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පී.එම්.යූ.කේ. සිරිකසේන එ. මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (කේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1214 /2019 (2019.08.06 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො 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 වල්ගම  

 

අභියාචක   -     පී.එේ.යූ.තේ. සිරිතසවන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

කපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.12.31 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.01.18 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයේ නැත 
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තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.06 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

අභියොචක විසින් 2006.07.25 වන දින ශ්රී ලංකො යුද්ධ හමුදොතේ වවදෙ නිර්තද්ශයට අනුමැතිය ලබොගැනීම 
සඳහො නිතයෝගයේ ඉල්ලො සිදුකළ පැමිණිල්ලට අදොළව මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතේ සභොපතිතුමිය 

විසින් පරීේෂණ හො විමර්ශන අංශතයන් කැඳවො ඇති වොර් ොතේ ස ෙ පිටප . 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ කිසිඳු ප්රතිචොරයේ දැේීමට 
අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2019.02.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

 

තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තකොමිෂන් සභොව විසින් 2019.06.26 දිනැතිව තදපොර්ශවවයටම දන්වො ඇත්තත් 2019.08.06 අභියොචනො 
විභොග දිනට දින 7කට ප්රථම ලිඛි  කරුණු තකොමිෂන් සභොව තව  තගොනුකරන තලසයි. නමුත් තකොමිෂන් 
සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටින්තන් තදපොර්ශවතයන් එේ පොර්ශවයේ තහෝ එතලස ලිඛි  කරුණු 
තකොමිෂන් සභොවට තගොනුකර තනොමැති බවයි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටිනුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීේවලට 
ප්රතිචොර දැේීමට අදොළවන ත ොරතුරු පනතත් 24(3), 25(1), 31(2) හො (3) වගන්තිවලට අනුව කටයුතු 
කර තනොමැති බවයි. 

 

24(1)(3) වගන්තිය : 

ඉල්ීමේ ලැබීතේදී, එම ඉල්ීම ඉදිරිපත්කළ පරවැසියො තව  ත ොරතුරු නිලධොරිතයකු විසින් වහොම එම 
ඉල්ීම ලැබීම පිළිබඳ ලිඛි  දැනුේදීමේ තයොමුකරනු ලැබිය යුතුය. 

25(1) වගන්තිය :  

ත ොරතුරු නිලධරතයකු විසින්, හැකි ඉේමණින් සහ තකතසව වුවද 24 වන වගන්තිය යටතත් ඉල්ීමේ 
ලැබී වැඩකරන දින දොහ රේ ඇතුළ  14(ඉ) වගන්තිතේ නිශවචි ව දේවො ඇති ගොසවතු උපතල්ඛනය 
ප්රකොරව නිශවචය කරනු ලබන ගොසවතතුවේ තගීම ම  ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු සැපයීමට තහෝ තේ 
පනතත් 5 වන වගන්තිතේ දේවො ඇති තහවතුවලින් යේ එේ තහවතුවේ තහෝ ඊට වැඩි ගණනේ ම  එම 
ඉල්ීම ප්රතිේතෂවප කිරීමට තහෝ තීරණය කළයුතු අ ර, එම තීරණය, ඉල්ීම කළ පරවැසියො හට වහොම 
සන්නිතේදනය කළ යුතුය. 

31(2) වගන්තිය : 

නේකළ නිලධරයො විසින්, ඕනෑම අවසවථොවකදී, එතසව වුවත් වැඩකරන දින තුනක කොලයේ ඇතුළ , 
අභියොචනය කරනු ලබන පරවැසියො තව  එම අභියොචනය භොර ගැනීතේ දී, කුවි ොන්සියේ නිකුත් කළ 
යුතුය. 

31(3) වගන්තිය :  

නේකළ නිලධරයො විසින් 24(1) වන උපවගන්තිය යටතත් සඳහන් කර ඇති යේ අභියොචනයේ පිළිබඳ 
තීරණය, එම අභියොචනය ලැබී සති තුනක කොලයේ ඇතුළ  ලබදිය යුතු අ ර, ඒ සඳහො වූ නිශවචි  පදනම 
ඇතුළුව එම තීරණය සඳහො වූ තහවතුද දැේවිය යුතුය. 

 

 

නිකයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව තමම අභියොචනය සඳහො ප්රතිචොර දැේීමට හො අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු 
පන  යටතත් ලබොදීම ප්රතිේතෂවප කරන්තන් නේ ඒ සඳහො පනතත් දේවනු ලබන නිශවචි  වෙතිතර්කයන් 
ම  එය සොධොරණීකරණය කළයුතු බවට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීට යටත්ව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසත අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

***** 

 


