුරු දැනගැනීකේ පනත ආයතන සංග්රහය අභිබවො බල පැවැත්කේ.  කතොරතුරු 
දැනගැනීකේ පනකත් 23 වන වගන්තියට අනුව, පනත යටකත් කගොනු  රන ලද කතොරතුරු ඉල්ීේ 
සේබන්ධකයන්  ටයුතු කිරීකේදී ඉල්ලො සිටින කතොරතුරු නිදහසව කිරීම කහෝ ප්රතික්කෂවප කිරීම සඳහො 
සවවොධීනව  ටයුතු කිරීමට කතොරතුරු නිලධොරියො බැදී සිටියි. 

ඉහතින් සඳහන්  ර ඇති පරිදි, කපොදු අධි ොරිය විසින් බරපතළ පැහැර හැරීේ සිදු  ර ඇති පසුබිම , 
විමර්ශන නිලධොරියො කවත වොර්තොකේ අඩුපොඩු නිවැරදි  ර ක ොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීම සඳහො නිකයෝග 
 රනු ලැකබ්. 

මීළඟ දිනට අදොළ අතිකර්  කල් ේ පොලන ටි.ඩී.එසව.පී  කපකර්රො (කතොරතුරු නිලධොරියො)  ැඳවො ක ොමිෂන් 
සභොව ඉදිරිකේ විමර්ශනය සිදු  රනු ලැකබ්. විමර්ශන වර්තොව සඳහො පදනේ වූ  රුණු පැහැදිලි  රමින් ඒ 

අනුව නිරීක්ෂණ, නිර්කද්ශ හො නිගමන සංකශෝධනය  රන කලසට කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකබ්. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියොචනය  ල් තබනු ලැකබ්.  

මීලග විභොග කිරීකේ  දිනය: 04.06.2019 
 
***** 
RTIC Appeal(පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/545/2018 (2019.06.04 දින පැවති විධිමත්ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016අං 12දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත්32(1)වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද 

නිකයෝගය සහ2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය),රීති අං  28යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය. 

 

සභාපති:                                 මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -තරිඳු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය -            නේ ළ නිලධරයො කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - එන්. ජි පණ්ඩිතරත්න ,අතිකර්  කල් ේ පරිපොලන 

- ටි.ඩී.එසව.පී කපකර්රො(අදාළකතොරතුරුනිලධොරියො) 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිකයන් පරසවපර විකරෝධී කතොරතුරු තුනක් ලබොදුන්කන් කතොරතුරු නිලධොරියොට යේ බලපෑමක් 

සිදුීකමන්දැ යි දැනගැනීමට, සිදු ල විමර්ශනය අවසවථොකේදී ටී. ඩී. එසව. පී. කපකර්රො  (ිටප කතොරතුරු 

නිලධොරියො) පහත  රුණු පවසො සිටිකේය.  

, 

1. කතොරතුරු නිලධරයො වරින් වර විවිධ කතොරතුරු ලබො දීමට කහවතු  වුකේ තමො කවත අයුතු බලපෑේ 
සිදු ීම යන කචෝදනොව දැඩි කසව ප්රතික්කෂවප  ළ අතර අභියොච කේ කතොරතුරු ඉල්ීමට කමවන් 
විවිධ ප්රතිචොර දැක්ීමට කහවතු කලස සඳහන්  ර සිටිකේ පරිපොලනමය මට්ටකේ ඇති වූ 
වෙොකුලත්වය සහ වැරදි වැටහීේය. ඔහු විසින් තවදුරටත්  වර කහෝ නිලධොරිකයක් තමොකේ  ොර්ය 
භොරයන් සිදු කිරීකේදී සහය දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බවද ප්රතික්කෂවප  රන සිටින ලදී.   

2. අයිතම අං  8 ට අදොළව, එනේ,  ර්මොන්ත හො වොණියමය  ටයුතු අමොතෙවරයොට ලබො දී ඇති 
වොහන සහ රියදුරන් සේබන්ධකයන් මුල් අවසවථොකේදී සංඛ්ෙොව 10 කලසත් පසුව 5 කලසත් අවසන් 
වශකයන් 3 කලසත්ය. 

3. කතොරතුරු මුල් අවසවථොකේදී වොහන 10ක් කලස ලබො දුන් අතර කමයට අමොතෙොංශය භොර 
අමොතෙවරයොට අයත් වොහන තුනද අමොතෙවරයොකේ  ොර්යමණ්ඩලයට අයත් වොහන 5ද 
අමොතෙවරයොට කල් ේ තුමො විසින් අකනකුත් වැඩ  ටයුතු/ වෙොපෘති සඳහො ලබො දී ඇති වොහන 
කද ද ඇතුළත් විය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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4. කතොරතුරු නිලධරයො, කදවැනි ලිපිකයි වොහන පහක් කලස සඳහන්  ර සිටිකේ වෙොපෘති සඳහො 
කවන් ර තිබු වොහන කද  ඇතුළුව බව පවසො සිටි අතර, අමොතෙවරයො භොවිතයට ගන්නො ලද්කද් 
වොහන තුනක් බව නැවත නැවතත් අවධොරණය  ර සිටින ලදී.   

 
කමයට ප්රතිචොරයක් වශකයන් අභියොච  පවසො සිටිකේ,  
 
1. ඉල්ීකමි අයිතම අං  8ට නිශවචිත පිළිතුරක් ඉල්ලො සිටි බවත්   
2. කතොරතුරු නිලධොරියොකේ කදවැනි පිළිතුකර් ‘‘කේ අනුව ගරු අමොතෙවරයොකේ රොය ොරි ප්රකද්ශය තුළ 
උතුරු නැකගනිර ප්රකද්ශද අයත්වන බැවින් ඔහු සඳහො අතිකර්  වොහන 2ක් පමණක් කයොදවො ඇති නමුත් 
එම වොහන සඳහො රියදුරන්කහෝ ඉන්ධන සැපයීමක් කමම අමොත්යංශකයන් දරනු කනොලබන බව වැඩිදුරටත් 
දන්වමි' යනුකවන් සඳහන්  ර ඇත. පසුව වොහන තුනක් කලස කවනසවීම ‘වැඩිදුරපැහැදිලිකිරීමක්' කලස 
කතොරතුරු නිලධොරියො අර්ථ දැක්වුවද එය පිළිගත කනොහැකි බවත් ය. 
 
අභියොච කේ කතොරතුරු ඉල්ීමට අදොල කතොරතුරු ඔහු හට ලැබීමට කපර සමොය මොධෙ කවත නිකුත්කි කිරීම 
සහ මොධෙ නිලධොරීන් හරහො ඔහු අතට පත්කිරීම ද  ක ොමිෂන් සභොකේ අවධොනයට කගන එන ලදී. එයට 
පිළිතුරු වශකයන් සමොය මොධෙ කවත නිකුත්කිරීම සේබන්ධකයන් ඔහුකේ කිසිම අනු දැනුමක් කනොතිබූ බවට 
ිටප කතොරතුරු නිලධොරියො අවධොරණය  රන ලදී. 
 
කපොදු අධි ොරියට සහ අභියොච  හට, කමම අභියොචනො විභොග කිරීම ප්රධොන වශකයන්, ිටප කතොරතුරු 
නිලධරයොට පරසවපර විකරෝධී ප්ර ොශ ලබො දීමට යේ බලපෑමක් කහවතු වුකේද යන්න කසොයො බැීමටත් කපොදු 
අධි ොරිය කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 39 (1) (අ) වගන්තියට පටහැනිව 
කේතනොන්විතව වැරදි කතොරතුරු ලබොදීම සිදු  ළද යන්න කහෝ පනකත් 39 (2) වගන්තිය උල්ලංඝනය 
කිරීමක් සිදු ී ඇත්ද යන්න කහෝ නිශවචය කිරීමට, පවත්වන ලද්දක් බවට දන්වො සිටින ලදී. 
 
අභියොච  නැවත නැවතත් ඔහුකේ කතොරතුරු ඉල්ීමට පරසවපර විකරෝධී ප්රතිචොර ලැබුණු බව පවසො සිටියද 
ටී. ඩී. එසව. පී. කපකර්රො මහතො (ිටප කතොරතුරු නිලධරයො) කපොදු අධි ොරිකයි කතොරතුරු නිලධරයො ව 
සිටියදී කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනත යටකත් කතොරතුරු ලබො ගැනීමට හැකි ීම අගය 
ක ොට සල න ලදී. 
 

නියයෝගය: 
 ර්මොන්ත හො වොණිය  ටයුතු අමොතෙොංශය 2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම 
පිළිබඳ පනතින් ආවරණය වන කපොදු අධි ොරියක් වන බැවින් එි ප්රතිපොදන වලට අනුකුලව  ටයුතු කිරීමට 
දැඩි නනති  වගකීමක් ඇත.  

 
නනති ව අපකේ  ොර්යය වන්කන් ිටප කතොරතුරු නිලධරයො, අයිතම අං  8 යටකත් කතොරතුරු ලබො 

දීකේදී  වර කහෝ බලපෑම ට ලක් වුකන්ද යන්න නිර්ණය කිරීමටත්, ඉක්බිතිව පනකත් 39 (1) (අ) 
වගන්තියට පටහැනිව කපොදු අධි ොරිය කේතනොන්විතව වැරදි කතොරතුරු ලබො දුන්කන්ද යන්න නිර්ණය 
කිරීමයි. ක ොමිෂන් සභොකේ තවද වගකීමක් වුකේ පනකත් 39 (2) වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදුව ඇත් 
දැයි නිර්ණය කිරීමටය. 

 
පනකත් 39 (1) (අ) වගන්තිය පහත පරිදි කේ; 

 
කතොරතුරු සැපයීම සිතොමතො අවිර  රනු ලබන කහො ව්  කේතනොන්විතව වැරදි සහගත, අසේූර්ණ 
කහෝ නිවැරදි කනොවන කතොරතුරු සපයනු ලබන.... සෑම තැනැත්තකු ම කේ පනත යටකත් වරදක් 
සිදු  රන අතර, මකහසවත රොත්වරයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරද රු 
කිරීකේ දී රුපියල් පනසවදහසක් කනොඉක්මවන දඩ මුදල ට කහෝ අවුරුදු කද    ොලයක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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කනොඉක්මවන බන්ධනොගොරගත කිරීම ට කහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගොරගත කිරීම යන කද ටම 
එම තැනැත්තො යටත් විය යුතු ය. 

 
පනකත් 39 (2) වගන්තිය පහත පරිදි කේ;  

 
23 (3) වගන්තිය යටකත් කතොරතුරු නිලධරයකු විසින් සහොය ඉල්ලො සිටිකේ යේ නිලධරයකුකගන් 
ද ඒ නිලධරයො විසින් සොධොරණ කහවතුවක් කනොමැතිව ඒ සහොය ලබො දීම පැහැර හරින විට, ඒ 
නිලධරයො කේ පනත යටකත් වරදක් සිදු  රනු ලබන අතර මකහසවත රොත්වරයො විසින් පවත්වනු ලබන 
ලඝු නඩු විභොගයකින් පසුව වරද රු  රනු ලැබීකේ දී රුපියල් දසදහසක් කනොඉක්මවන දඩය ට 
යටත් විය යුතු ය. 

 
කමම විමර්ශනකේදී, ිටප කතොරතුරු නිලධරයො තමො කවත කිසිදු බලපෑමක් සිදුව ඇත යන්න ප්රතික්කෂවප 

ක ොට, කපොදු අධි ොරිකයන් තම සවථොන මොරුව සොමොනෙ පරිපොලනමය සවථොන මොරුවක් බව තහවුරු  ර 
ඇත. අභියොච කේ කතොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව ලබො දුන් විවිධ ප්රතිචොර පරිපොලනමය මට්ටමින්  තමොකේත් 
අකනකුත් නිලධොරීන්කේත් වෙකුලවුත් වැරදි වැටහීේ නිසොත් සිදුවූ බව පවසො ඇත.  

 
ක ොමිෂන් සභොවට පනකත් 39 වගන්තිය ප්ර ොරව නඩු විභොගය ට පිවිසිය හැක්කක් පනකත් 39 (1) (අ) 

වගන්තියට පටහැනිව සිතොමතොම වැරදි කතොරතුරු ලබො දී ඇති අවසවථොව  පමණි. කමම අවසවථොකේදී, 
පරිපොලනමය පටලැීේ සහ වෙකුලත්වය කවනසව කතොරතුරු ලබො දීමට කහවතු ී ඇති බව කපනී යයි. තවද 

කතොරතුරු නිලධරයො කවනත් කිසිදු නිලධරකයක් ඔහු ඉල්ලු විට, කතොරතුරු ලබො දීමට විරුද්ධ ී කහෝ ලබො 

දීම ප්රතික්කෂවප  ර, කනොමැති බවට සොක්ි ලබො දී ඇත. ඒ අනුව පනකත් 39 (1) (අ) කහෝ 39 (2) වගන්තිය 
ප්ර ොරව ක ොමිෂන් සභොවට නඩු පැවරීමක් සිදු කිරීමට කමය පොද   රගත කනොහැකිය.  

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 

2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකබ්.  

 
අභියොචනය මින් අවසන්  රනු ලැකබ්. 
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