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ජී. දිලීඳමු න් එ. ආරක්ක අමළ ළාංය  
RTC Appeal (තඳෞද්ගලික විභළග කිරීම) / 70/ 2018 (23.03.2018 දින ඳෆලති තකොමින් වභළ 
රැවහවීතේ තකොටවක් තව කරන ද නිතයෝගය)  

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන්හි 

(ගළවහතු වශ අභියළචනළ කළර්යයඳටිඳළටිය), රීති අාංක 28 යටතේ ඳලේලළතගන යනු බන 
කළර්යයඳටිඳළටිය 

 

වභාපති     : මහින්ද ගේමන්පි 

ක ොමින් වභා වාමාජි යින් : තයහඨ නීතීඥ කිළලි පින්තටෝ-යයලර්ධන          

             තයහඨ නීතීඥ එවහ. ජී. පාංචිතශේලළ  

       ආචළර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

       විනිසුරු තරොහිණී ලල්ගම  
 

අධයක්ෂ ජනරාල්     : පියතිවහව රණසිාංශ  
 

අභියාච      : ජී. දිලීඳමු න්  

කනොතිසි ත් පාර්ල    : නේකෂ නිධළරී, ආරක්ක අමළ ළාංය 

 

කපනී සිටීම  

අභියාච      : ජී. දිලීඳමු න්  

කපොදු අධි ාරිය    :උඳළලි  වීරසිාංශ, නීති උඳතද්ක, ආරක්ක අමළ ළාංය 

      තේයර් ගුණලර්ධන, නීති උඳතද්ක, ආරක්ක අමළ ළාංය 

      ඒ. එේ. එවහ. බී. අ ඳේතු, ත ොරතුරු නිධළරී, ශ්රී ාංකළ යුධ 
ශමුදළල  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම කෂ දිනය  2017.09.28 

ත ොරතුරු නිධළරියළ තීරණය බළදුන් දිනය  2017.10.16 

(යළ. ශෆ. ඳත හි පිටඳ ක් 
ඉල්මින්) 

නේ කෂ නිධළරියළ තල  අභියළචනය තයොමුකෂ දිනය  2017.10.22  

නේ කෂ නිධළරියළ තීරණය බළදුන් දිනය 2017.11.23 

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල තල  
අභියළචනය තයොමුකෂ දිනය 

2017.12.04 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු:  

අභියළචක විසින් 2017.09.28 දිනෆති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  අයි ම තුතනහි ත ොරතුරු ඉල්ළ 
සිටින දී: 
 

I. 1. ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල වශ/ තශෝ, ශ්රී ාංකළ නළවික ශමුදළල වශ/තශෝ, ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළල මගින් 

ඳලේලළතගන යනු බන වශ/තශෝ ලගකිලයුතු, මශයන ළලට තවේලළ වඳයන තලෂවල් වශ ආඳනළළ 

ල වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක්;  
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2. ඉශ  1 හි වශන් ඒලළට අම රල, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල වශ/ තශෝ, ශ්රී ාංකළ නළවික ශමුදළල වශ/තශෝ, 

ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළල මගින් ඳලේලළතගන යනු බන වශ/තශෝ ලගකිලයුතු, මශයන ළලට තවේලළ වඳයන 

සියලු ලළඳළරික කටයුතු ල වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක්; 
 

II. 1.යුධ ශමුදළ සුභවළධක ඒකකයට අදළෂ රීති, කළර්යයඳටිඳළටි වශ/තශෝ ප්රතිඳේති; 

2. ඳසුගිය ලවර දශයට අදළෂ (2006 සිට 2016) ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ සුභවළධක වාංගේ අරමුදට 

අදළෂ, වමවහ  අදළයම, වමවහ  වශ අතනකුේ විවහ ර දෆක්තලන, ලළර්ෂික ගිණුේ ලළර් ළ; 

3. ඳසුගිය ලවර දශයට අදළෂ (2006 සිට 2016) ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ සුභවළධක වාංගේ අරමුදට අදළෂ 

විගණන කළර්යයඳටිඳළටි වශ සියලු අදළෂ විගණන ලළර් ළ; 

4. යුධ ශමුදළ සුභවළධක ඒකකයට ලගකිලයුතු, මශයන ළලට තවේලළ වඳයන තලෂවල් වශ ආඳනළළ 

ල වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක්; 

5. ඉශ  4 හි වශන් ඒලළට අම රල, යුධ ශමුදළ සුභවළධක ඒකකයට ලගකිලයුතු, මශයන ළලට තවේලළ 

වඳයන සියලු ලළඳළරික කටයුතු ල වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක්;  

6. ඉශ  4 වශ 5 ප්රහන ලට අදළෂ ආය නයන්හි තවේලතයහි නිර  වශ/තශෝ අනුයුක්  මුළු යුධ ශමුදළ 

නිධළරීන් වාංඛ්ළල;  

7. 2009 සිට 2016 දක්ලළ „ළයළ‟ තශෝටල් වමශය යටතේ ලන ලන „යළ බීච්‟, „ළයළ තර්‟, „ළයළ 

වසළරි‟ වශ „ළයළ තේේවහ‟ ආදී තශෝටල් ල ලළර්ෂික විගණන ලළර් ළ; 

8. 2010 සිට අද දක්ලළ  ල් තවලණ තශෝටතේ ලළර්ෂික ලළර් ළ; 

9. සුභවළධක ඒකකය මගින් ඳළනය ලන නීති ආධළර අරමුදතල් අර්ථළභීන්තේ වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක් 

වශ ඒ යටතේ කරන ද තගවීේ පිළිබඳ වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුලක්; 
 

III. 2007 ලර්තේ දී ශයිටි හි වළමවළධක ශමුදළලන්ට අනුයුක්  කරන ද ශ්රී ළාංකික ශමුදළ තවබළුන් ට එල් 

ව, ශයිටි පරලෆසියන් ලිාංගික අඳතයෝයනයට ක් කිරීතේ තචෝදනළ වේබන්ධතයන්: 
 තයහඨ වශ උවවහ නිධළරීන් ද ඇතුලුල  ලිාංගික අඳතයෝයන තචෝදනළ ම  ශයිටි තලතින් නෆල  

ශරලළ එව වළම වළධක ශමුදළ නිධළරීන් තේ නේ;  
 ශයිටි හි වළම වළධක තමතශයුේල නිර  ශ්රී ාංකළතේ ශමුදළ තවබළුන්තේ ක්රියළකළරකේ වේබන්ධ 

වශ එම වළම වළධක තමතශයුේ අ රතුර එල් ව ලිාංගික අඳතයෝයන තචෝදනළ වේබන්ධ විමර්න 

අධිකරණතේ තවොයළගෆනීේ වහි  ලළර් ළ;  

 ශයිටිහි වළම වළධක ශමුදළලන්ට අනුයුක්  කරන ද ශ්රී ළාංකික තවබළුන්ට එතරහි, අඳරළධයන්හි 

වහලභළලය, එම අඳරළධයන්හි වින්දි යන්තේ නේ වශ/තශෝ තලනේ අදළෂ ත ොරතුරු ද ඇතුෂේ ල, 

එම වළම වළධක ශමුදළ තවබළුන්ට එතරහිල තගන එන ද තචෝදනළ ෆයිවහතුලක්;  

 එක් ලුතිනන් කර්නල් ලරතයකු ශළ තේයර්ලරුන් තදතදතනකුද ඇතුලුල ශමුදළ තවබළුන්  11 
තදතනකුට එතරහිල ගනු ෆබ විනය ක්රියළමළර්ග පිළිබඳ ඳශ  කරුණු ඇතුෂේ විවහ ර: 

 තමම පද්ගයින් වළමළන යුධ අධිකරණයක් ඉදිරියට තශෝ තලනේ යුධ අධිකරණ 

ක්රියළලලියක් ඉදියට ඳමුණුලන ද්තද්ද නෆේද යන්න; 

 එම වළමළන යුධ අධිකරණතේ තශෝ තලනේ යුධ අධිකරණ ක්රියළලලිතේ තවොයළගෆනීේ; 
 එම වළමළන යුධ අධිකරණයක් ඉදිරියට තශෝ තලනේ යුධ අධිකරණ ක්රියළලලියට වශභළගී 

ව නිධළරීන්තේ නේ වශ  නතුරු; 
 එම වළමළන යුධ අධිකරණතේ තශෝ තලනේ යුධ අධිකරණ ක්රියළලලිතේ දී විභළග කරන 

ද තචෝදනළ වශ/තශෝ අඳරළධ; 
 ශයිටිහිදී අඳරළධ සිදුකරන ද බලට තචෝදනළ ෆබ/ වේබන්ධ ව පද්ගයන්ට එතරහිල 

ගනු බ විනය ක්රියළමළර්ග (අලලළද කිරීේ, තවේලය අේහිටුවීේ වශ තවේලතයන් ඳශ කිරීේ  ද 

ඇතුළුල ); 

 අණතදන නිධළරියළ  ට එතරහිල ගනු ෆබ විනය ක්රියළමළර්ග/ තදනු ෆබ දඬුලේ; 

 ශ්රී ාංකළතේ අධිකරණයන් ඉදිරිතේ, ශයිටි හි අඳරළධ සිදුකිරීම වේබන්ධතයන් තචෝදනළ 

ෆබලන්ට  එතරහිල තගොනු කරන ද නඩුපිළිබඳ ත ොරතුරු නඩු අාංකද වහි ල. 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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 ග්රළම නිධළරී වශ ප්රළතද්යය තල්කේ විසින් වශතික කරන ද යළතික ශෆඳුනුේඳත හි පිටඳ ක් වඳයන 

තව ඔහුට 2017.10.16 දින ප්රතිචළරයක් ෆබිණි. තමම ඉල්ලීම කර සිටින්තන්  ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල 

තලනුතලන් බලද ඔහුට දෆනුේ දී ඇ .  අභියළචකඔහු ත ොරතුරු ඉල්ලීම කෂ   අලවහථළතේ  දීම  එහි  ම 

යළතික  අාංකය වටශන් කෂ  බෆවින්, තමතවේ යළතික ශෆඳුනුේඳත හි පිටඳ ක් ඉල්ලීම ත ොරතුරු බළදීම 

ප්රමළද  කිරීතේ උඳක්රමයක්  තශෝ බියගෆන්වීතේ ක්රමයක් බෆවින්, ඔහු 2017.10.22 ලෆනි දින නේකෂ 

නිධළරියළ වෙත අභියළචනයක් තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධළරියට ප්රතිචාර  ක්වෙින්  වොර ිටියව  
යළතික ශෆඳුනුේඳ  අලල ඇේතේ පරලෆසිභළලය  ශවුරු කරගෆනීමට බලයි. ප්රතිචළරය අතිතර්ක 
තල්කේ (ඳළර්ලිතේන්තු කටයුතු වශ ප්රතිඳේති) විිට්  ආරක්ක අමළ ාංතේ ලිපි යර්යක් යටතේ ඒලළ 

ඇ . තමම ප්රතිචළරතයන් වහීමට ඳේ තනොව අභියළචක 2017.12.04 දින තකොමින් වභළල තල  
අභියළචනයක් තයොමු කරන දී.  
 

අභියාචනය විභාග  රන අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  රුණු:  
තමම ත ොරතුරු ඉල්ලීම ෆබුණු අලවහථළතේදී තඳොදු අධිකළරිය විසින් යළතික ශෆඳුනුේඳත හි පිටඳ ක් 

ඉල්ළ සිටි බල ආරක්ක අමළ ාංතේ නීති නිධළරි, වීරසිාංශ මශ ළ  ශවුරු කතෂේ  ය. අභියළචක විසින් 

RTI තඳෝරම 01 (ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ තඳෝරමය) පරලන අලවහථළතේ දී, ාඳහ්  කිරීමට අල ලන්තන් 
ඔහු/ඇය පරලෆසිතයකුද නෆේද යන්න ඳමණක් බල තඳොදු අධිකළරියට දෆනුේ තදන දී. තඳොදු අධිකළරියට 

 ලදුරටේ ප්රහන  කෂ  ශෆක්තක්, අභියළචකතේ පරලෆසිභළලය පිළිබඳ ලළවහ වික වෆකයක් මතුලන්තන් නේ 
ඳමණි. අභියළචක විසින්  ම යළතික ශෆඳුනුේඳේ අාංකය මුල් ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි දක්ලළ තිබියදීේ 
අභියළචකතේ පරලෆසිභළලය පිළිබඳ ඇති ව වෆකය කුමක්ද යන්න තකොමින් වභළල විසින් තඳොදු 
අධිකළරිතයන් විමවන දී. තමයට පිළිතුරු තව තඳොදු අධිකළරිය විසින් දක්ලළ සිටිතේ තමම ඉල්ලීම 

තකොට ඇේතේ තඳර සිටි ත ොරතුරු නිධළරියළ විසින් ලන අ ර, අභියළචකයන් ශට, වළමළන ක්රියළ පිළි 
තල  ප්රකාර ෙ යළතික ශෆඳුනුේඳතේ පිටඳ ක් වෆඳයීමට තකතරන ඉල්ලීම මින් ඉදිරියට සිදු තනොවීමට 
ලගබළගන්නළ බලයි.    
 

අයි ම I වශ II හි වශන් ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අන් ර්ග ය, අදළෂ ඳළර්ලයන්හි ලළර්ෂික ලළර් ළලන්හි 

ඇතුෂේ ල තිබිය යුතු බල තකොමින් වභළල විසින් තඳොදු අධිකළරියට දන්ලළ සිටි අ ර, එයට ප්රතිචළර තව 
තඳොදු අධිකළරිය විසි්  කියළ සිටිතේ තේ පිළිබ ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට දන්ලළ ඇති අ ර  ම භළරතේ 

ඳලතින කාෙ  වහෝ තල්ඛ්න  බළ දියශෆකි  ේලයක් සිටින  බලයි. අයි ම III මගින් ඉල්ළ ඇති ත ොරතුරු 

වේබන්ධතයන් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ ත ොරතුරු නිධළරියළ ඳලවළ සිටිතේ, තමම ත ොරතුරු වළමවළධක 
ශමුදළලන්ට ශ්රී කාකාරෙ විිට්  අනුයුක්  කරනු ෆබ තවබළුන් ට  එල් කරන ද තචෝදනළ 
වේබන්ධතයන්, ගනු ෆබ, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ අභන් ර විනය ක්රියළමළර්ග යන්ට අදළෂ,  ත ොරතුරු 

ලන අ ර, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට එතරහිල විවිධ තචෝදනළ රළශියක්, උනන්දු ඳළර්ලන් විසින්, 
යළ න් රය ඉදිරිතේ සිදු කර ඇති නිවළ ත ොරතුරු බළ දීමට ඳසුබට ව බලයි.    
 

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 5(1) ලගන්තිය යටතේ 

කුමන නිහචි  ලතිතර්ඛ්යක් ම  ඳදනේල අයි ම III ට අදළෂ ත ොරතුරු බළ දීම ප්රතික්තේඳ කතෂේ ද 

යන්න පිළිබල තකොමින් වභළල විසින් නෆග ප්රහනයට පිළිතුරු තව, තචෝදනළලන්ට ඳළදක ව සිදුවීේ 

සිදුවතේ 2007 දී බලේ, 2018 ලර්ය ලන ලර් මළනතේදී තමම සිදුවීම පිළිබඳ විවහ ර නෆල  ඳෂ 
කිරීතමන් යළ න් රතේ ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ කීර්තිනළමයට කෆෂක් ඇතිවිය ශෆකි බලේ උනන්දු 
ඳළර්ලන්යන් විසින් ප්රචළරණ කටයුතු වශළ භළවි  කෂ ශෆකි බලේ ත ොරතුරු නිධළරියළ විසින් නෆල  

අලධළරණය කරන දී.  ලද, ඔහු  ප්රකළ කතෂේ දෂ ලතයන් වළමවළධක ශමුදළ තවබළුන්  100 තදතනකු 

ඳමණ එනම් ාම්පූර්ණ බකකාරයම ආඳසු එවලද, තමයට වේබන්ධ වී ඇේතේ තිතදතනකු ඳමණක් ලන 

බලේ, එක් ශමුදළ නිධළරිතයකු නෆල  කෆලනු ෆබුතේ විධළන ලගකීම වේබන්ධ රීතින් උල්ාංඝනය 

කිරීම  තශේතුතලන් බලේ, එබෆවින් නෆල  කෆලන ද වාංඛ්ළල නි  ලතයන්ම තචෝදනළ එල් ව  



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  

 

 4 

වාංඛ්ළලට වමළනුඳළතික තනොලන බලයි.  ලදුරටේ ඔහු ප්රකළ කතෂේ, තමම තචෝදනළ වේබන්ධතයන් ශ්රී 
ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් ගනු ෆබ ක්රියළමළර්ග කැනටමත් තඳොදු අලකළතේ ඳලතින බලයි.  
 

 ලදුරටේ, ත ොරතුරු නිධළරියළ ඉදිරිඳේ කතෂේ, ඳරීක්ණ අධිකරණය වතුල සිද්ධිය වේබන්ධ සියලු 

විවහ ර ඳලතින නමුේ, එම ත ොරතුරු තශළි කිරීතමන් පද්ගලිකේලය වේබන්ධ ගෆටළු   ඇතිවීතමන් 

ඳනතේ 5(1) ලගන්තිය උල්ාංඝනය  ලන අ ර, රතේ කීර්තිචනරමයද ඳළු දු විය ශෆකි බලයි. අධිකරණයක 

තවොයළගෆනීේ ප්රසිද්ධ තනොකිරීතේ උචි භළලය පිළිබඳ තකොමින් වභළල ලෆඩිදුර ප්රහන කෂ අ ර, එයට 
ප්රතිචළර වකා ප්රකළ කර සිටිතේ ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට තකොමින් වභළතේ විධළනයට යටේල එම 
ත ොරතුරු ල වළරළාංයක් බළ දිය ශෆකි බලයි.  
 

නිකයෝගය  

2017.02.03 දිනෆති අාංක 2004/66 දරණ ගෆවේ ඳත්රතේ තරගුළසි ල ඇතුෂේ RTI 01 තඳෝරමතේ 

වටශන් කෂ යුේතේ, අභියළචක පරලසිතයකුද නෆේද ඳමණක් බල යලි අලධළරණය කෂ  යුතුය. තඳොදු 
අධිකළරියට අභියළචක පරලෆසිතයකු තනොලන බල සිතීමට වෆකිය යුතු තශේතුලක් තනොමෆතිල එතවේ ලෆඩිදුර 

ප්රහන කෂ තනොශෆක.  ලද, පරලෆසිභළලය  ශවුරු කිරීමට වළක්ෂි විමසිය ශෆකි ලන්තන් ලළවහ වික 
ඳදනමක් ම  ඳමණි. උදළශරණයක් තව ත ොරතුරු ඉල්ලීම විතද්යක සිට කර ඇති විට ඉල්ලුේකරුතේ 
පරලෆසිභළලය පිළිබඳ වෆකයක් මතුවිය ශෆක.  
 

ට්රළන්වහතප්රන්සි ඉන්ටර්නෆනල් ශ්රී ාංකළ එ. අග්රළමළ  කළර්යයළය/  යනළධිඳති කළර්යයළය (RTIC 

Appeal/05/2017 & RTIC Appeal/06/201, 2018.02.23 දින RTIC ලළර් ළ) හි තකොමින් වභළල 

නිරීක්ණය කෂ  ඳරිදි, පරලෆසිභළලය  ශවුරු කිරීමට වළක්ෂි විමසිය ශෆක්තක් „අතිය  දුර්භ අලවහථළ‟ 

ලදී ඳමණක්  (ශ්රී තක්. බළක්රිහණ පිල්තල් එ. යළතික මළනල හිමිකේ තකොමිවම 

(අාංක  CIC/OK/C/2008/00016 දරණ  2008 මෆයි 26 දින ඉන්දීය මධම ත ොරතුරු තකොමිවේ 

ලළර් ළ), ාහ ත ොරතුරු ඉල්න පද්ගයළ පරලසිතයකුද යන්න පිළිබඳ තඳොදු අධිකළරියට වද්භළලතයන් 
ඇතිලන වෆකය ම  ඳමණි.  

තමම අලවහථළතේදී, අභියළචක විසින් ඒ ලන විටේ ඔහුතේ යළතික ශෆඳුනුේඳේ අාංකය ත ොරතුරු ඉල්ලීම 

කරන ද තඳෝරමතයහි වටශන් කර ඇති  තශයින්,  ලදුරටේ ඔහුතේ යළතික ශෆඳුනුේඳතේ/ ගමන් 

බඳත්රතේ  පිටවත් ඉල්ලීම තයෝග තනොතේ. 2016 අාංක 12 දරණ  ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම 

පිළිබ ඳනතේ ඳෆශෆදිලිලම වශන් ලන ඳරිදි, ත ොරතුරු ලට ප්රතේ වීම ප්රතික්තේඳ කෂ ශෆක්තක් 

ඳනතේ 5(1)(අ) ලගන්තිතේ වශන් ලන ලතිතර්ඛ්යක් ම  ඳදනේල ඳමණි. ලක්රළකළර ක්රම ඔවහතවේ එය 

අලහිර කෂ  තනොශෆක. එම නිවළ තකොමින් වභළල, තමය මින් ඉදිරියට තනොඳලේනළ, තඳොදු අධිකළරිය 
විසින් තඳර ඳලේලළතගන ආ කළර්යයඳටිඳළටිය ශළ බෆඳුණු  ප්රතිඳේතියක් බලට ලළර් ළ කරනු බයි.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අන් ර්ග ය වේබන්ධතයන්, ශ්රී ළාංකික වළමවළධක භටයන්ට එතරහිල තචෝදනළ 

එල් වී ඇති වශ ඒ පිළිබල අලවන් ව ඳරීක්ණ සිදු තකොට ඇති අලවහථළලක, එම ඳරීක්ණය පිළිබඳ 

ත ොරතුරු මශයන ළලට බළ දිය තනොශෆකි බලට තඳොදු අධිකළරිය විසින්  ඉදිරිඳේ කරන  ර්කය පිළිග  

තනොශෆකිය. එතවේ කිරීම, තඳොදු අධිකළරිය  මන්ට විතේෂි  ව ලරප්රවළද හිමි  කර ගැනීමකි. එලන් ලරප්රවළද 
ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ දක්ලළ නෆ .  
 

 ලද, තමලෆනි කළරණයන්හි මශයන සුභසිද්ධිය වකළ  බන විට වෆකිය යුතු කරුණක් ලන්තන්, 

එලෆනි ඳරීක්ණ ක්රියළලලියක් සිදු වී ඇේනේ, එම තචෝදනළලන්ට එතරහිල ගනු ෆබ නිහචි  ක්රියළමළර්ග 
මශයන ළලට දෆනගෆනීමට ාැකැවහවීතමන් තඳොදු අධිකළරිය ද (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) ප්රතිළභ බන බලයි. 

එබෆවින්, තකොමින් වභළල විසින් තඳොදු අධිකළරියට (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල), තකොමින් වභළල තල  
ඉදිරිඳේ කිරීම වශළ එම ඳරීක්ණ අධිකරණතේ තවොයළගෆනීේ ල වේපර්ණ වළරළාංයක් වකවහ කරන 

තවට නිතයෝග කර සිටිමු. එම වළරළාංය ඳරීක්ළ කර බෆලීතමන් අනතුරුල  වශ අරමුණ  වළධනය කිරීම 

වශළ අල බල ශෆතෙන්තන් නේ වශ, වළරළාංය මුල් ෙරර්තරෙ නිෙැ දිෙ නිවයෝජයනය කා ් ව්  කැයි 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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නිර්ණය කිරීම වවළ  ශවුරු කරගෆනීමට, තඳොදු අධිකළරියට (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) ඳරීක්ණ 
අධිකරණතේ ලළර් ළල (මුල් ෙරර්තරෙ) තකොමින් වභළල ට ඉදිරිඳේ කරන තව ට නිතයෝග කෂ  ශෆකිය.  
 

 ලද, අයි ම I මගින් ඉල්ලුේ කර ඇති ත ොරතුරු ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළතලන් වශ ශ්රී ාංකළ නළවික 
ශමුදළතලන් බළගෆනීමට තඳොදු අධිකළරියට උඳතදවහ වඳයන දී.  
 

අභියළචනය කල්  බන දී.  
 

මීෂෙ විභළග දිනය: 15/05/2018 

……………………………………………………………………………………………………… 

RTC Appeal (තඳෞද්ගලික විභළග කිරීම) / 70/ 2018 (15.05.2018 දින ඳෆලති තකොමින් වභළ 
රැවහවීතේ තකොටවක් තව කරන ද නිතයෝගය)  

2016 අාංක 12 දරණ  ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන්හි 

(ගළවහතු වශ අභියළචනළ කළර්යයඳටිඳළටිය), රීති අාංක 28 යටතේ ඳලේලළතගන යනු බන 
කළර්යයඳටිඳළටිය 

 

වභාපති    : මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි යින් : තයහඨ නීතීඥ කිළලි පින්තටෝ-යයලර්ධන  

            තයහඨ නීතීඥ එවහ. ජී. පාංචිතශේලළ 
      ආචළර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රේ 

      විනිසුරු තරෝහිණි  ලල්ගම  
 

අධයක්ෂ ජනරාල්     : පියතිවහව රණසිාංශ  

 

අභියාච      : ජී. දිලීඳමු න්  

කනොතිසි ත් පාර්ල   : නේකෂ නිධළරී, ආරක්ක අමළ ළාංය 

 

කපනී සිටීම  

අභියාච      : ජී. දිලීඳමු න්  

කපොදු අධි ාරිය    :උඳළලි  වීරසිාංශ, නීති උඳතද්ක, ආරක්ක අමළ ළාංය  
      

ඒ. එේ. එවහ. බී. අ ඳේතු, ත ොරතුරු නිධළරී, ශ්රී ාංකළ යුධ 
ශමුදළල  

කපි ළන් ඩබ්ලිේ. එච්. එවහ. තවොයිවළ, විය භළර නිධළරී, ශ්රී 
ාංකළ යුධ ශමුදළල  

 

අභියාචනය විභාග  රන අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  රුණු: 

 

ඉල්ලුම්  රන ද කතොරතුරු  වවිව්තරාත්ම ල ව ා බන විට, අයිතම  II (1) වේබන්ධතයන්, 

තකොමින් වභළල විසින් තඳොදු අධිකළරියට (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) දෆනුේ තදනු  ෆබුතේ  ප්රතිඳේති 
මළර්තගෝඳතද්න  යනු ප්රගළමීල ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳන  අනුල අන් ර්යළතේ 

ඳ කෂ  යුතු තල්ඛ්න බලයි. තමයට  පිළිතුරු  තව ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල කියළ සිටිතේ ඇ ෆේ ප්රතිඳේති 

ප්රකළන http://www.army.lk/welfare යන ඔවුන්තේ තලබ් අඩවිතේ දෆනටමේ ඳතකොට ඇති බලයි.  
 

http://www.army.lk/welfare


ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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අයි ම II (2) ට අදළෂල, තකොමින් වභළල විසින් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට, තමම තල්ඛ්න තඳොදු තල්ඛ්න 

බලේ, ඒලළට ප්රතේ වීමට මශයන ළලට නිදශව තිබිය යුතු බලේ දෆනුේ තදන දී. විතද්යන් හි සිටින 

විවිධ උනන්දු ඳළර්ලයන් විසින් වෘණළේමක අරමුණු වශළ තමම ත ොරතුරු තයොදළ  ගෆනීමට ඇති 
ශෆකියළල වේබන්ධතයන් ලන වෆකය, තමම ත ොරතුරු නිදශවහ කිරීමට මෆලි  වීමට තශේතුල බල තඳොදු 

අධිකළරිය විසින් ඳලවමින්, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් එම ත ොරතුරු අභියළචකට බළ දීමට සුදුසු ඒලළද 

නෆේද යන්න තීරණය කිරීමට තකොමින් වභළල තල  බළ දීමට එකෙ ළලය ඳෂ  කරන දී.  
 

අයි ම II(8) වේබන්ධතයන්,  ල් තවලන 2011 දක්ලළ තලෂ ලළඳළරයක්තව ඳලේලළතගන තනොගිය 

තශයින් ඒ දක්ලළ එහි අදළයේ ශළ වියදේ වේබන්ධතයන් විගණන ලළර් ළ තනොමෆති නමුේ, 2011 සිට එය 

තශෝටයක් තව ඳලේලළතගන යන බල ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් ඳලවළ සිටින දී.  ලදුරටේ, ශ්රී 

ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් ඳලවන ද්තද් 2011 සිට විගණන ලළර් ළ තකොමින් වභළලට ඉදිරිඳේ කරන 

බලයි. අයි ම II(7) ට අදළෂලද එතවේ කිරීමට එකෙ ළලය ඳකරන දී.  ලද, අයි ම II(4) ට අදළෂල 

ඳලවළ සිටින ද්තද්, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ වම කවුරක්ම මශළමළර්ගය අව මශයන ළලට ද විලෘ  

ආඳන ළළලන් ඳලේලළතගන යන බෆවින්, එයට වෆකියයුතු ත ොරතුරු ප්රමළණයක් අදළෂ ලන බලය. 
අල නේ, එම ත ොරතුරු, අභන් රල ඳලේලළතගන යනු බන නමුේ මශයන ළලටද විලෘ  ආඳන 
ළළ වශ මශයන ළල තලනුතලන්ම ඳලේලළතගන යනු බන ආඳන ළළ තව තබදළ තලන්තකොට, 

තකොමින් වභළලට බළ දීමට ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල එකෙ ළලය ඳෂ කරන දී. අයි ම II(5) වශ II(6) ට 

අදළෂලද එතවේ කිරීමට එකෙ ළලය ඳෂ  විය.  ලද, අයි ම II(9) වේබන්ධතයන් අල ත ොරතුරු 
ඳරික්ළ කිරීමට වශ ඉදිරි තීරණ බළ දීමට තකොමින් වභළල තල  ඉදිඳේ කිරීමට ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල 
එකෙ විය.  
 

අයි ම I ට අදළෂල, ශ්රී ාංකළ නළවික ශමුදළල වශ ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළල විසින් වෙත්ෙරවගන යනු බන 

තලෂ ලළඳළරයන්ට අදළෂ ත ොරතුරු ඉල්ළ ඇති අ ර, එය කබර දීමට ගුේ  හමුකරෙ ාහ නරවිකා හමුකරෙ 
එකාඟවී ඇතිච මුත් එම ත ොරතුරු රැා් කරගෆනීමට තෙ  කළය අල බලට දන්ලළ ඇති බල තඳොදු 
අධිකළරිය කියළ සිටිතේය.  
 

අයි ම III ට අදළෂල,  5(1)(ආ)(ii) ලගන්තිතේ වශන් ලතිතර්ඛ්ය  අනුල ඉල්ළ ඇති ත ොරතුරු බළ 
දීම ප්රතික්තේඳ කෂ ශෆකි බලට නීතිඳති තදඳළර් තේන්තුල මගින් වඳයළ ඇති උඳතදවහ ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල 
විසින් ඉදිරිඳේ කරන දී.  
 

 ලද, තඳර විභළගතේදී තකොමින් වභළල විසින් නිර්තද් කෂ  ඳරිදි අධිකරණතේ තවොයළගෆනීේපිළිබඳ 

වළරළාංයක් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් වකවහ කර ඇති නමුේ, නීතිඳති උඳතදවහ ම  ඔවුන්ට එය තමම 

විභළගතේදී ඉදිරිඳේ කෂ  තනොශෆකි බල ප්රකළ කරන දී.  
 

නිකයෝගය  

අඳ ඉදිරිතේ එකෙ ව ඳරිදි, තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) තකොමින් වභළල තල  අයි ම I වශ II 
ට අදළෂ කිසිදු ලතිතරඛ්යකට යටේ තනොලන තඳොදු තල්ඛ්න  බළදීමට නිතයෝග කරනු ෆතබ්. අදළෂ 

අලවහථළලන්හි දී, යුධ ශමුදළල යටතේ ඳළනය ලන වේකළරක ලළඳළර වේබන්ධ ත ොරතුරු ඒලළ තඳොදු 
ලළඳළර බලට ඳරිලර් නය ව දින සිට බළ දිය ශෆකිය.  
 

අයි ම II (4) ට අදළෂල, තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) විසින් බළ තදන ත ොරතුරු අල ළලය 

ම , අභන් රල ඳලේලළතගන යනු බන නමුේ මශයන ළලටද විලෘ  ආඳන ළළ වශ මශයන ළල 

තලනුතලන්ම ඳලේලළතගන යනු බන ආඳන ළළ තව තබදළ තලන්තකොට බළ දීය ශෆකිය.  අයි ම II 

(9) ට අදළෂ ත ොරතුරු ඳරික්ළ තකොට මශයන ළලට මුදළශෆරීම පිළිබඳ ඉදිරි තීරණය බළ දීමට අඳ තල  
ඉදිඳේ කිරීමට උඳතදවහ වඳයනු ෆතබ්.  
 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  

 

 7 

අයි ම III ට අදළෂල ාහ තඳොදු අධිකළරිය විසින් ඉදිරිඳේ කරන 5(1)(ආ)(ii) ලගන්තිතේ වශන් 

ලතිතර්ඛ්ය වේබන්ධතයන් (නීතිඳති තදඳළර් තේන්තුතේ උඳතදවහ ම ), තඳොදු අධිකළරිතේ අලධළනය එම 
ලගන්තිය තල  තයොමු කරමු. ඒ අනුල ත ොරතුරු ලට ප්රතේ වීතේ අයිතිලළසිකම ප්රතික්තේඳ 

කෂ  ශෆක්තක්;  
 

“එම ත ොරතුරු යේ රයයක් තශෝ යළ න් ර නිතිය යටතේ ව අන් ර්යළතික ගිවිසුේ තශෝ බෆඳීේ 
විසින් රශසිගතල බාදුන් කශෝ රශසිගතල බාගත් අලව්ථාල , එම ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීම 
එම රයය තශෝ යළ න් ර නිතිය යටතේ ව අන් ර්යළතික ගිවිසුේ තශෝ බෆඳීේ වමෙ ශ්රී ාංකළතේ 
ඇති වබ ළ ලට අගතිගළමී ලන තශෝ අගතිගළමී විය ශෆකි අලවහථළලක;”  

 

යළ න් ර ගිවිසුමක් ම  ඳදනේල ත ොරතුරු බළ දීම ප්රතික්තේඳ කෂශෆකි ලන්තන් ඉල්ළ ඇති 

ත ොරතුරු රශසිග ල බළදුන් තශෝ රශසිග ල බළගේ අලවහථළලන්  ලදී ඳමණක්ම ලන අ ර, එය 

තයොදළග  ශෆකි ලන්තන් “එම රයය තශෝ යළ න් ර නිතිය යටතේ ව අන් ර්යළතික ගිවිසුේ තශෝ බෆඳීේ 
වමෙ ශ්රී ාංකළතේ ඇති වබ ළ ලට අගතිගළමී ලන තශෝ අගතිගළමී විය ශෆකි අලවහථළලක” දී ය. ඒ අනුල 

තමම ලතිතර්ඛ්ය අඳෆශෆදිලි ශළ වළමළනයකරණය ලන ආකළරයට, යළ න් ර ගිවිසුමකට අදළෂ සියලු 
ත ොරතුරු ඇතුෂේ  ලන ඳරිදි තයොදළග  තනොශෆකිය.  
 

ඳෂමුල, කුමන අන් ර්යළතික ගිවිසුමක් තශෝ බෆඳීමක් වේබන්ධතයන් තමය ගෆටළුකළරී ලන්තන්ද යන්නේ, 

තදලනුල, නිහචි ල තමමගින් ඇතිවිය ශෆකි අගතිය ද, ත ලනුල, කුමන ත ොරතුරු රශසිග ල 
බළදුන්තන්ද තශෝ රශසිග ල බළගේතේද යන්නේ ඳෆශෆදිලි කිරීමට තඳොදු අධිකළරියට නිතයෝග 

කරනුෆතබ්. එතවේ ඳෆශෆදිලි කිරීමක් අල ලන්තන්, ඉශ  ලතිතර්ඛ්ය තයොදළගෆනීතේ නී ළනුකුභළලය 

වශ ඳශ  වශන් ලන 5(4) ලගන්තිතේ එනේ; 

1 ලන උඳලගන්තිතේ කුමක් වශන් වුලද, මශයන සුභසිද්ධිය එම ත ොරතුරු තශළිදරේ 
කිරීතමන් ලන ශළනියට ලඩළ ලෆඩි නේ එලෆනි ත ොරතුරු වශළ ලන ඉල්ලීමක් ප්රතික්තේඳ 
තනොකෂ යුතු ය. 

යන්තනහි ඇතුෂේ  මශයන සුභසිද්ධිය එම ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීතමන් ලන ශළනියට ලඩළ ලෆඩි ද 
යන්න තකොමින් වභළල විසින් විමවළ බෆලීමට ය.  
 

 ලද, එලෆනි ඳරීක්ණ ඳෆලෆේවීමට ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 15 ලෆනි 

ලගන්තිය ප්රකළරල තකොමින් වභළලට බ  ඇති බලේ, එයට අලන  තනොවීම මගින්, ඳනතේ 

පූර්විකළතේ  වශන් ලන ඳරිදි “ත ොරතුරු බළ ගෆනීතේ අයිතිලළසිකම බළේමක කිරීම මගින් තඳොදු 

අධිකළරී ල විනිවිදභළලය වශ ලගකීම පිළිබ වාංවහකෘතිය තඳෝණ කිරීතේ” නීතිමය ලගකීම වශ 
කළර්යයන් වැහැ හැරීම්ව විය ශෆකි බලද අලධළරණය කෂ  යුතු ය.  
 

අල නේ, 2018 ජුනි 26 දිනට තශෝ ඊට තඳර, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල ට ඉශ  කරුණු වේබන්ධතයන් 
ලිඛි  තද්නයක් (අභියළචකට ද පිටඳ ක් වහි ල) තගොනු කෂ ශෆක.  
 

අයි ම I  වශ II ට අදළෂල, ඉශ   ඳරිදි බළ දීමට එකෙ ව ත ොරතුරු වෆඳයීමට තඳොදු අධිකළරියට 
(ආරක්ක අමළ ළාංය ) නිතයෝග කරනු ෆතබ්.  
 

අභියළචනය කල්  බනු ෆතබ්.  
 

මීෂෙ විභළග දිනය: 2018/07/03 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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RTC Appeal (තඳෞද්ගලික විභළග කිරීම) / 70/ 2018 (03.07.2018 දින ඳෆලති තකොමින් වභළ 
රැවහවීතේ තකොටවක් තව කරන ද නිතයෝගය)  

2016 අාංක 12 දරණ  ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන්හි 

(ගළවහතු වශ අභියළචනළ කළර්යයඳටිඳළටිය), රීති අාංක 28 යටතේ ඳලේලළතගන යනු බන 
කළර්යයඳටිඳළටිය 

 

වභාපති    : මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි යින් : තයහඨ නීතීඥ කිළලි පින්තටෝ-යයලර්ධන  

            තයහඨ නීතීඥ එවහ. ජී. පාංචිතශේලළ 
      ආචළර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රේ 
      විනිසුරු තරෝහිණි  ලල්ගම  
 

අධයක්ෂ ජනරාල්     : පියතිවහව රණසිාංශ 

 

අභියාච     : ජී. දිලීඳමු න් 

කනොතිසි ත් පාර්ල   : නේකෂ නිධළරී, ආරක්ක අමළ ළාංය 

 

කපනී සිටීම  

අභියාච      : ජී. දිලීඳමු න්  

කපොදු අධි ාරිය    :ඒ. යයතවේකර, නීති නිධළරී, ආරක්ක අමළ ළාංය   

     බ්රිතේඩියර් ඊ. එවහ. යයසිාංශ, නීති අාංය, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල  

කර්නල් ලරකළතගොඩ, කර්නල්- මළධ, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල  

ඒ. එේ. එවහ. බී. අ ඳේතු, ත ොරතුරු නිධළරී, ශ්රී ාංකළ යුධ 
ශමුදළල  

 

අභියාචනය විභාග  රන අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  රුණු: 
 

තමම අභියළචනතේ තඳර විභළගතේදී (15.05.2018 දිනෆති නිතයෝගය) තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ 

ශමුදළල) විසින් බළදීමට එකෙ ව, තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) මගින් උතුරු ප්රතද්තේ 

ඳලේලළතගන යනු බන වශ/තශෝ ලගකිලයුතු, මශයන ළලට තවේලළ වඳයන තලෂවල් වශ ආඳනළළ 

ල වාංක්ෂිප්  ෆයිවහතුල වශ 2009 සිට 2016 දක්ලළ „ළයළ‟ තශෝටල් වමශය යටතේ ලන ලන „යළ බීච්‟, 

„ළයළ තර්‟, „ළයළ වසළරි‟ වශ „ළයළ තේේවහ‟ ආදී තශෝටල් ල ලළර්ෂික විගණන ලළර් ළ ඇතුළු  

ත ොරතුරු පිළිබ විමසීේ  කෂ  විට, තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) විසින් එයට ප්රතිචළර තව, 
එම ත ොරතුරු ශ්රී ළාංකික ප්රයළල අ ර ඝේටනයක් ඇති කිරීමට වශ තලනේ වෘණළේමක ලළසි  
බළගෆනීමට ඩයවහතඳෝරළල විසින් භළවි ළ කිරීමට ඇති අලවහථළල තශේතුතලන් එම ත ොරතුරු බළ දීමට 
ඔවුන් මෆලි  ව බල කියළ සිටින දී.  
 

 ලද, තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) ප්රකළ කරනු ෆබුතේ තශෝටල්, ආඳන ළළ වශ 

තලෂවෆල්  ආදී ත ොරතුරු විමසීමට වේබන්ධ ලළඳළර වශළ තයොදලන්තන් සුභවළධක අරමුදල් ලන අ ර 
රළය/මශයන අරමුදල් තනොලන බලයි. එම සුභවළධක අරමුදල් මගින් ඳලේලළතගන යනු බන තශෝටල්/ 
වේකළරක ලළඳළර ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල විිට්  ිටදුකා නවළමළන විගණනයකට බඳුන් ලන බලයි.  
 

එම වේකළරක ලළඳළර තඳොදු අධිකළරිතේ (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ) මශයන අරමුදල් ලලින් ලෆටුප් බන 
වළමළජිකයින් විසින් ඳලේලළතගන යනු බන නිවළ එලන් ප්රකළ අලළවහ විකල සිදු තනොකෂයුතු බල 
තකොමින් වභළල විසින් අලධළරණය කරන දී.  



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) ප්රකළ කා  ිටියව  ඔවුන් වතුල අභියළචක වේබන්ධතයන් ලන 
බුද්ධි ලළර් ළලක් ඇති අ ර ඒ තශේතුතලන් ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීමට ඳසුබට ලන බලයි.  
 

තමයට පිළිතුරු තව අභියළචක ඳලවළ සිටිතේ තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) විසින්  මළ පිළිබල 

ඳසුබිේ ඳරීක්ළලක් සිදුතකොට ඇේතේ, හුතදක් ඔහු විසින් ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ 
ඳන  යටතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීේ තගොනුකෂ බෆවින් ලන අ ර ඒ තුළින්  ඳනතේ අරමුණ ඳරළයය වීමක් සිදු 
ලන බලයි. එයට ප්රතිපිළිතුරු දක්ලමින් තඳොදු අධිකළරිය (ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල) ඳෆලසුතේ ඔවුන් වතුල ඇති 
ශමුදළ බුද්ධිමය ලළර් ළල අභියළචක විසින් ඳන  භළවි  කිරීමට තඳර සිටම ඔවුන් වතුල තිබ  බලයි.  
 

අභියළචක තේ ඳසුබිම වහෝ වතො තුරු ඉල්ලීම්ව ිටදු කිරීවම් අ මුණ ත ොරතුරු ලට ප්රතේ වීතේ අයිතිය 
ප්රතික්තේඳ කිරීමට ඳදනමක් තනොලන බල තකොමින් වභළල විසින් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට අලධළරණය 

කරන දී. එයට ප්රතිචළර තව ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල, අභියළචක මළධතේදිතයකු බෆවින්, ඔහු බළගන්නළ 

ත ොරතුරු ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල නිර  ලන ලළඳළරික කටයුතු හුලළදක්ලමින්, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ 
කීර්තිනළමයට කෆෂක් ඇති කිරීතේ වෘණළේමක අභිම ළර්ථය වපරළගෆනීමට තයොදළගෆනීමට ඉඩ ඇති 

බෆවින්, ඔවුන් ඳනතේ “රළය ආරක්ළලට වශ එහි තභෞමික අඛ්ණ්ඩ ළලට තශෝ යළතික ආරක්ළලට 
බරඳ  තව අගතිදළයක ලන අලවහථළලක” තව වශන් ලන 5(ආ) (i) ලගන්තිය ම  ඳදනේ ව බල 
කියළ සිටින දී. ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට අනුල තමය ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල වශ උතුරු ශළ නෆතගනහිර 
ලළඳළරික ප්රයළල අ ර අනෙශ්ය ගැුමම් ඇතිච කා ින්  වනවතහි ාඳහ්  වරිදි රළය වශ/තශෝ යළතික 
ආරක්ළලට බරඳ  තව අගතිදළයක විය ශෆකිබලයි.  
 

ඉශ  ඉදිරිඳේ කිරීමට අදළෂල තකොමින් වභළල විසින් තඳොදු අධිකළරිතයන් (ආරක්ක අමළ ළාංය ), ඒ 
වේබන්ධලන් ඔවුන්තේ ම යද ඒ ශළ වමළන තේද යන්න පිළිබල විමවන දී. තඳොදු අධිකළරිය (ආරක්ක 

අමළ ළාංය ) එයට පිළිතුරු තව, අයි ම I  ට අදළෂ ශ්රී ාංකළ නළවික  ශමුදළල වශ ගුලන් ශමුදළල මගින් 

ඳලේලළතගන යනු බන වේකළරක ලළඳළර, තශෝටල් වශ තලෂවල් පිළිබ ත ොරතුරු දෆනටමේ ශ්රී 

ාංකළ නළවික  ශමුදළල වශ ගුලන් ශමුදළල පිලිතලළින් 05.06.2018 වශ 14.06.2018 යන ලිපිලලින් 
මුදළශෆර ඇතිබල කියළ සිටිතේය.  
 

ඒ අනුල, ශ්රී ාංකළ නළවික  ශමුදළල වශ ගුලන් ශමුදළල මගින් ඔවු්  විසින් ඳලේලළතගන යනු බන 

වේකළරක ලළඳළර, තශෝටල් වශ තලෂවල් පිළිබ ත ොරතුරු මුදළශෆර ඇති බෆවින්, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල 
ද එම ත ොරතුරු බළ දීමට එකෙ විය.  
 

අයි ම III ට අදළෂල, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල විසින් 03.07.2018 දිනෆති ලිඛි  තද්නය මගින්, තඳර 

විභළගතේදී (15.05.2018) ඉදිරිඳේ කරන ද, ශයිටි හි ාරම වළධක තමතශයුේ අ රතුර දී බළලයවහකළර 
දෆරියන්ට ලිාංගික අ ලර කිරීතේ තචෝදනළල පිළිබ ඳරීක්ණ ලළර් ළල වේබන්ධ ත ොරතුරු බළදීමට 

එතරහිල ඳනතේ 5(1)(ආ) (ii) ලගන්තිතේ වශන් ලතිතර්ඛ්ය බඳලේලන බලට (02.04.2018 දිනෆති 
නීතිඳති තදඳළර් තේන්තුතේ උඳතදවහ ඳරිදි) කරන ද ඉදිරිඳේ කිරීම ඳෆශෆදිලි කරන දී.  
 

03.07.2018 දිනෆති ලිඛි  තද්නතේ වශන් කරුණු නෆල  අලධළරණය කරමින් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල 
ඳශ  ඉදිරිඳේ කිරීේ කරන දී: 

1. අභියළචක විසින් 2007 ලර්තේ දී ශයිටි හි වළමවළධක ශමුදළලන්ට අනුයුක්  කරන ද ශ්රී ළාංකික 

ශමුදළ තවබළුන් ට එල් ව, ශයිටි පරලෆසියන් ලිාංගික අඳතයෝයනයට ක් කිරීතේ තචෝදනළ 
වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ඉල්ළ ඇ . එතවේ ඉල්ළ ඇති ත ොරතුරු අත  ඳරීක්ණ අධිකරණතේ 

ලළර් ළ, සිවිල් ලෆසියන් විසින් යුධ ශමුදළ නිධළරීන්ට එල් කරනු ෆබ තචෝදනළ, වින්දි යන්තේ 

නේ, ඔවුන්ට එතරහිල ව යුද්ධළධිකරණතේ විවහ ර, තචෝදනළ,දඬුලේ වශ තවසු ශමුදළ විනය 

ක්රියළමළර්ග ආදිය තේ; 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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2. ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ භටයළට භටයන්ට එතරහිල ව සියලු තචෝදනළ ශමුදළ විනය තරගුළසි අනුල 

ශමුදළ ඳනතේ වශන් ආකළරයට ශමුදළ විධිවිධළන යටතේ නිසි ඳරිදි විභළග තකොට, දඬුලේ 

ඳමුණුලළ ඇ ; 

3. ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ භටයන්ට එතරහිල ව ලිාංගික අඳතයෝයන තචෝදනළ වේබන්ධතයන් “ශයිටි හි 
වළමවළධක තමතශයුේ අ රතුර බළලයවහකළර දෆරියන් ලිාංගික අඳතයෝයනය කිරීම පිළිබඳ 

ඳරීක්ණ ලළර් ළල” ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල තල  එක්වේ යළතීන්තේ වාංවිධළනය මගින් බළ දුන්තන් 

“අතිය රශසිග ” ආරක්ක විධළන යටතේ බෆවින් ත ලෆනි ඳළර්ලයකට එම ත ොරතුරු බළ 

දීතමන් ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළල ලෆෂකී සිටී; 

4. ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 5(1) (ආ) (ii) ලගන්තිතේ දෆක්තලන ඳරිදි, 
එම ත ොරතුරු යේ රයයක් තශෝ යළ න් ර නීතිය යටතේ ව අන් ර්යළතික ගිවිසුේ තශෝ බෆඳීේ 

විසින් රශසිග ල බළදුන් තශෝ රශසිග ල බළගේ අලවහථළලක, එම ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීම 
එම රයය තශෝ යළ න් ර නිතිය යටතේ ව අන් ර්යළතික ගිවිසුේ තශෝ බෆඳීේ වමෙ ශ්රී ාංකළතේ 
ඇති වබ ළ ලට අගතිගළමී ලන තශෝ අගතිගළමී විය ශෆකි අලවහථළලක එම ත ොරතුරු ලට 
ප්රතේ වීමට මශයන ළලට ඇති අයිතිලළසිකම අදළෂ තඳොදු අධිකළරීන් විසින් ප්රතික්තේඳ කෂ  

ශෆකිය; 

5. තමම ත ොරතුරු ත ලන ඳළර්ලයකට තශළිදරේ කෂ තශොේ, එයට මළධ මගින් පුළුල්  ප්රචළරයක් 

බළ දී, ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළතේ කීර්තිනළමයට කෆෂක් ඇතිතකොට, අලවළනතේ ශ්රී ාංකළල 

අතනකුේ මිත්ර රටලල් වමෙ ඳලේලන විතද් වබ ළ ලට බරඳ  අගතියක් සිදුවිය ශෆකිය;  

6. තමම  ේේලයන් වෆකිල්ට ගනිමින්, ගරු නීතිඳතිතුමළතේ ම ය ලන්තන් තමම ත ොරතුරු 

ඉල්ලීම ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 5(1) (ආ) (ii) ලගන්තිතේ දෆක්තලන 
විවහ ර කිරීමට අනුකු ලන බෆවින් ත ොරතුරු බළදීම ප්රතික්තේඳ කෂ  ශෆකි බලයි. ඒ අනුල 
ත ලන ඳළර්ලයකට ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීම යුධ ශමුදළල මගින් ප්රතික්තේඳ කරයි.  

 

නිකයෝගය  
ප්රතිඳේතිමය ලතයන්, කුමන තශෝ තඳොදු අධිකළරියක්, ශ්රී ාංකළ ඳළර්ලිතේන්තුල මගින් වේම  කරනු ෆබ 
ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳන  යටතේ නි ළනක තව ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් 

තගොනුකෂ පරලෆසිතයකු පිළිබ, එතවේ ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් තගොනුකිරිම තශේතුතලන්ම, ශමුදළ බුද්ධි ලළර් ළ 

බළගනී නේ, එමගින් ඳනතේ මුලික අරමුණු නිතේධ තේ. 
 

තමය ව ලතයන්ම අඳ ඉදිරිතේ ඳලතින අභියළචනය වේබන්ධතයන් සිදුවතේද නෆේද යන්න 

විමර්නය කිරීමට තකොමින් වභළලට තමම අලවහථළතේදී තනොශෆකිවුලද, ප්රතිඳේතිමය ලතයන්, 
අභියළචකයන් කුමන ආකළරයකින් තශෝ බිය ගෆන්වීමක් සිදු කෂතශොේ එය තකොමින් වභළතේ විතේ 
මෆදිශේ වීම අල ලන බරඳ  කරුණකි.   
 

අභියළචක තේ ඳසුබිම තශෝ ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අරමුණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ 
ඳන  යටතේ ත ොරතුරු ලට ප්රතේ වීතේ අයිතිය ප්රතික්තේඳ කිරීමට ඳදනමක් තනොලන බල අඳ විසින් 

අලධළරණය තකතර්. ඳනතේ 24(5)(ඈ) ලගන්තියට අනුල: 

“ඔහු තශෝ ඇය වේබන්ධ කරග  ශෆකි අල විවහ ර ශෆර, ත ොරතුරු ඉල්ළ සිටීමට තශේතු 
කිසිලක් තශෝ තලනේ පද්ගලික විවහ ර බළ දීම අල තනොලන්තන්ය.” 

 

තකොමින් වභළතේ කළර්යයභළරය ලන්තන්, ඉල්ළ ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම 

පිළිබ ඳනතේ 5 ලෆනි ලගන්තිතේ දෆක්තලන ලතිතර්ඛ්යනට යටේ තනොතේද, 5(4) ලගන්තිතේ දෆක්තලන 

ඳරිදි මශයන සුභසිද්ධිය එම ලතිතර්ඛ්යනට ඉශළින් බඳලේලයිද යන්න වකළ  බමින්, අභියළචක 
ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු නි ළනුකුල බළ දිය ශෆකිද යන්න තීරණය කිරීමයි. අඳ ඉදිරිතේ තිතබන 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අයි ම I  ට අදළෂල ශ්රී ාංකළ නළවික ශමුදළල වශ ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළල  විසින් 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිලිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී  
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බළ දුන් ත ොරතුරු ලට වමළන ත ොරතුරු 07.08.2018 දිනට තශෝ ඊට තඳර, තකොමින් වභළලටද 
පිටඳ ක් වමෙ බළ දීමට තඳොදු අධිකළරියට නිතයෝග කරනු ෆතබ්.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අයි ම II (7) ට අදළෂල ඉල්ළ සිටින ත ොරතුරු ලන, “2009 සිට 2016 දක්ලළ 

„ළයළ‟ තශෝටල් වමශය යටතේ ලන ලන „යළ බීච්‟, „ළයළ තර්‟, „ළයළ වසළරි‟ වශ „ළයළ තේේවහ‟ ආදී 

තශෝටල් ල ලළර්ෂික විගණන ලළර් ළ” වේබන්ධතයන් මතුලන ගෆටළු  ල නේ, තමම වේකළරක ලළඳළර 
තඳොදු තශෝ තඳෞද්ගලික මු අරමුදලින් (සුභවළධක වාංගේ අරමුදලින්) ඳලේලළතගන යන්තන්ද යන්නයි. 

තමම වේකළරක ලළඳළරයන්හි ඳළනය, ක්රියළේමක කිරීම වශ  ඳලේලළතගන යළම සිදු කරනු බන්තන් 
රළය අරමුදල් ලලින් තේ න බන තඳොදු අධිකළරිතේ වළමළජිකයින් වීම අදළෂ කරුණකි. තකොමින් 

වභළතේ ලලවහථළපි  කළර්යයන් වකළ  බන විට, තේ බල වෆකිල්ට තනොගනිමින් තඳොදු අධිකළරිතේ 
 ර්කය පිළිගෆනීම මගි්  ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳන  යටතේ තඳොදු අධිකළරියට 

බළ දී තනොමෆති ලරප්රවළදයක් බළ දීතමන්, ඳන  උල්ාංඝනය වීමක් සිදු තේ.  
 

තමම ත ොරතුරු අයි මයට (අයි ම II (7)ට) අදළෂල  ම වහථළලරය මීෂෙ විභළග දිනතේදී 

වවිවහ රළේමකල ඳෆශෆදිලි කිරීමට ශ්රී ාංකළ යුධ ශමුදළලට උඳතදවහ වෆඳතේ.  ලද, අයි ම II ට අදළෂල 

ඉල්ළ ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන්  ම ම ය මීෂෙ විභළග දිනතේදී ඳෆශෆදිලි කිරීමට ද  තඳොදු 
අධිකළරියට නිතයෝග කරනු ෆතබ්.  
 

අයි ම III, එනේ “ශයිටි හි වළමවළධක තමතශයුේ අ රතුර බළලයවහකළර දෆරියන් ලිාංගික අඳතයෝයනය 

කිරීමපිළිබඳඳරීක්ණ ලළර් ළල” වේබන්ධතයන්, අඳ තල  තමම විභළගතේදී බළදුන් එම ලළර් ළල 
ඳරීක්ළ  කිරීතමන් අනතුරුල නිතයෝගයක් නිකුේ කරනු ෆතබ්.  
 

අභියළචනය කල්  බනු ෆතබ්.  
 

මීෂෙ විභළග දිනය: 07.08.2018  
 
 
 
 
 

 


