2018 පෙබරවාරි 06 -ප

ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් සභාව

විසින් කරන ලද නිපේදනය
පසුගිය වසර තුල 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනත
ක්රියොමකමක රීමේතේී, සැලරීය යුතු ප්රමොණයරී්  හලල තගෝ  තති තකොිෂන්  සාොව හිරියත
තගොනු කරන ලද අභියොචනො සංඛ්යොව සල ප්රධාොන තපොු  අිකකොමේ්  ිශාොල සංඛ්යොව අ අතර
පනත සේබ් ධාතය්  තතිවී තති ධානොමකමක අවතබෝධාය පිලිබඳ ශ්රී ලංකොතප පු ත තතොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොිෂන්  සාොව වොර්තො කරයි.
පසු ගිය මොසය තුුී පමණ අ නිකුමක කු තතොරතුරු අතර යුද්ධා ල තදොිකපති සක් කු
නිගමන සල ලිංගික අතවරය අ සේබ් ධාව තයයෂ්ඨ හ ල තදො නිලධාොියතයකුට එතරහිව
පවමකවනු ලැබූ පමේ අනණයකට අදොු තවනමක ලිපිතේඛ්න, හඩේ අමකපමක රීමේම සේබ් ධාතය් 
ක්රියො කරන ශ්රී ලංකො මලවැලි අිකකොියය වැනි රයත

තයතන ිශසි්  නිකුමක කරන ලද අමකපමක

රීමේතේ සලතික, පුනරුමකථොපනය කරන ලද එේ.ටී.ටී.ඊ. සංිශධාොනත

හිටපු සට් කරුව් 

අදොලව වයස, ිර් ි අකය සල ් ී පුරුන ාොවය අනුව වර්ීකරණය කු සංඛ්යොනම දමකත,
පුොමක පොලන තයතන ිශසි්  අිශිකමමක තගොඩනැගිලි සඳලො නිකුමක කරන ලද අනුමැතිය්  සල
රොයය තයතන තුල සස්  වීේ සිු  කරනු ලබන පිපපොිපය්  සේබ් ධා තතොරතුරුද ිශතෂනතය් 
තතුුමක තප.
තමම ගතවී යන සතිය තුල, සංක්රමිකක ත් වකය්  සේබ් ධා ශ්රී ලංකො රයය සල කටොර්,
කුතපට් සල තසෞිර අරොබි රොයය්  අතර පවතිනු ලබන අවතබෝධාතො ගිිශසුේ සල ද්ිශපොර්ෂිශක
ගිිශසුේ එම රටවල රැරීයොතවහි නිරත වන ශ්රී ලොංරීක පුරවැසිය් තඅ අයිතිවොසිකේ සුරැමම
සතදසො තති මලයන සුා සිද්ිකය සැුරීේලට තගන නිකුමක කරන තම්  තකොිෂන්  සාොව ශ්රී
ලංකො ිශතද්ා ත් වො නියු අති කොර්යොංාය තවත නිතයෝග කරන ලී.
ධානොමකමක ිරයුණුව්  තබොතලොමය අ තිබුනද, තතැේ තපොු  අිකකොමේ්  තමතත අ තතොරතුරු
නිලධාොමේ්  සල/තලෝ නේකු නිලධාොමේ්  පමකතකොට තලෝ තතැේ අව් ථොවලී පනතමක 26
වග් තිය යටතමක අනිවොර්ය පියිර එම නිලධාොමේ් තඅ නේ ප්රසිද්ධා කරතලෝ තනොමැත. අතනකුමක
අව් ථොවලී තපොු  අිකකොමේ්  ිශසි්  නීතයොනුකුලව ලබො ිරය යුතු තතොරතුරු සැපම ම සඳලො
විය්  වර කේ හේීම මගි්  තතොරතුරු ලබො ීම පැලැර ලියනු ලබයි. තමත්  පැලැර ලැමේේ
සිු කරන තපොු  අිකකොමේ්  අතරට ප්රයොතෝ ික ක්රියොදොමය තුල තතොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිවොසිකම සේබ් ධාතය්  දැනුම සල ප්රයො සලාොගිමකවය ප්රවර්ධානය කු යුතු තයතනද
තතුුමක වීම කණගොටු ිශය යුතු කරුණරී.
තතොරතුරු නිලධාොමේ්  ලො නේකු නිලධාොමේ්  පමකරීමේම සේබ් ධාතය්  තති වයොකුලාොවය
සල පනතමක කොල සීමොව් ට අනුව කටයුතු රීමේමට අතපොතලොසමක වීම සේබ් ධාතය්  පනත
ක්රියොමකමක රීමේතම්  පසු පු ත මොස රීහිපය තුු නමයශීලී ිශය ලැරී ුවවද, එම කොල සීමොව
තේ වන ිශට අවස් වී තබොතලෝ කොලය අ ගතවී තත. පනත යටතමක තකොිෂන්  සාොව තවත
ලබොී තති නඩු පැවමේමට තති බලතල ිශරලව ාොිශතො කුද, තපොු  අිකකොමේ්  ිශසි්  ිරගි් 

ිරගටම සිු  කරන මග ලැමේේ සේබ් දව, පොර්ලිතේ් තුවට යවන වොර්තොව් හි එම තපොු 
අිකකොමේ්  නේ කර ප්රසිද්ධා රීමේම වැනි නිසි ප්රතිචොර දැ අවීමට සිු  තප.
2017 ඔ අතතෝබර් මස වන ිශට තකොිෂන්  සාොව ිශසි්  තපොු  අිකකොමේ්  ලො පුරවැසිය්  අතර
සිු වූ අභියොචනො 37 ක සේපුර්ණ ිශාොග රීමේේ වලට අදොු තතොරතුරු නිකුමක කර තති අතර,
අඩුපොඩු තනොමැති අභියොචනො 220කට තස් න සංඛ්යොව අ තකොිෂන්  සාොව තවත ලැ ඇ තත.
පනතතහි සඳල්  වී තති පියිර තතොරතුරු නිලධාොියයොතග්  පසුව නේකු නිලධාොියයො තවත
අභියොචනය අ තයො තරීමේම තවනුවට, තකලි් ම තකොිෂන්  සාොව තවත අභියොචනය තයො ත
රීමේම තතුළු ිශිශධා අඩුපොඩු තේතුතකොටතගන අභියොචකය්  218කතඅ අභියොචනො නිවැරී
රීමේමට තයො ත කර තත.
2018 තපබරවොිය 03 වන ිශට තකොිෂන්  සාොව තවත සේපුර්ණ අභියොචනො 411  අ ලැ ඇ තති
අතර, අවස්  කරන ලද/ ිශාොග කරිෂ්  පවතින / තකොිෂන්  සාොව හිරියත

ලැයි් තුගත කර

තති අභියොචනො දු වාතය්  ගමක කු 350 අ පමණ තප.අභියොචනො බහුතරයකතඅ
(අභියොචනො 81 අ) තතොරතුරු තලළිදරප කර තති අතර පීඩොකොමේ අභියොචකය් තඅ
අභියොචනො රීහිපය අම නිෂ්ඨ ප්රාො තකොට තත. තවද, අසේපුර්ණ අභියොචනො ප්රමොණත

අඩුවීම

පුරවැසිය්  අභියොචනො ක්රියොපිපපොිපයට හුරුපුරුු  වීතේ ප්රතිලලය අ තලස සැලරීය ලැරීය.
තකොිෂන්  සාොතප සියලු නිතයෝග එහි ිාොනො තව අ අඩිශත

http://rticommission.lk දැක ගත

ලැරීය. තතොරතුරු තලළිදරප රීමේමට අදොු ිශ් තරොමකමක තේතු ප්රසිද්ිකයට පමක කර තත.
තකොිෂන්  සාොව තමය වැදගමක ක්රියොව අ ත්  සලකනු ලබ් ත්  පනතතහි තති මලයන
සුාසිද්ිකයට

පොදකවූ

සපියම

තතොරතුරු

අනොවරණය

රීමේතේ

 තලධාර්මය

සල

තපෞද්ගලිකමකවයට අදොු කරුණු තතුළු පනත යටතමක නිෂිතව සඳල්  කර තති තතොරතුරු
වලට ප්රතපා වීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතිතෂේප කු ලැරී අව් ථො අතර තුලනය අ තගොඩ නගො
ගැනීම පිළිබඳව අවතබෝධාය අ තපොු  අිකකොමේ් ට තම් ම මලයනයොටද ලබො ීම සඳලොය.
තකොිෂන්  සාොව හිරියත

තති අභියොචනො අතිය්  තබොතලොමය අ රයත

ු ර්පියපොලනය

සේබ් ධාව වන අතර, සැලරීය යුතු ප්රතිාතය අ ප්රසේපොදන කටයුතු, මලයන  තදේ නෝ තිය,
අකොර්ය අනම ත් වො සැපයුේ සල සංවර්ධාන වයොපිතිවලට අදොු තප. අභියොචනො වලි් 
ලතතර්  එක අ තපොු  අිකකිය් හි මොනව සේපමක සේබ් ධා ගැටළු එනේ ිශාොග
පැවැමකවීතේී ිශනිිශධාබොවය අ තනොමැති වීම සල සස් වීේ ලබොීේ සේබ් ධාතය්  වූ අතර
අතන අ බහුලව ලැබුණු අභියොචනො වර්ගය හඩේ ලො තද්පල සේබ් ධා ගැටළු සේබ් ධාතය් 
තප. මීට අමතරව අභියොචනො වැඩි සංඛ්යොව අ වොර්තොවූත

පොසැේවලට ු ත්  තතුුමක රීමේම

සල පොසැේ පියපොලනය සේබ් ධාවයි.
පනත යටතමක තකොිෂන්  සාොව තවත තතොරතුරු සැපම තේ ක්රියොවලියට අදොුව සපතද් 
ලබොිරය ලැරී ුවවද තකොිෂන්  සාොව තවත කු ලැරී අභියොචනයකට අදොු තතොරතුරු
හේීමක ලරයොනු කරැණු පිළිබඳව තකොිෂන්  සාොවට සපතද්  ලබො ිරය තනොලැරීය.
තතොරතුරු ලබොගත ලැරී සල ලබොිරය ලැරී ක්රියොවලිය පිළිබඳව සපතද්  තකො කරන හේීේ
වැඩිමන අ පුොමක පොලන තයතන, ප්රොතද්ශීලය තේකේ කොර්යොල ලො රොයය වයවසොය්  ිශසි්  සිු 

කරනු ලබයි. 2018 ී තකොිෂන්  සාොව පනතමක 16 වග් තිය ප්රකොරව පොර්ලිතේ් තුව ිශසි් 
සේමත කරන ලද ් වොධීන අර තදල ලබො ගමක බැිශ් , තතොරතුරු ලබො ීම සඳලො පනත යටතමක
බැඳී සිිපන තයතන සමඟ මලයන සේබ් ධාතො වර්ධානය රීමේතේ වැඩිු රටමක නිරත ිශය
ලැරීය.
තවද තපොු  අිකකොමේ්  ිශසි්  පනතමක සඳල්  කර තති පියිර තම වොර්ික වොර්තොද තකොිෂන් 
සාොව තවත ලැ ඇමට සැලැ් වීම සොධාොණීය කරුණරී.
හිරිය මොස රීහිපය තුලී පනතමක 8 ලො 9 වග් ති ප්රකොරව අයවැය, රොයය ත් වො, ිශයදේ,
ප්රසේපොදන ක්රියොවලිය සල නිෂිත හේීේ වලට අදොලව පූර්ව අනොවරණය රීමේේ
http://rticommission.lk/ තව අ අඩිශත

තති තකොිෂන්  සාොතප මොර්තගෝපතද්ාවලට අනුව

ප්රගොමීව තලළිදරප රීමේම සිු  ිශය යුතුයි.

