
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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පීටර් ඩයස් අමරසිංහ එ. ශ්රී ලිංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 102 /2018 (2018.08.14 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 

කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති                        :    මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:    ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:        පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                      -     පීටර්ය් ඩයසව අමරසිංහ 

කනාතිස ලත් පාර්ශවය    -    සභොපති, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

කපනීසටීම      
අභියොචක          -   පීටර්ය් ඩයසව අමරසිංහ 
තපොදු අධිකොරිය  -  තේ.තේ. විල්වලවරොයන්, ත ොරතුරු නිළධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

ඩබ්ලලිව්.ඒ.යූ.එසව. විතේසූරිය, ත ොරතුරු නිළධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.10.31 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ නැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.11.23 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.12.26 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.10.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
2016.01.25 වන දින ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව මහනුවර ප්රොතේශීය කොර්ය්යොලයට භොරදුන් අංක 
HRC/K/54/16-A පැමිණිල්වල සේබන්ධතයන් වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය විසින් 2016.02.09 දිනැතිව ලබොදුන් 
ප්රකොශය සමඟ මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව තව  ලබොදී තිබූ පහ  දැේතවන තල්වඛනවල සහතික කළ පිටපත් 
ලබො තදන තමන් ඉල්වලමි. 
 

1. සොලින්ද අර්ය්ුන තල්වකේතේ මහ ො විසින් 2015 වර්ය්ෂය සඳහො ඉදිරිපත් තකොට තිබූ  අකෘති පත්රතේ සහතික 
කළ පිටප ේ 

2. මැතිවරණ තකොමසොරිසවතේ PE 1/64(2015) සහ 2015.03.12 දිනැති චක්රතල්වඛතේ සහතික කළ පිටප ේ 
3. වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවතේ ඉහ  සඳහන් ප්රකොශතේ 11 වන තේදතේ iii)අනුතේදතේ සඳහන් තල්වඛණතේ 

සහතික කළ පිටප ේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඊට අමතරව කමම කල්ඛණවලද පිටපත් ද, 
 

1. 2016.06.27 වනදින සහ 2016.07.28 වන දින මොනව ිේකේ තකොමිෂන් සභොව මහනුවර ප්රොතේශීය 
කොර්ය්යොලතේදී පැවති ඉහ  සඳහන් පැමිණිල්වල පිළිබඳ පරීේෂණවල පරීේෂණ සටහන්වල සහතික කළ 
පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 
2017.11.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2017.12.26 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

2018.08.10 දිනැතිව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  පහ  පරිදි කරුණු දැේීමේ සිදුකර 
ඇ .   
 

තමම පැමිණිලිකරු ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතව් පැමිණිලි අංක : එච්.ආර්ය්.සී/තේ/54/16ඒ යටතත් 

පැමිණිල්වලේ තගොනුකර ඇති අ ර, එම පැමිණිල්වල විමර්ය්ශනය කර අවසන් වොර්ය් ොවේ සකසො තකොමිෂන් සභොතව් 

නිර්ය්තේශ නිකුත් කර ඇ . එම නිර්ය්තේශය, තමම ත ොරතුරු ඉල්වුේකරුටද නිකුත් කර තිතබ්ල. තමම ත ොරතුරු 

ඉල්වුේකරු විසින් 2017.09.06 දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්වීමේ මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර ඇති 

අ ර, එය ලද බවට 2017.09.15 වන දිනැතිව ලිඛි  දැනුේදීමේ කර ඇ . පසුව 2017.10.11 වනදින නැව  

ත ොරතුරු ඉල්වීමේ තයොමුකර ඇති අ ර, 2017.10.31 දිනද ත ොරතුරු ඉල්වීමේ තයොමුකර ඇ . එම ඉල්වීම 
සේබන්ධතයන් අදොළ තල්වඛන නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇ . 
 

2017.10.23 දින අප තව  ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ඉල්වීමේ සේබන්ධතයන්ද අභියොචනයේ ඔහු තයොමුකර 

ඇ . තේ සේබන්ධව 2017.11.02 වන දින පැමිණිලිකරු තව  දැනුේදීමේ කර ඇති අ ර, 2017.11.08 වන දිනද 
ගරු සභොපතිතුමිය විසින්ද කරුණු පැහැදිලි කරමින් දැනුේදීමේ කර ඇ . 
 
ඒ අනුව තමම පීටර්ය් ඩයසව අමරසිංහ මහ ො විසින් ඔබ තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කර ඇති පරිදි ත ොරතුරු ලබො 
තනොදීමේ සිදුකර තනොමැති බව වැඩිදුරටත් දන්වො සිටිමි. 
 

නිකයෝගය: 

 
වග උත් රකොර පොර්ය්ශවතේ ඉහ  කරුණු දැේීම ප්රකොරව අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ලබො දීමේ 
සිදුකර ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි. ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03) 
ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
***** 

 


