
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

කේ. කේ. ධර්මකේන එ. කසෞඛ්ය  ක ෝෂණ හා කේශීය කෙද්ය අමාත්යා ශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 959/2019 (2019.10.28 දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

සභා ති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තේ. තේ. ධර්මතස්න  

තනොතිසි ලත් ඳාර්ශවය  -     නේ කල නිලධාරී, තසෞඛ්ය  තඳෝෂණ හා තද්ශීය තවදය 

අමා යා ශය 

 

ක නීසිටීම   

අභියාචක   - තේ. තේ. ධර්මතස්න 

තඳොදු අධිකාරිය -              ඒ. අහමඩ්, නීති නිලධාරී  

ආර්. රත්නායක, නීති නිලධාරී  

තේ. යයසුන්දර, (ටි. අයි. එස් . එල්)  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.15 

ත ොරතුරු නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

නේ කල නිළධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.29, 2018.11.16 

නේ කල නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමුකළ 

දිනය 

2018.12.05 

අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභියාචක විසින් 2018.10.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සභාව සහ රායය තස්වා තකොමිෂන් සභාව 

ඇතුළුව තකොමිෂන් සභා 4 කින්ම  විනිශ්චය නිර්තද්ශ මගින් කර ඇති ඳරිදි 

අභියාචකට නි යානුකුලව හිමි 1 වන හා විතශ්ෂ ඳන්ති වලට උසස් වීේ ලබා දීමට 

2018.09.18 දිනැති අඟහරුවාදා ඳ.ව.2:30ට ඳාර්ලිතේන්තු මහයන තඳත්සේකාරක 

සභාව රැස්ව අවස්ථාතේදී සියලුම කඩඉේ විභාග විශිෂ්ඨ න තලස සමත් වීතමන් 

නි යානුකුලව අභියාචක හිමි කර ගත් ඒ තස්වා උසස්වීේ ලබා තනොතදන තලසට 

තේෂ්ඨ නාධිකරණය නිතයෝගයේ නිකුත් කර ඇති බවට න ව විභාගයකටවත් 

තනොඳැමිණි ඔබතුමිය විසින් විභාග තනොවුණු අයදුේඳ ේ සේබන්ධතයන් කරන ලද 

වැරදි ප්රකාශය හා ඉදිරිඳත් කළ ලිපි තල්ඛ්ණ සේබන්ධව ස ය ත ොරතුරු ඔබතුමිය 

විධිමත්ව සනාථ කර ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභාව හරහා ඳහ  සහන් කරනු 

ලබන සියලු ත ොරතුරු නිවැරදිව ලබා තදන තලසට ඉල්ලා සිටිමි.  

1. න වතේ න ව අංකය හා දිනය  

2. න වව තගොනු කළ  ැනැත් ාතේ හා  ැනැත්තියතේ නම  

3. කුමන අරමුණේ සහා න වව තගොනු කර තිබුතන්ද  

4. න වව විභාගයට ග  ඳළමු දිනය  

5. ඳැමිණිලි ඳේෂයට හා විත්ති ඳේෂයට න වවට ඳැමිණීමට තනොතිසි යවා 

තිතේද ? තිතේනේ ඒවාතේ පිටඳත්  

6. ඳැමිණිලිකරු තවනුතවන් ඳැමිණිලිකරු ඳමණේ ඳැමිණ සිටිතේද? නැ තහොත් 

තස්වාදායක මහත කු ඳැමිණ සිටිතේද? සිටියානේ ඔහුතේ නේ  

7. විත්ති ඳේෂය තවනුතවන් න වවට කි තදතනකු තඳනී සිටියද ? ඒ කේරුන්ද? 

8. ඳළමු දිනතේදීම න වව විභාග කර අවසන් කළාද නැතිද? 

9. ඳළමු දිනතේ න ව විභාගය අවසන් තනොකතේ නේ ඉන්ඳසු කී වරේ න වව 

විභාග වතේද ? 

10. න ව විභාගය අවසන් කළ අවසාන දිනය කවදාද? 

11. අවසන් දින තදඳේෂතයන්ම කි තදතනකු බැගින් ඳැමිණ සිටියද? ඳැමිණ සිටි 

අයතේ නේ.  

12. අවසන් දිනතේදී තදඳේෂතේ සහයකතස්වා දායක නිති  මහතුන් ඳැමිණ 

සිටිතේද? ඳැමිණ සිටියානේ ඒ සියලු අයතේ ද නේ ඉදිරිඳත් කරන්න. 

13. න ව විභාගයක අවසානතේ ඔබ ඳැවසූ ඳරිදි මානව හිමිකේ තකොමිෂන් 

සභාව,රායය තස්වා තකොමිෂන් සභාව,ඳාර්ලිතේන්තු මහයන තඳත්සේ කාරක 

සභාව සහ ඕේබුඩ්ස්මන්තුමා ලබා දුන් අභියාචකට හිමි ම.තසෞ.ර.ශි. තස්වා I 

වන හා විතශ්ෂ ඳන්ති උසස්වීේ  ලබා දීමට කළ නිතයෝග නිර්තද්ශ අනුව එම 

උසස්වීේ ලබා තනොතදන තලසට නිතයෝගයේ තේෂ්ඨ නාධිකරණතයන් නිතයෝග 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

කතේද? එම නිතයෝගයේ නිකුත් කර ඇත්නේ එම නිතයෝගතේ පිටඳත් ලබා 

තදන්න  

14. ඔබතුමිය විසින් ඉදිරිඳත් කළ ඉහ  සහන් කාරණා තවනුතවන් ලබා තදන 

පිළිතුරු නිවැරදි ස ය ත ොරතුරු බවට ඔතේ අත්සනින් සනාථ කර තදන 

තමන් ඉල්ලා සිටිමි.  

15. එදා ඔබතුමිය විසින් ලිපියකින් ඉදිරිඳත් කළ We see no basis to grant leave to 

proceed the application according dismissed යන ඉංග්රීසිතයන් තිබු තයදතේ 

අර්ථය වශතයන් ධර්මතස්න වන මාහට මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සභාව 

රායය තස්වා තකොමිෂන් සභාව ඳාර්ලිතේන්තු මහයන තඳත්සේ කාරක සභාව 

හා ඕේබුඩ්ස්තුමන් අභියාචකට හිමි තස්වා උසස්වීම ලබා තදන තලස දුන් 

නිර්තද්ශ අනුව එම උසස්වීම ලබා තනොතදන තලසට තේෂ්ඨ නාධිකරණය 

තීන්දුවේ දී තිතබන බවට කළ ප්රකාශය එදා ප්රකාශ කළ ඳරිදිම  හවුරු කර 

ඉදිරිඳත් කරන්න. 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2018.10.29 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2018.12.05 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අෙේථාකේදී උේගත්වූ කාරණා: 

අංක 1 සිට 12 දේවා ත ොරතුරු සඳයා ඇ .  අංක 13 -15 දේවා ත ොරතුරු 

ඉල්ලීේවලට අදාළ ත ොරතුරු ලැබී තනොමැති බව අභියාචක ඳවසා සිටි.  සහතික කළ 

පිටඳත් වශතයන් අභියාචක තව  නිකුත් කරන ලදි. 

 

නිකයෝගය: 

අංක 13 -15 දේවා ත ොරතුරු ඉල්ලීේවලට අදාළ ත ොරතුරු වල සහතික කළ පිටඳත් 

අභියාචක තව  නිකුත් කරන තලස නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියාචනා විභාගය මින් අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

 


