ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ටී සුරේෂ් කුමාේ එ පාරිර ෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1344/2019 (2019.10.01 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො
රැසවීතේදී 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 අභියොචන
කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
ස ාපති:
රකාමිෂන් ස ා සමාජික:
රකාමිෂන් ස ා සමාජික:
රකාමිෂන් ස ා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:

ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි

අභියාචක
රනාතිසි ලත් පාේශවය -

ටී සුතර්ෂව කුමොර්
නේකළ නිලධොරී, පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිය

රපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

-

ටී. සුතර්ෂව කුමොර්
එේ. එසව. එේ. ෆවුසර්, අධෙක්ෂ යනරොල්/නේකළ නිලධොරී
ආර්. ඩී. නිර්මලො, නිතයෝයෙ අධෙක්ෂ/නේකළ නිලධොරී
රංගිකො තකොන්දරොමතේ, තල්කේ
එේ. ඒ. එසව. එේ. අතේවර්ධන, නීති නිලධොරී

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2018.10.23

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.11.13

නේ කල නිළධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.11.28

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.12.12(ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම පිළිබඳ
අභියොචනය ලද බව දැන්ීම)

2018.12.20
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.02.21
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය
අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් 2018.11.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

1. පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිය විසින් පොනීය යල තබෝ ල් විකිණුේ මිල සේබන්ධතයන්
සිදුකල විතශවෂ අධෙයන වොර් ොතේ සහතික කල පිටප ක් ලබොතදන්න.
2. පොනීය යල තබෝ ල්වල උපරිම සිල්ලර මිල නියොමනය කරන නිර්ණොයක කවතර්ද?
3. 2018.09.28 දින නිකුත් කල අංක 2090/46 දරණ ඇති විතශවෂ ගැසට් පත්රය නිකුත් කිරීම සඳහො

පවත්වන ලද සියලු සොකච්චඡො වොර් ොවන්ි සහතික කල පිටපත් ලබොතදන්න
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.13 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පනතත් 5 වන උපවගන්තිතේ විධිවිධොන
අනුව එම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම භොණ්ඩ හො තසවවොවල මිල සවථොවරව පවත්වො ගැනීම, පොලනය සහ ගැලපීම
තකතරි බලපෑ හැකි බැවින් අදොළ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශීම ප්රතික්තෂවප කරනු බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට
පත් අභියොචක 2018.11.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ
නිලධරයො2018.12.12 දින ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව දැනුේ දුන් අ ර, 2018.12.20 දිනැතිව
ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ ප්රතික්තෂවප කිරීම නැව සවථොපනය කරන ලදී. තමම තීරණතයන්ද
අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.02.21 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයක් තයොමු
කරන ලදී.
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේදී උද්ගතූ කාරණා:
මො විසින් ඉල්ීේ කර ඇති කිසිදු ත ොරතුරක් තේ වන විටත්
ඉදිරිතේ ප්රකොශ කරන ලදී.

මොට තනොලැබී ඇති බව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව

තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ලබොදීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) (ඇ) (iv)
උපවගන්තිය ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප කල බව තකොමිෂන් සභොව ප්රශවනග කිරීතේදී ඉදිරිපත් කරන ලදී. තමිදී තකොමිෂන්
සභොව විසින් ප්රකොශනය කරන ලද්තද්, ත ොරතුරු ඉල්ීතමි, ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක (2) වන ‘පොනීය යල තබෝ ල්වල
උපරිම සිල්ලර මිල නියොමනය කරන නිර්ණොයක කවතර්ද?’ යන්න ඉහ ප්රකොශි 5 (1) (ඇ) (iv) යටතත් ප්රතික්තෂවප
කල තනොහැකි බවත් තමවැනි නිර්ණොයක තපොදු අධිකොරිය විසින් තපොදු යන ොවට නිසැකවම ලබො දිය යුතු තනොතහොත්
ප්රදර්ශනය කල යුතු ත ොරතුරු වන බවත්ය.
අභියොචකට ත ොරතුරු වලට ප්රතේශ ීමට ඇති අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කිරීම වදුරටත් හවුරු කිරීම සඳහො 5 (1)
(ඈ) සහ 5 (1) (එ) යන උපවගන්තීන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අධියොචනය කරන ලදී. උපරිම සිල්ලර මිල (Maximum
Retail Price - MRP) පිලිබඳ ගැටළුවක් පැන නැගීතේදී එය පරීක්ෂණය කිරීම සඳහො පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ
සභොවට තයොමු කරන අ ර පරීක්ෂණය සඳහො අදොළ පොර්ශවකරුවන්තගන් සියලුම ත ොරතුරු එක්රැසව කර ගනු බවත්,
ඉන් පසුව අදොළ කර්මොන් වලින් ඔවුන්තේ මිල වූහයන්, පිරිවැය, පිරිවැය වූහයන් ආදිය එකරැසව තකොට, අදොළ
පොර්ශවවයන් සමඟ සොකච්චචොවකට තයොමු වන බව තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී. එතමන්ම, පොරිතභෝගික කටයුතු
පිලිබඳ සභොවට ඕනෑම පොර්ශවවයකින් ත ොරතුරු විමසීමට, ත ොරතුරු ලබොගැනීමට සහ සභොව ඉදිරිතේ තපනීසිටීමට
බල ල ඇති අ ර යතමක් සභොවට එතරිව කටයුතු කරන්තන් නේ එය සභොවට අපහොස කිරීමක් වන බවත් තපොදු
අධිකොරිය විසින් පැහැදිලි කරන ලදී. තපොදු අධිකොරිය විසින් තමතලස එක්රැසව කරගන්නොවූ කිසිදු ත ොරතුරක්
රහසෙභොවය තහවතු තකොට තගන තවනත් පුද්ගලතයකුට ප්රවිෂවඨ ීමට ඉඩ සැලසීමට තනොහැකි බවට 2003 අංක 09 දරන
පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිය පනතත් 20(8) උපවගන්තිය ප්රකොරව ර්ක කරන ලදී. 2003 අංක 09 දරන
පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිය පනතත් 20(8) යන උපවගන්තිය පහ පරිදි තේ:
“(2) වන උපවගන්තිය යටතත් නිකුත් කරන ලද දැන්ීමකට අනුකූලව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යේ
තල්ඛනයක් රහසෙ තල්ඛනයක් තලස සලකනු ලැබිය යුතු අ ර, ඒ තල්ඛනතේ අන් ර්ග කිසිවක් යේ
2

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

නීතියක් යටතත් තහළිදරේ කිරීමට නියම කරනු ලැබ ඇති අවසවථොවක හැර, සභොව විසින් කිසිදු
ැනැත්ත කුට තහළිදරේ තනොකළ යුතු ය.”
තකොමිෂන් සභොව තමිදී ප්රකොශනය කරන ලද්තද්, ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක (2) ඔසවතසව ඉල්ීේ කර ඇති ‘පොනීය යල
තබෝ ල්වල උපරිම සිල්ලර මිල නියොමනය කරන නිර්ණොයක කවතර්ද?’යන්න නිර්ණොයකයක් වන බැවින් ඉහ
සඳහන් කිසිදු උපවගන්තියකට යටත් තනොවන බවත් එය ඕනෑම පොරිතභෝගිකතයකුට පරිශීලනය කල හැකි තපොදු
වොර් ොවක් විය යුතු බවත්ය. ඉල්ීේ අංක (1) හො (3) සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය වනුතේ එම ත ොරතුරු
පරීක්ෂණයකින් ලබො ගන්නො ලද ත ොරතුරු බැවින් පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිය පනතත් 20(8) යන
උපවගන්තිය යටතත් රහසෙ ත ොරතුරු වන බව නේ, එය ඔප්තපු කිරීම සඳහො යේ සොක්ියක් ඇත්තත්ද යන්න තකොමිෂන්
සභොව විසින් ප්රශවන කරන ලදී. තමය ඔප්තපු කිරීම සඳහො අවශෙ ලියකියවිලි ඇති බවත්, ඒවො තමම අවසවථොව තුල තපොදු
අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවත් ප්රකොශ කරන ලදී.
අභියොචක තමම අවසවථොතේදී ප්රකොශ කර සිටිතේ, පොනිය යල තබෝ ල් ආශ්රි ව පොලන මිලක් වසර කිිපයකට තපර
තනොතිබූ බවත්, ඔහු ඒ තවනුතවන් පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරිතයන් 2017 වර්ෂතේදී විමසීතේදී තපොදු
අධිකොරිය එවිට පොනිය යල තබෝ ල් සඳහො පොලන මිලක් තනොමැති බවත්, තේ පිළිබඳව ඉදිරිතේදී අවශෙ පරීක්ෂණ
කටයුතු සිදු කරන බවටත්, පොලන මිලක් සවථොපනය කරන බවටත් ප්රකොශ කල බවත්ය. අභියොචක විසින් වදුරටත් ම
ප්රකොශනතයන් පවසන ලද්තද් පොනිය යලය යනු භූමිතයන් ලබොග හැකි ඕනෑම පුද්ගලතයකුට අයිති තපොදු වසවතුවක්
වන බැවින් එවැන්නක් සඳහො පොලන මිලක් තීරණය කිරීතේදී උපතයෝගී කරගත් නිර්ණොයක දැනගැනීම වැදගත් වන
බවය.
තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉල්ීේ අංක (2) යටතත් ඉල්ීේ කර ඇති නිර්ණොයක සේබන්ධතයන් ප්රකොශ කරන ලද්තද්
නිර්ණොයකයන් ප්රශවනග භොණ්ඩතයන් භොණ්ඩයට තවනසව වන බවය. වද පොරිතභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකොරියට
ලැතබන ත ොරතුරු (වෙොපොර වර්ගය, වෙොපොර ආකෘතිය ආදී ත ොරතුරු) අනුව ප්රශවනග කර්මොන් යට සුදුසු මිල වූහය
නිර්ණය වන බවය. තමිදී සියලුම පිරිවැය සොධක (යලය පවිත්ර කිරීම සඳහො පිරිවැය, ිසව තබෝ ලය සඳහො පිරිවැය,
තල්බල් කිරීතේ පිරිවැය, කොණ්ඩය තක්තීකරණය, ඇසුරුේ පිරිවැය, මුළු නිෂවපොදන පිරිවැය, නිෂවපොදකයොතේ
ලොභොන්තිකය, ප්රවොහනය, ත ොග මිල, යොතිය තගොඩනැගීතේ බද්ද සහ අගය එකතු කල බද්ද සි ත ොගමිල, සිල්ලර
ආන්තිකය, සිල්ලර මිල ආදිය) පොලන මිල තීරණය කිරීතේදී සැලකීමට ගන්නො බවත් තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ
කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව තමතලස පොලන මිල නිර්ණය කිරීම පිලිබඳ සංක්ෂිප්ත වගුවක් සි තල්ඛනයක් තකොමිෂන්
සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.
තකොමිෂන් සභොව තමම තල්ඛනය අධෙනය තකොට එම නිර්ණොයක වල තිතබන්නොවූ රහසෙභොවය කුමක්දැයි තපොදු
අධිකොරිතයන් විමසන ලදී. එයට පිළිතුරු වශතයන් තපොදු අධිකොරිය තපන්වො තදන ලද්තද් එම සංක්ෂිප්ත තල්ඛනතයි
සඳහන් පිරිවැය සොධක නිර්ණය කිරීමට විවිධ සමොගේ විසින් රහසිග ව තපොදු අධිකොරියට එවන ලද ත ොරතුරු තයොදො
ගත් අ ර එම ත ොරතුරු තවළඳ රහසව වන බව සහ ඒවො තහළිදරේ කිරීම තවළඳ රගයට හොනිකර බවත්, 2003 අංක
36 දරන බුද්ධිමය තද්පල පනතත් XXXII පරිච්චතේදතයි 160 වන වගන්තිය යටතත් එම ත ොරතුරු ආරක්ෂො තකොට
ඇති බවත්ය.
තකොමිෂන් සභොව තමිදී තපන්වො තදන ලද්තද් ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (ඈ) වගන්තිය ප්රකොරව 2003 අංක 36 දරන
බුද්ධිමය තද්පල පන යටතත් ආරක්ෂො කර ඇති වොණිය රහසව, තවළඳ රහසව තහෝ බුද්ධිමය තද්පළ ඇතුළු ත ොරතුරු
තහළිදරේ කිරීම යේ තුන්වන පොර්ශවවයක රඟකොරී ත්වයකට අි කර තලස බලපොන්තන් නේ පමණක් ඒවොට
ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කල හැකි බව සහ ඉහ සඳහන් සංක්ිප්ත තල්ඛනයට අනුකූලව කිසිදු තුන්වන
පොර්ශවයක් හඳුනොගැනීමට තනොමැති බව හවුරු කරන ලදී. එබැවින් එම තල්ඛනතයි වගුතේ ඇතුලත් කර ඇති
සංඛෙොත්මක දත් යන් තනොමැති නිර්ණොයකයන් ලැයිසවතුව පමණක් අභියොචකට ලබොදීමට හැකි බව තකොමිෂන් සභොව
විසින් සවථොපි කරන ලදී. එම ලැයිසවතුව තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ අභියොචක තව භොර තදන ලදී.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ීේ අංක (1) සහ (3) ඔසවතසව ඉල්ීේ කරන්නොවූ ත ොරතුරු ගැටලුකොරී වන බැවින්, ඒවො
පිලිබඳ නිර්ණයකට එළඹීමට තපරොතුව එම වොර් ො තකොමිෂන් සභොව පරික්ෂො කල යුතු බව තපන්වො දක්වන ලදී.
නිරයෝගය:
ඉල්ීේ අංක (2) යටතත් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු සංඛෙොත්මක දත් යන් තනොමැති නිර්ණොයකයන් ලැයිසවතුවක්
තලස අභියොචකට ලබොතදන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතේ. වද, ත ොරතුරු ඉල්ීේ අංක (1) සහ (3) සඳහන් වොර් ො
පරීක්ෂොතවන් කියවො බැීමට තකොමිෂන් සභොව අතප්තක්ෂො කරන අ ර, එම පිටපත් මීළඟ විභොග කිරීමට තකොමිෂන්
සභොව තව තගන ඒමට අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.
අභියොචනය කල් බන ලදී.
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.12.17
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)
ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.
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