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ලයනල් ගුරුගේ එ. ආරක්ෂක අමාත්ාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/ 1556 /2019 (2019.09.24 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. 
 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ලයනල් ගුරුතේ   

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ආරක්ෂක තල්කේ කොර්යොලය 

   

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - ලයනල් ගුරුතේ 

තපොදු අධිකොරිය  - එල්.එන්.පී. තපතර්රො, නීති නිලධොරී 

පී.ඩී.තක්.ටී. යයසිංහ, අධෙක්ෂ පරිපොලන, ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව 

එච්.පී.තක්.පී.ටී. දහනොයක, නීති නිලධොරී, ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව 

අනිල් ධනසූරිය, නීති නිලධොරී, ආරක්ෂක අමො ෙොංශය 

ටී.ඒ.බී. අරේපත්, නීති නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.06.10 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.06.17, 2019.06.21, 

2019.07.02, 2019.07.06, 

2019.07.15 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.07.08 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.07.11, 2019.07.17, 

2019.08.16 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.08.22  

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2019.06.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
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2018 වර්ෂතේ ජූනි මස 01 වනදින දක්වො පහ  දැක්තවන   රිවිධ හමුදොවන්ි ඒ ඒ නිලතේ දැනට තසවවය 

කරන කොන් ො නිලධොරීනියන්තේ හො පිරිමි නිලධොරීන්තේ සංඛ්ෙොව. 

I. ශ රී ලංකො යුද්ධ හමුදොතේ 

තයනරොල්, ලූතිනන් යනරොල්, තේයර් යනරොල්, බ ් ව රතේඩියර්, කර්නල්, ලූතිනන් කර්නල්, තේයර්, 

කැප්ටන් හො ලූතිනන් යන නිලයන් 

 

II. ශ රී ලංකො ගුවන් හමුදොතේ 

එයොර් චීෆව මොර්ෂල්, එයොර් මොර්ෂල්, එයොර් වයිසව මොර්ෂල්, එයොර් තකොමත ෝර්, ගෲප් කැප්ටන්, විංේ 

කමොන් ර්, සවතකොඞ් රන් ී ර්, ෆවලයිට් තලෆවටිනන්ට් හො පියොසර නිලධොරී යන නිලයන් 

 

III. ශ රී ලංකො නොවික හමුදොතේ 

අද්මිරොල්, වයිසව අද්මිරොල්, රියර් අද්මිරොල්, තකොමත ෝර්, කැප්ටන්, කමොන් ර්, ලූතිනන් 

කමොන් ර්, ලූතිනන් හො උප ලූතිනන් යන නිලයන් 

ආරක්ෂක අමො ෙොංශතේ ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීම ත්රිවිධ හමුදොවන්ි ත ොරතුරු 
නිලධොරීන්ට තයොමුකළ බව 2019.06.17 දින අභියොචකට දන්වන ලද අ ර ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොතේ 
ත ොරතුරු නිලධොරිය විසින් 2019.07.15 දිනැතිව අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො තදන ලදි. 
2019.06.21 දිනැතිව ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව ප්රතිචොර දක්වන ලද්තද් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම යොතික 
ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් වියහැකි බවට තපනීයන බැවින්  ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 2019.07.06 දිනැතිව 
ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව විසින් පනතත් 5(1)(ආ)(i) ම  පදනේව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදි. 
තමම ප්රතිචොරයන්තගන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.07.08 දිනැතිව ආරක්ෂක අමො ෙොංශතේ 
නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකළ අ ර 2019.07.11 දිනැතිව ආරක්ෂක අමො ෙොංශතේ 
නේකළ නිලධොරියො අදොළ අභියොචනය ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොතේ හො ශ්රී ලංකො යුද හමුදොතේ නේකළ 
නිලධොරීන්ට තයොමුකරන ලදි. 2019.07.17 දිනැතිව ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොතේ නේකළ නිලධොරියො විසින් 
පනතත් 5(1)(ආ)(i) හො 5(1)(2) වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදි. 2019.08.16 
දිනැතිව ශ්රී ලංකො යුද හමුදොතේ නේකළ නිලධොරියො විසින් පනතත් 5(1)(ඌ)(2) හො 5(1)(ආ)(i) වගන්ති 
ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදි. තමම ප්රතිචොරයන්තගන්ද අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 
2019.08.22 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.  

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් අදොළ ත ොරතුරු තේ වනවිට ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව විසින් 
ලබොදී ඇති මුත් ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව හො ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව විසින් ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කර ඇති බවයි. 

තමිදී ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව හො ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව නිතයෝයනය කරමින් පැමිණ සිටින් නිලධොරීන් 
කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් විය හැකිය යන 

පදනම ම  පනතත් 5(1)(ආ)(1) ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප කළ බවයි.  

තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරියට අවධොරණය කර සිටිතේ පනතත් 

5(1)(ආ)(1) වගන්තිය එනේ යොතික ආරක්ෂොව පිළිබඳ වෙතිතර්කතේ රක්ෂණය තපොදු අධිකොරිය විසින් 
ලබො ගැනීමට නේ ත ොරතුරු ලබො දීතමන් යොතික ආරක්ෂොවට වන  ර්යනය පැහැදිලිවම තපන්වො දිය යුතු 
බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරීන් විසින් සඳහන් කර සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම මඟින් හමුදොවන්ි 

ශක්නු ොවන්/ශක්තීන් (strength of forces) පිළිබඳව අනොවරණය ීමක් සිදුවන නිසො එම ත ොරතුරු 
ලබොදීම සිදුකළ තනොහැකි බවයි. එතසවම තලෝකතේ කිසිඳු රටක්  ම හමුදොවන්ි ත ොරතුරු බැහැර කිරීතේ 
පරිචයක් තනොපවතින බවත් එතසව ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීතමන් එය සෘජුවම හමුදොවන්ි 

ශක්නු ොවන්/ශක්තීන් (strength of forces) තහළිදරේ ීමක් සිදුවන බැවින් එය යොතික ආරක්ෂොවට 

සෘජුවම  ර්යනයක් විය හැකි බවයි. තමිදී නොවික හමුදොව විසින් අදොළ ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම වුවද, 
යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් විය හැකි බව තපන්වො දුන් ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව හො ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව 
එම ක්රියොව සේබන්ධතයන් ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගැනීම සිදුකරන බවද දක්වො සිටින ලදි. 

තමිදී අභියොචක විසින්  වදුරටත් කරුණු දක්වො සිටිතේ 2018.06.22 දිනැතිව ආරක්ෂක අමො ෙොංශය 
විසින් ත්රිවිධ හමුදොවන්ි ඉහළ නිලයන්තේ සිට පහළ නිලයන් පහක් දක්වො කොන් ො නිලධොරීන්තේ 
සංඛ්ෙොත්මක දත්  ලබො දී ඇති බවත් එතසවම ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම ම  යොතික 
ආරක්ෂොව සේබන්ධතයන් එකිතනකට පරසවපර මිනුේදඬු ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව හො ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොව 
විසින් අනුගමනය කරන්තන් දැයි විමසො සිටින ලදි. 

තමම කරුණු දැක්ීේ ම  තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ අදොළ ත ොරතුරු සංඛ්ෙොත්මක 
තලස තනොව හුතදක් ප්රතිශ  තලස තහෝ ලබොදීම හරහො යොතික ආරක්ෂොව විෂතයි  ර්යනයක් තනොවන 
බවයි.  

නමුත් තපොදු අධිකොරීන් සඳහන් කර සිටිතේ මීට තපරොතුව ආරක්ෂක අමො ෙොංශතයන් කොන් ො 
නිලධොරිනියන්තේ සංඛ්ෙොත්මක දත්  ලබොදී ඇති තහයින් යේ තහයකින් ප්රතිශ  තලස අදොළ ත ොරතුරු 

ලබො දීතමන් එය සංඛ්ෙොත්මකව ගණනය කළ හැකි බැවින්, යොතික ආරක්ෂොවට  ර්යනයක් විය හැක්තක් 

එමඟින්ද හමුදොවන්ි ශක්නු ොවන්/ශක්තීන් (strength of forces) පිළිබඳව අනොවරණය ීමක් සිදුකළ 
හැකි බවට වන ම තේ පිිටොය. එතසවම යේ තහයකින් තමම ත ොරතුරු ලබො දුනතහොත් අනොග තේදී සෑම 
කරුණක් පිළිබඳව හමුදොවන්තගන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීතේ පරිචයක් නිර්මොණය විය හැකි බවයි. 

නමුත් තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කර සිටිනුතේ තමම සිදුීමට පමණක් සීමොවන පරිදි 
එනේ නිලධොරීන්තේ සංඛ්ෙොත්මක දත්  පමණක් ප්රතිශ  තලස අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීතමන් අනොග තේදී 
හමුදොවන් සේබන්ධව ඉදිරිපත්වන ත ොරතුරු සේබන්ධ අභියොචනයන්ට තමම තීරණය අනුගමෙීමක් සිදු 
තනොවන බවයි. එතසවම ඒ ඒ හමුදොවන්ි අදොළ ත ොරතුරු සැපයීම වැලැක්ීම සේබන්ධව යේකිසි 
තරගුලොසියක් තහෝ නීතියක් පවතී නේ ඒ පිළිබඳව සඳහන් කිරීම අවශෙ වන බවද තකොමිෂන් සභොව 
අවධොරණය කර සිටී. 

නිතයෝගය 
 
ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව විසින් මීට අදොළ ත ොරතුරු තේ වන විටත් නිකුත් කර ඇති ඇති බව නිරීක්ෂණය 
තේ.  
 
අභියොචක විසින් සිදුකරනු ලබන අධෙයනයට අයත් රටවල තමකී ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම තමන්ම 
කලොපතේ අතනක් රටවල තේ හො සේබන්ධ සොමොනෙ  ත්වය පිළිබඳ සන්සන්ධනොත්මක කරුණු 
දැක්ීමක් මීළඟ අභියොචනො විභොගයට තපර තපොදු අධිකොරීන්ට පිටපත් සි ව තකොමිෂන් සභොවට 
තයොමුකළ යුතු බවට අභියොචක තව  නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
එතසවම ශ්රී ලංකො ගුවන් හමුදොතේ හො ශ්රී ලංකො යුද්ධ හමුදොතේ සමසවථ ශක්නු ොව රහසිග  ත ොරතුරු තලස 
වර්ීකරණය කර ඇත්තත් කවර නීතියක් තහෝ චක්රතල්ඛ්යක් යටතත්ද සහ එවැනි ත ොරතුරුවල 
ප්රතිශ යන් නිකුත් කළ හැකිද තනොහැකිද යන්න අ ංගු තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය පිළිබඳ ලිඛි  කරුණු 
දැක්ීමක් අභියොචකටද පිටපත් සි ව තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකළ යුතු බවට තපොදු අධිකොරිය තව  
මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එතසවම තදපොර්ශවයන්තේ තමකී ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ මීළඟ අභියොචනො විභොග දිනයට සති තදකකට තපර 
තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකළ යුතුය.  
 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.12.17 තප.ව. 10.00ට කල් බනු ලැතේ.    
 
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 ලැතේ.  
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