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ආර්.එම්. ජයතිලක එ. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC/Appeal/1104/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 2019.06.25 දින 
පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතී තේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ආර්.එේ. යයතිලක  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.23 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.11 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.18 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.11.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

මො විසින් HRC/656/16 හො HRC/325/16 දරන නඩු ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතවි 

තගොනුකරන ලදි. එි විමර්ශන නිර්තේශයට අනුව, 2018.04.30 වන දිනට ප්රථම මොතේ දරුවො 

කු/මලියතේව බොලිකො විදෙොලතේ නියමි  තරතණියට ඇතුළේ කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. එම නිර්තේශය 

ක්රියොේමක කරගැනීමට යොතේදී අධෙොපන අමො ෙොංශය දරුවො පොසලට ඇතුළේ කර තනොගන්නො ලදි. එම 

නිසො ඊට අදොළව පහ  සඳහන් ත ොරතුරු අවශෙ තේ. 
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1. ඔබ ආය නය මඟින් ලබොතදන නිර්තේශ වලංගු වන කොල සීමොවන් තිතේද? මො හට ලබො දී ඇති 

නිර්තේශය වලංගු කොලය තහෝ අවසන් වන කොලය කවදොද? 

2. මො හට ලබො දී ඇති නිර්තේශය ම  අදොළ තරතණිය යන්න විග්රහ කර දක්වන්න. 

3. 2018 වර්ෂතේ දියණිය 06 තරතණිතේ අධෙොපනය ලබන බැවින් ඇයට පොසලට ඇතුළේ කළ 

තනොහැකි බව අධෙොපන අමො ෙොංශය මො තව  දන්වන බැවින්, තදවන තරතණිතේ සිට පැව  එන 

නඩුවක් බැවින් තමම නිර්තේශය 6 තරතණිතේ ක්රියොේමක කිරීමට අධෙොපන නිලධොරීන්ට බලයක් 

තනොමැේතේද? එයට තහතතු. 

4. දරුවන් 6 තරතණියට ඇතුළේ කිරීමට තනොහැකි නේ 2018 වර්ෂතේ දින නියම කර නිර්තේශය ලබො 

දීමට තහතතු? 

5. තමම මොනව ිමිකේ නිර්තේශය 2019 වර්ෂය සඳහො වලංගු තනොතේද? එතසත නේ එයට තහතතු? 

6. තමම නිර්තේශය ම  මොතේ දරුවො 2019,07 තරතණියට ඇතුළේ කර තදන තලස මොහට ඉල්ීේ 

කළ හැකිද? 

7. එතසත හැකි නේ නැව  දින නියම කර මො හට නිර්තේශ ලිපියක් ඔබ ආය නය විසින් ලබො දිය 

හැකිද? 

8. තමම නිර්තේශය ම  දියණිය 07 තරතණියට ඇතුළේ කිරීමට නැව  07 තරතණියට පරප්පොඩුවක් 

සඳහො විදුහල්පතිනියතේ නිර්තේශ අවශෙද? 

9. චක්රතල්ඛය ම  6 තරතණියට දියණිය ඇතුළේ කිරීමට තනොහැකි නේ තමම නිර්තේශය වලංගු 

වන්තන්ද? එයට අමො ෙොංශ නිලධොරීන් බැඳී සිටීද? 

10. 2016 දියණිය 4 තරතණිතේ අධෙොපනය ලබන විට තමම නිර්තේශය ලබො තදනු තවනුවට එම වසර 

තුළ නඩු තගොනුව  ොවකොලිකව වසො දැමීමට තහතතු? 

11. 2016 තමම නිර්තේශය මතව  ලබොතදන තමන් කරන ලිඛි  ඉල්ීේවලට (දියණිය 4 තරතණිතේදී) 

එම වසතර්දී නිර්තේශය ලබො තනොදීමට තහතතු? 

12. තමම නිර්තේශය ක්රියොේමක තනොීම පිළිබඳ ඔබ ආය නයට දන්වො ඇ . එතසත තිබියදී, තේ 

පිළිබඳව අධෙොපන නිලධොරීන් නැව  කැඳීමක් තනොකර තේ පිළිබඳව තනොසළකො හැරීමට 

තහතතු? 

 

2018.12.11 දිනැතිව ප්රතිචොර දකවමින් දන්වො ඇේතේ අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බවය. නමුේ 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතේ සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසේ ීම ම  
අභියොචක 2018.12.18 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 
නිලධොරියොද පනතේ සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසේ ීම ම  
අභියොචක 2019.01.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශතවයම පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
අභියොචක විසින් 2019.06.12 දිනැතිව ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව 
තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇේතේ ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව තවතින් 2018.11.23 දින 
ඉල්ුේකළ ත ොරතුරු සියල්ල ක්රමවේව අභියොචක තව  තමම අභියොචනය ඉදිරිපේ කළ දිනයට පසුව 
අභියොචක තව  එවො තිබූ බවේ ඒ අනුව ඒ සේබන්ධතයන් ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව හො 
සේබන්ධව තමම විමර්ශනය සිදුකිරීම අවශෙ තනොවන බවේය. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 

 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 
තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් තව  ලබොදීම 
සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 
තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 
දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 
 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්  තේ 
නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහතතුන් 
වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 
 
****** 
 
 


