
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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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  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

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

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු ජයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - හර්ය්ෂ විකේවර්ය්ධන, අතිකර්ය්  කල්ව ේ 

ඩබ් ජී ඩී සුමනකසව ර,  ළමනො රණ සහ ොර 

 

කතොරතුරු ඉල්වීම 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 ඉල්වීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. අමොතයොංශ සංචිතකේ ඇති වොහන සංඛ්යොව  
2. අමොතයොංශ සංචිතකේ ඇති වොහන වර්ය්ග හො එම වොහනවල අං   
3. අමොතයංශකේ වොහන භොවිත  රන පිරිසකේ නේ ලැයිසවතුව සහ ඔවුන්ට දී ඇති වොහනකේ 
වර්ය්ගය සහ අං   

4. අමොතයංශකේ වොහන වල රියදුරන් හො ඔවුන්ට අදොළ වොහනය  
5. අමොතයංශකේ වොහන සඳහො 2015 වසකර්ය් කතල්ව වියදේ සහ නඩත්තු වියදේ  
6. අමොතයංශකේ වොහන සඳහො 2016 වසකර්ය් කතල්ව වියදේ සහ නඩත්තු වියදේ (වොර්ය්ි ව)  
7. 2016 සහ 2017 අමොතයංශකේ වොහන සඳහො කතල්ව සහ නඩත්තු වියදේ කවන කවනම 
(වොහනකයන් වොහනයට) 

8.  ර්ය්මොන්ත හො වොණිය අමොතයවරයොට 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 ඉල්වලො ඇති කතොරතුරු සැපයීම සඳහො සති කද    ොලයක් 

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

අමොතයවරයොකේ මොධය 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 මුල්ව 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 ඉල්වීකේ අං  08 

යටකත් ඉල්වලො ඇති සංඛ්යොවට 2018.08.03 දිනැති ලිපිය මගින් වොහන 10ක් කලස දැක්වුවද, 2018.08.16 

දිනැතිව දුර ථනය මොර්ය්ගකයන් අමොතයවරයො පවසො සිටිකේ තමොට වැඩිපර වොහන කද ක් පමණක් ලබො දී 

ඇති බවයි. ඉන් පසුව, ඇමතිවරයොකේ මොධය  ණ්ඩොයමක් මොර්ය්ගකයන් 2018.08.16 දිනැති 102/04/01/191 

දරණ ලිපිය මගින්  මුල්ව කතොරතුරු ලබො දුන්කන් අතපසුීමකින් බවත් ඇමතිවරයොට ලබොදී ඇත්කත් වොහන 

5ක් පමණක් බවත් දන්වො ඇත. එම ලිපිය ලද පසු අමොතයංශ කල්ව ේ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 අමොතයවරයො 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 මුල්ව 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 ඉල්වීේ මගින් අමොතයංශකේ පවතින වොහන සේබන්ධකයන් කතොරතුරු කතොරතුරු ඉල්වලො සිටි 

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

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

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



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

කවත ලබො කදන ලදී. අභියොච  මොධයකේදියකු වශකයන් කමම කතොරතුරු වල සතයතොවය තහවුරු  ර 

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

ඇමතුමක් ලබොදී සිටි අවසවථොකේදී අමොතයංශකේ මොධය අධයක්ෂ කවත කයොමු  රන ලද බවත් මොධය 

අධයක්ෂ තමො අමොතයොංශකේ කල්ව ේ කවතත් කයොමු  ළ බව පවසො සිටින ලදී. ඒ අනුව කල්ව ේවරයොට 

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

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

කතොරතුරු පවත්පකති පළ  රන ලදී.  

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

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

සිදු  රන කලසටත් ය. තවද පවසො සිටිකේ අමොතයවරයොට 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 මොධය අධයක්ෂ අතට දුර ථනය ලබො දුන් බවත් පවසො 

සිටින ලදී. ඉන්පසු අමොතයවරයොකේ කපෞද්ගලි  මොධය අංශය අභියොච් කේ නිවොස කවත 2018.08.16 

දිනැතිව කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් ලියන ලද ලිපයක් භොර කදන ලදී. එම ලිපිකයි සඳහන් වුකේ 

අමොතයවරයො කවත ලබොදී ඇති වොහන සංඛ්යොව 5ක් බවත් ඉන් 2ක් අමොතයවරයො 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 මොධය 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 අමොතයවරයොට වොහන තුනක් ඇති බවත් තවත් වොහන කද ක් වයොපෘති සඳහො භොවිත 

 රන බවත්ය. තවද අතිකර්ය්  වයොපෘති සඳහො සොමොනයකයන් වොහන 8ක් කවන් ර තිකබන බවත් කවනත් 

නිලධොරිකයක් කනොමැති ීම කහවතුකවන් අමොතයවරයො 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 සතය තත්ත්වය දැනගැනීම පිණිස කමම වොහන වල ධොවන සටහන් ඉල්වලො කතොරතුරු 

ඉල්වීමක් සිදු  ර ඇති බවද පවසො සිටින ලදී. 

අභියොච  තවදුරටත් පවසො සිටිකේ කමවැනි සිද්ධීන් සොමොනයී 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 අතිකර්ය්  කල්ව ේ තුමො පවසො සිටිකේ එකසව කිසිදු 

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



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 
 

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.  
 

නියයෝගය: 
 

පනකත් 39 (1) (ඊ) වගන්තිය ප්ර ොරව කතොරතුරු නිලධොරියො විසින් පනත ප්ර ොරව තම රොය ොරිය සිදු 
 රමින් සිටියදී එය වැලැක්ීමට කහෝ අවිර කිරීම සිදු  රන්කන් නේ එය දඬුවේ ලැබිය හැකි වරදක් බවත් 
අවධොරණය  රනු ලැකබ්. පනකත් 39 (1) (ඊ) පහත පරිදි කේ. 
 

කේ පනත මගින් ක ොමිෂන් සභොව කවත පැවරී ඇති කහෝ එම ක ොමිෂන් සභොකේ යේ නිලධරයකු 
කහෝ කසවවොනියුක්ති යකු කවත පැවරී ඇති බලතල   රියොත්ම  කිරීකේ දී, ක ොමිෂන් සභොව කහෝ 
එි යේ නිලධරයකු කහෝ කසවවොනියුක්ති යකු වළක්වන කහෝ අවිර  රනු ලබන... සෑම 
තැනැත්තකු ම කේ පනත යටකත් වරදක් සිදු  රන අතර, මකහසවත රොත්වරයකු විසින් පවත්වනු ලබන 
ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරද රු කිරීකේ දී රුපියල්ව පනසවදහසක්න  කනොඉක්මවන දඩ මුදල ට 
කහෝ අවුරුදු කද    ොලයක්කනො ඉක්මවන බන්ධනොගොරගත කිරීම ට කහෝ එම දඩය හො 
බන්ධනොගොරගත කිරීම යන කද ටම එම තැනැත්තො යටත් විය යුතු ය. 

 

තවද 39 (1) (ආ) වගන්තිය ප්ර ොරව 'කපොදු අධි ොරිකේ ඔහු කහෝ ඇයකේ කසවවො නියුක්තිය   රියොත්ම  කිරීම 

කහවතුකවන් ලබො ගත් දැනුම කහෝ තමො කවත ප රකේශයක් ඇති, කතොරතුරු කච්තනොන්විතව විනොශ  රනු 

ලබන, අවලංගු  රනු ලබන, කවනසව  රනු ලබන කහෝ පූර්ය්ණ කහෝ අර්ය්ධ වශකයන් වසන්  රනු ලබන’ 
තැනැත්කතකුද දඬුවේ ලැබිය හැකි වරදක් සිදු  රයි.   
 

2018.08.16 දිනැතිව කතොරතුරු නිලධරයොකේ අත්සන යටකත් නිකුත්  රන ලද ලිපි මුල්ව ප්රතිචොරයට වඩො 

කවනසවීම, එම ලිපි, කතොරතුරු නිලධරයොකේ අත්සන යටකත් නිකුත්  රනු ලැබුවද, අමොතයවරයොකේ 

මොධය අංශය විසින් අභියොච  කවත ලබො දීම, සහ දුර ථන ඇමතුේ මොර්ය්ගකයන්  තො  ළ අවසවථොකේදී 
මොධය 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 විමර්ය්ශනයක් සිදු ක ොට ක ොමිෂන් 
සභොව කවත වොර්ය්තොවක් සපයන කලසට කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකබ්.  
 

මීළඟ  ැඳීකේ දිනය: 2018.01.29 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය්ශවය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 

 

***** 


