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යු.පී.ඒ.කේ. වීරසූරිය එ. තේක ේරු කෙපාර්තකේන්තුව 

RTIC Appeal (කපෞද්ගලික විභාග කිරීම) 104/2018 (2018.04.05 දින පැවති කකොමිෂන්  භා රැ ්වීකේදී 
විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලෙ නිකයෝගය)  
 
2016 අංක 12 ෙරණ කතොරතුරු ෙැනගැනීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනකේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 
කරන ලෙ නිකයෝගය  හ 2017 කතොරතුරු ෙැනගැනීකේ අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ කකොමිෂන්  භා රීතින්හි 
(ගා ්තු  හ අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටකේ පවතවාකගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 
 
 භාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ා 

කකොමිෂන්  භා  ාමාජික - තයෙෂ න නීඥ  එස . ජී. පුංචිතහේවා මහ ා 

කකොමිෂන්  භා  ාමාජික -  ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

අධ්යේෂ-ජනරාල්  - පියතිස සරණසිුංහ 
 

අභියාචක   - යු.පී.ඒ.තේ. වීරසූරිය මයා  

කනොතීසිලේපාර්ශවය  - ඒ.එස .ඩබ්.තේ. නානායේකාර, අතිතර්ක ප්රධාාන  ේතසේරුකරු,  

 ේතසේරු තදපාර් තේන්තුව. 

කපනීසිටීම 

අභියාචක   - යු.පී.ඒ.තේ. වීරසූරිය මයා 

තපොදු අධිකාරිය   -  ජී. එස . පද්මසිරි මයා, ප්රාතද්ය ය  ේතසේරුකරු,  ේතසේරු 

තදපාර් තේන්තුව  

 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ලෙ දිනය: 2017.07.20, 2017.08.26 

කතොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   2017.10.02 

නේකළ නිලධ්ාරියා කවත අභියාචනය කයොමු කළ දිනය: 2017.10.07 

නේකළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  2017.11.02 

RTIC කකොමිෂන්  භාව කවත අභියාචනය කයොමු කළ දිනය:  2017.12.28 

 

  
අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.07.20 දිනැති ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු විමසා ඇ . 
110/2/5/විවිධා/2012 අුංක දරන 2012.04.11 දින ලිපිතේ සඳහාත්, 2012.04.17 දින  ේතසේරු 

තදපාර් තේන්තුතේ සබරගමුව පළාත් කාර්යාලතේ නිලධාාරී මහත ේ මගින් එදින තහෝ පසු 

දිනයන්හි සිදු කරන ලද ලිපිතේ සඳහන් සියලුම ඉඩේ වල  ේතසේරු වාර් ාවන් ලබා ගැනීම. 

(මහලන්ද වත් , මහලන්ද පැලුවත් , කුඩුතේ වත් , මහලන්ද පැලුවත් , කේබිතකොටුව වත් , 

මහලන්ද වත් , බුංගලා වත් )  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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එතමන්ම, අභියාචක 2017.08.26 දිනැති ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු විමසා ඇ . 
පැමිණිලි අුංක HRC/K/111/12/5 පැමිණිල්ල විමර්ශනය කිරීතේදී  ේතසේරු නිලධාාරිතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිතේ සහතික පිටප ේ ලබා ගැනීම  

2012.04.11 දින අුංක 110/2/5/විවිධා/2012 ලිපිය අනුව  ේතසේරු තදපාර් තේන්තුව මගින් 

 ේතසේරු කරන ලද තමම  ේතසේරු කිරීම සඳහා ඉල්ලීම කරන ලද ලිපිතේ සහතික පිටප ේ 

(ප්රාතද්ය ය තල්කේ තහෝ සත්තවෝදොන තදපාර් තේන්තුව විසින් ඉල්ලීේ කරන ලද ලිපිතේ 

සහතික පිටප ේ)  

 

 

ත ොරතුරු නිලධාාරියා 2017.08.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම 2017.10.02 දින ප්රතිතෂේප කර ඇති 

තහේතුතවන් අභියාචක 2017.10.07 දිනැතිව නේකළ නිලධාාරියා තව  අභියාචනයේ තයොමු කර ඇ . 
නේකළ නිලධාාරියා 2017.11.02 දිනැතිව තයොමු කළ ලිපිතයහි අභියාචක සමඟ 2017.11.01 වන දින 
තපොදු අධිකාරිතේදී  සාකච්ඡාවේ පැවැත්වූ බවත් එහිදී අභියාචකට කරුණු පැහැදිලි කළ බවත් ඉඩේ 
අත්පත් කරගැනීතේ පන ට අනුකුලව අභියාචකතේ ඉඩතමහි  ේතසේරුවේ කර තනොකර ඇති බවත් 

සඳහන් කර ඇ . නේ කළ නිලධාාරියාතේ ඥරණයට විරුද්ධාව අභියාචක 2017.12.28 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභාව තව  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  
 

අභියාචනය විභාග කිරීකේ අව ්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
RTI 01 26.08.2017 ඉල්ලා ඇති පහ  දැේතවන ලියවිලි ලබා දීමට  ේතසේරු තදපාර් තේන්තුව 
එකඟ ාවය පළ කරන ලදී 

1. HRC K 111 12/S පැමිණිල්ලට අදාලව  ේතසේරු තදපාර් තේන්තුව ශ්රී ලුංකා මානව හිමිකේ 
තකොමිෂන් සභාවට යවන ලද ලිපිතේ පිටප ේ  

2. ප්රාතද්ය ය තල්කේ රක්ේකන විසින් 2012.04.11 110/2/5/විවිධා/2012 ලිපිය අනුව තමම ඉඩේ 
 ේතසේරු කර තිතබ්. එම  ේතසේරුව සඳහා සත්ව උදොන තදපාර් තේන්තුව  ේතසේරු 
තදපාර් තේන්තුවට ඉල්ලීේ කරන ලද ලිපිතේ පිටප ේ  

 
 ේතසේරු තදපාර් තේන්තුව නිතයෝයනය කරමින් පැමිණි සිටි නිලධාාරී මහ ා කරුණු දේවමින් ප්රකාශ 
කර සිටිතේ, 2017.07.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම  ේතසේරු තදපාර් තේන්තුවට ලැබී තනොමැති බවය.  
2017.07.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතමන් විමසා ඇති ත ොරතුරු සේබන්දව තකොමිෂන් සභාතවන් විමසු 

විට එම නිලධාාරී මහ ා ප්රකාශ කර සිටිතේ 2017.07.20 ත ොරතුරු නිලධාාරීට ඒවා ඇති ලිපිය අනුව විමසා 
ඇති  ේතසේරු වාර්ථා වලින් අත්පත් කිරීතේ කටයුතු සඳහා ප්රතිපාදන තයදීමට දළ  ේතසේරු වාර් ාවේ 
පමණේ සත්ව උදොන තදපාර් තේන්තුවට ලබා දී ඇති බවත්, එය අවසාන  ේතසේරු වාර් ාව තනොවන 
තහයින් එයට විතරෝධා ා තගොනු තනොකළ හැකි බවත්ය. එතහත් අදාළ දළ  ේතසේරු වාර් ාව සත්ව 
උදොනය සන් කතයහි පවතින් බව ඔහු වැඩි දුරටත් ප්රකාශ කතළේය.   
 මාට අයිති නැති ඉඩේ සේබන්ධාව දළ  ේතසේරු වාර්ථා ලබා ගැනීමට  ත ොරතුරු අයිතිවාසිකම පිලිබඳ 
පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය අනුව බාධාා පැමිතණන බව තකොමිෂන් සභාව අවධාාරණය කර සිටිතේය. ඒ 
අනුව අභියාචනාකරු  ම ත ොරතුරු ඉල්ලීම  මාට අයිති ඉඩමට අදාළව ඇති දළ  ේතසේරු වාර් ාව 
ලබා ගැනීමට පමණේ තවනස  කිරීමට එකඟත්වය ප්රකාශ කතළේය.  
 
නිකයෝගය: 
2017.08.26 ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 1 සහ 2 අයි ේ යටතත් දේවා ඇති ත ොරතුරු ලබා දීමට  ේතසේරු 
තදපාර් තේන්තුවට නිතයෝග කරයි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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2017.07.20 ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ සදහන් ඉඩේ වලට අදාළව දළ  ේතසේරු කරන ලද බව තපොදු අධිකාරිය 
තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ ප්රකාශ කරන ලද බව තකොමිෂන් සභාව තමතලස වාර් ා ග  කරයි. ඒඅනුව, එම 
ත ොරතුරු ඉල්ලීමට අදාලව වීරසූරිය මහ ාට අයත් ඉඩේ වලට අදාළව පමණේ  දළ  ේතසේරු වාර් ා 
සති තුනක කාලයේ ඇතුළ  නිකුත් කිරීමට සත්ව උදොන තදපාර් තේන්තුවට තකොමිෂන් සභාව 
නිතයෝග කර සිටියි.  
 
 
අභියාචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
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