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එම්. ඩී. එම්. සී. කුමාරි දසනායක එ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව  

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) /1217/2019 (2019.08.27 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියාචක  - එේ. ඩී.එේ. සී. කුමොරි දසනොයක       

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

 

කපනීසිටීම   

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදී. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.01 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.10 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.01.03 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.31 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.09.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 “HRC/2449/15 තගොනුව සේබන්ධතයන් ඔබ ආය නය තගන ඇති පියවර.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ විදුත්  ැපැේ මඟින් තගොනුතේ 

වර් මොන  ත්වය පිළිබඳව අභියොචකට දැනුේ දී ඇති අ ර, නිර්තේශීය ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො අවශ්ෙ පියවර තේ 

වනවිටත් ගනිමින් පවතින බවය.  ම විදුත්  ැපැේ ලිපිනය තපොදු අධිකොරියට ලබො දුන්තන් තමම ප්රතිචොරයට පසු 

දිනයක බැවින් තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.01.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  
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අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.01.31 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදී. 

තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරපත් කරන ලද 2019.04.02 දිනැති ලිපිය තව  තකොමිෂන් 

සභොතේ අවධොනය තයොමු කරන ලදී. එම ලිපිය මඟින් පහ  සඳහන් කරුණු තපන්වො දක්වන ලදී. 

තමම පැමිණිලිකොරිය ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතේ පැමිණිලි අංක HRC/2449/15 

යටතත් කර ඇති පැමිණිේල සේබන්ධතයන් විමර්ශ්නයක් සිදු තකොට අදොළ නිර්තේශ්ය නිකුත් තකොට 

ඇති බවයි. 

ඒ අනුව  එේ. ඩී.එේ. චන්දිමො කුමොරි දසනොයක මහත්මිය විසින් ඔබ තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරපත් 

කර ඇති පරිදි ත ොරතුරු ලබො තනොදීමක් සිදු කර තනොමැ . 

තමම පැමිණිලිකොරියතේ තගොනුතේ විමර්ශ්න කටයුතු අවසන් කර ලබො දී ඇති නිර්තේශ්ය ක්රියොත්මක 

කිරීමට අවශ්ෙ පියවර ගනිමින් ඇති බවත් ප්රකොශ් කරමි. 

නිකයෝගය: 

තේ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති ප්රතිචොරය සැහීමකට පත් විය හැකි ප්රතිචොරයක් බව තමයින් නිර්ණය 

කරනු ලැතේ. අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

 


