
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ජී.පී. අමරස ේකර එදිරිව. රාජ්ය ස ේවා සකාමිෂන්  භාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 591 /2018 (2019.01.08 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ-ජ්නරාල්         : පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     ජී.පී. අමරතසවකර  

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ජී.පී. අමරතසවකර 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.05.01 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.21 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.06.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.07.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.05.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

2013.01.11. දිනැති ගැසට් නිතේදනතයන් රයතේ විදෙොත්මක තසවවයට බඳවො ගැනීමට අදොල පහ  

ත ොරතුරු. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1. එම ගැසට් නිතේදනතේ අංක 11 වන වගන්තිය යටතත් වන සංරක්ෂණ තදපොර් තේන්තුතේ සහකොර 

වන සංරක්ෂණ  නතුරට බැදීමට අවශෙ අධෙොපන සුදුසුකේ දක්වො ඇ . උද්ිද විදෙොව, රසොයන විදෙොව 

හො මත්සෙ ජීව විදෙොව යන විෂයන් සි  තගෞරව උපොධියක් (තදවන පන්තිය) සි  මො හට ගැසට් 

නිතේදනතේ සදහන් අධෙොපන සුදුසුකේ අනුව උක්   නතුරට අයදුේ කල හැකිද? තනොහැකිද? 

 

2. එම ගැසට් නිතේදනතේ වන සංරක්ෂණ තදපොර් තේන්තුතේ සහකොර වන සංරක්ෂණ  නතුරු පුරප්පොඩු 

5ක් ඇ ැයි සදහන් තේ. නමුත් රොයෙ පරිපොලන අමො ෙංශ තවබ් අඩවිතේ ඇති තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය බැලු 

විට තපනී යන්තන් එම  නතුරට බඳවො තගන ඇත්තත් තිතදතනකු පමණක් බවයි. 

 

a. මුල් ගැසට් නිතේදනතේ සඳහන් පුරප්පොඩු සංඛෙො තවනසව කරන්තන් නේ ඒ සඳහොද නව 

ගැසට් නිතේදනයක් නිකුත් විය යුතුය. ඒ අනුව යමින් ඔබ තකොමිෂන් සභොව විසින් 

2013.10.13 දිනැති ගැසට් නිතේදනය මගින් 2013.01.11 දිනැති ගැසට් නිතේදනතේ සඳහන් 

විදෙොත්මක තසවවතේ යේ යේ ත ොරතුරු වල පුරප්පොඩු සංඛෙො තවනසව කර ඇ . නමුත් එි 

වන සංරක්ෂණ තදපොර් තේන්තුතේ පුරප්පොඩු සංඛෙොව තවනසව කරන බවක් සඳහන්ව නැ . 

එතසවනේ මුල් ගැසට් නිතේදනය වන 2013.01.11 දිනැති ගැසට් නිතේදනතේ සඳහන් වන 

සංරක්ෂණ තදපොර් තේන්තු පුරප්පොඩු 5 සඳහො තිතදතනකු පමණක් බදවොතගන ඊළඟට තිබු 

මතේ අවසවථොව අවිර කර දැමුතේ මන්ද? 

 

b. එම  නතුරු පුරප්පොඩු තේ වනවිටත් පවතිනවො තන්ද? 

 

c. එතසව පවතිනවො නේ පොර්ලිතේන්තුතේ මහයන තපත්සේ කොරක සභොව විසින් උක්  

විදෙොත්මක තසවවයට බඳවො ගැනීම තුල මො හට අසොධොරණයක් සිදුවූ බව පැහැදිලි තකොට ඔබ 

තකොමිෂන් සභොවට කරන ලද නිර්තද්ශය ක්රියොත්මක තනොවුතේ මන්ද? 

 
3. ගැසට් නිතේදනයට තනොගැලතපන ආකොරතයන් බදවො ගැනීේ සිදුීමට නියමි  බවත් ඉන් මො හට 

අසොධොරණයක් සිදුවන බවත් සේමුඛ පරීක්ෂණ ආරේභ කිරීමටත් තපර කල් ඇතිව ඔබ තකොමිෂන් සභොවට 

ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් සහ ඊතේල් මගින් දැනුවත් කරන ලදී. එම දැන්ීේ වලට කිසිඳු ප්රතිචොරයක් 

තනොදක්වො සිදුකරන ලද බඳවො ගැනීම හො විභොගතේ ලකුණු අවුරුදු 3ක් තිසවතසව ඉල්ීේ කර සිටියදී ලබො 

තනොදීම සේබන්දව සොධොරණය ඉෂවඨ කරවො ගැනීමට පොර්ලිතේන්තු මහයන තපත්සේ කොරක සභොව තව  

අභියොචනො කතලමි. එයට ප්රතිචොරයක් තලස ඔබ තකොමිෂන් සභො නිලධොරිතයකු විසින් පොර්ලිතේන්තුව 

තව  ගැසට් නිතේදනය වැරදි තලස අර්ථ දක්වො මො පොර්ලිතේතුව හමුතේ අවමන් සහග  සැලකීමට 

ලක්කර වැරදි ත ොරතුරු අඩංගු 04.03.2017 දිනැති වොර් ොවක් (PSC/APP /8/6/118/2016) ලබො දුන්තන් 

මන්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.05.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් අසො ඇති 

ප්රශවනවලට පිළිතුරු ලබොදීමට නනතික යුතුකමක් තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් 

අභියොචක විසින් 2018.05.26 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.06.21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තල්ඛනග  

ත ොරතුරු තනොවන බවත් නමුත් ප්රශවනවලට පිළිතුරු ලබො තදමින් ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කරන 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ලදි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.07.25 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගය සඳහො පැමිණ තනොසිටීම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන 

ලදි.  

 

එතසවම 2018.12.24 දින තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර ඇති කරුණු දැක්ීම 

තකතරිද තකොමිෂන් සභොතවි අවධොනය තයොමු විය. එම කරුණු දැක්ීමට අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් 

දන්වො ඇත්තත් අභියොචක විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ත ොරතුරු විමසො ඇත්තත් ප්රශවන ආකොරතයන් 

බැවින් එම කොල පරිච්තේදතේදී ප්රශවන සඳහො පිළිතුරු ලබො තනොදුන් නමුත් ඉන්පසු තකොමිෂන් සභොව විසින් 

ලබොදුන් උපතදසව ම  ප්රශවන ආකොරතයන් වුවද ඉල්ලන ත ොරතුරු සඳහො පිළිතුරු ලබොදීමට තීරණය කර 

ඇති බැවින් අභියොචක තව  සමොංක හො 2018.12.21 දිනැති ලිපිය මඟින් පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවත් එම 

පිළිතුරු ලිපිතේ පිටප ක් තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට තයොමුකර ඇති බවත්ය. 

 
එතසවම තකොමිෂන් සභොවද අවධොරණය කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් ත ොරතුරුවලට එහො ගිය ප්රශවන 
සඳහො පිළිතුරු විමසො ඇති බවයි.  

 
අභියොචක විසින් දන්වො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ලබො දීමක් සිදුකර ඇති මුත් එකී ලබොදුන් 
ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරුවලට අදොළ තනොවන බවයි. 

 

ඒ අනුව වැඩිදුර අභියොචනො විභොගය 2019 මොර්තු 05 වන දින ප.ව. 3.30ට කල් බන ලදි. 
 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 591 /2018 (2019.03.05 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම   

 

අභියාචක   -     ජී.පී. අමරතසවකර  

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ජී.පී. අමරතසවකර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටින ලදි 

 

 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ දක්වො සිටිතේ පළමු කරුණට අදොළව පිළිතුරු ලැබුණු ද එය ඊට 

අදොළ ත ොරතුරු තනොවන බවය. එතසවම අභියොචක  වදුරටත් කියො සිටින්තන් ගැසට් පත්රතේ අවශෙ ො හො 

ඔහුතේ සුදුසුකේ අ ර අසමොන ොවක් තනොමැති අ ර ඔහුට තගෞරව උපොධියක් ඇතිබවයි. මීට ප්රතිචොර 

තලස තපොදු අධිකොරිය දන්වො සිටිතේ පළමු කරුණට අදොළව ඔහුතේ ලකුණු තපොදු අධිකොරියට ලබො දිය 

තනොහැකි බව මහයන තපත්සේ කොරක සභොතේදී ප්රකොශ කළ බවත් අභියොචකතේ ලකුණු තපෞද්ගලිකව 

විභොග තදපොර් තේන්තුව විසින් යැීමට කටයුතු කරන බවත් සඳහන් කරන ලදි. එතසවම අදොළ  නතුරුට 

අයදුේ කළ හැකිද? තනොහැකිද? යන කරුණ සේබන්ධතයන් ඒ සඳහො අයදුේකළ හැකි බව තපොදු 

අධිකොරිය අභියොචක තව  දන්වන ලදි. එතසවම තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් 

ලබොතගන ඇත්තත් ලකුණු 102ක් බවත් කඩඉේ ලකුණ 105 වූ බවත් ඒ අනුව 102-105ත් අ ර තකො රේ 

සංඛෙොවක් සිටින්තන්ද යන්න තසොයො බැලිය යුතු බවත් ය. තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් අවධොරණය කතළව 

තමය 2012 වර්ෂයට අදොල පුරප්පොඩුවක් බවත් එම පුරප්පොඩුව තේ වනවිට රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ 

තීරණයක් ම  නවත්වො ඇති බැවින් තේ සේබන්ධව ඉදිරියට ක්රියොත්මක තනොවූ බවයි.   

එතසවම අභියොචකතේ තදවන කරුණට අදොළ ප්රශවන තුන සඳහොම පිළිතුරු ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 

සඳහන් කර සිටී.  

එතසවම තුන්වන කරුණට අදොළව පොර්ලිතේන්තු මහයන තපත්සේ කොරක සභොව විසින් අභියොචකට 

සොධොරණයක් සිදු කිරීමට සළකො බලන තලස නිර්තද්ශ කළද එය අදොළ පුරප්පොඩු තේ වනවිට තනොමැති 

ීම හො එතසව සොධොරණයක් ඉටු කිරීමට ඉඩ ප්රසවථොවක් තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර 

සිටී. තේ සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිය විසින් මීට තපර තහවතු දැක්වුවද තකොමිෂන් සභොව නිතයෝග කර 

සිටින්තන් අදොළ තහවතු දැක්ීම නිල වශතයන් නැව ත් අභියොචක තව  සිදු කරන තලසයි.  

එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින්  වදුරටත් නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් විමසො ඇත්තත් 

ත ොරතුරුවලින් එහො ගිය ප්රශවනවලට පිළිතුරු බවය. විතශවෂතයන්ම අභියොචක තව  යේකිසි 

අසොධොරණයක් සිදුව ඇත්නේ ඊට සොධොරණය ඉටු කිරීමට තකොමිෂන් සභොව තව  විධොනොත්මක බලය 

තනොමැති බවත් අභියොචක ඒ සේබන්ධව ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින්තන් නේ ඊට අදොළ ත ොරතුරු, පන  

ප්රකොරව ලබො දීමට පමණක් තකොමිෂන් සභොවට බලයක් ිමි බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නැව  නැව ත් 

අභියොචක තව  අවධොරණය කර සිටී.  

 

නිසයෝගය: 
 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ සඳහන් කරන්නට තයදුණු පැහැදිලි කිරීේ හො 
ත ොරතුරු අභියොචක තව  නිල වශතයන් යැීමට තකොමිෂන් සභොව නිතයෝග කර සිටී. 
 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
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