
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

චමින්ද නාගහවත්ත  එ. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 478/2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     චමින්ද නාගහවත්ත , නීතීඥ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -     යකාමසාරිසවතුමිය, මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - පැමිණ නැත 

යපාදු අධිකාරිය            - ඩබ්ලලිව්.ඒ.යු .එසව වියේසූරිය , ප්රයල්වඛන නිලධාරියා (Documentation      

Officer), ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 

                                                ඒ.එසව . නිලන්ත , විමර්ය්ශන නිලධාරියා , ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකාමිෂන් සභාව 

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 

2018.02.16 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.03.12 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  

2018.03.21 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් නැත 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.05.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 
 

අභියාචක 2018.02.16 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 

1. පැමිණිලි අංක HRC/K/09/18-W දරණ පැමිණිල්වයල්ව පිටපත, 
2. ඉහත සඳහන් පැමිණිල්වල සමග ඉදිරිපත් කරන ලද අයනකුත් යල්වඛන සහ අදාළ යගානුයවි 

සියළු ඇමුණුේ, 
3. ඉහත සඳහන් පැමිණිල්වල සේබන්ධයයන් 2018.01.18 වන දින සහභාගිවූ පැමිණිලිකරුවන්යේ 

සහ වගඋත්තරකරුවන්යේ අත්සන් සිත නාම යල්වඛනය සහ ඔවුන්යේ ලිපිනයන් සඳහන් 
යල්වඛනයක් තියබ්ලනේ එි පිටපත,  

4. ඉහත සඳහන් පැමිණිල්වයල්ව විමර්ය්ශන නිලධාරිනිය වූ එච්. යක්. විතාන මහත්මියයේ පදිංචි සවිර 
සහ තාවකාලික ලිපිනයන්,  

5. අභියාචක විසින් 2018.01.19 වන දින අදාළ විමර්ය්ශන නිලධාරිනියයේ ක්රියාකාරකේ 

සේබන්ධයයන් වන පැමිණිල්වල සේබන්ධයයන් ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ය්ග, 
6. පැමිණිලි අංක HRC/K/09/18-W දරණ පැමිණිල්වල විමර්ය්ශනය කිරීයමන් අනතුරුව ඉහත 

විමර්ය්ශන නිලධාරිනිය විසින් යදනු ලැබූ නිරීක්ෂණ වාර්ය්තායව් පිටපත, 
7. ඉහත සඳහන් එච්. යක්. විතාන මහත්මිය විසින් අදාළ විමර්ය්ශන කටයුත්ත ආරේභ කිරීමට යපර 

යකාමිෂන් සභායවි නියයෝගයක් මත විමර්ය්ශන සඳහා නීතිඥවරයයකුට යපනී සිටීමට යනාහැකි 
බවට සඳහන් යේ නියයෝගයයි පිටපතක් යහෝ එම නීතිමය ප්රතිපාදනය සඳහන් ලියවිල්වයලි 
පිටපතක් සහ 

8. මධයම පළාත් සභායව් සහ පළාත් අධයාපන යදපාර්ය්තයේන්තුව විසින් සිසුන්යේ යහපත සඳහා 
ගනු ලබන තීරණයක් අභිබවා යමින් කිසිදු යල්වඛනයක් යහෝ සවථාන පරීක්ෂනයකින් යතාරව හුදු 
එක් පැමිණිල්වලක් මත මානව අයිතිවාසිකේ කඩීමක් යලස අදාළ නිලධාරිනිය තීරණය කර 

ඇත්යත් ආණ්ඩුක්රම වයවසවථායව් කුමන වගන්තියේ සඳහන් ප්රතිපදනයකට අනුවද? 
 

යතාරතුරු නිලධාරියා 2018.03.12 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසා සිටියේ ශ්රී ලංකා මානව ිමිකේ 

යකාමිෂන් සභායව් මාණ්ඩඩලික තීරණ අනුව විමර්ය්ශන යගානු හා සේබන්ධ යතාරතුරු නිකුත් කරනු 

ලබන්යන් එම පැමණිලි වලට අදාළ පාර්ය්ශවකරුවන්හට පමණි. නමුත් අභියාචක වන ඔබ යමම 

පැමිණිල්වයල්ව විමර්ය්ශනයට සහභාගී ී ඇත්යත් එම විදයාලයේ ආදී ශිෂය සංගමය නියයෝයනය කරමින් 

පමණක් බවත් ඒ අනුව යමම පැමණිල්වල හා ඍජු සේබන්ධතාවයක් යනාමැති බවත් නිරීක්ෂණය වන බවත් 

එයසවම මානව ිමිකේ යකාමිෂන් සභා පනයත් වගන්ති 26 (1) ප්රකාරව යකාමිෂන් සභායව් නිලධාරියයකු 

විසින් යකාමිෂන් සභා පනත මගින් පවරා ඇති තම බලතල ක්රියාවට නැංීමට විරුද්ධව කිසිම සිවිල්ව යහෝ 

අපරාධ නුවක් පවරනු ලැබිය යනාහැකි බව දැනුේ යදන ලදී. යමම ප්රතිචාරයයන් අතෘප්තතියට පත් 

අභියාචක 2018.03.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරියාද පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභියාචක 

2018.05.10 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී.    

ශ්රී ලංකා මානව ිමිකේ යකාමිෂන් සභායව් සභාපතිනි විසින් 2018.07.12 දිනැති ලිපිය මගින් පහත 

යතාරතුරු තවදුරටත් දන්වන ලදී. 

අභියාචකයේ අභියාචනය ප්රකාරව යතාරතුරු ලබා දිය හැකි ද යන්න තීරණය කිරීම සදහා, අභියාචක යමම 

පැමිණිල්වයල්ව පාර්ය්ශවකරුයවකු ද යන්න නැවත වතාවක් විමසා බැීම උයදසා  මානව ිමිකේ යකාමිෂන් 

සභායව් ප්රායද්ශිය කාර්ය්යාලය මගින් විමසීමක් කල අතර , එිදී යපාදු අධිකාරිය යවත යයාමු යකාට ඇති 

වාර්ය්තාවට අනුව මුලික විමර්ය්ශනය පැවති දින ඉදිරිපත් කල යල්වඛනයේ අභියාචක විසින් අත්සන යකාට 

ඇත්යත් ආදී ශිෂය සංගමයේ යල්වකේ යලස බවත් විදුහල්වපතිවරයා නියයෝයනය කරමින් එම මහතායේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

නීතිඥවරයා යලස යනාවන බවත් නිරීක්ෂණය යව්. ඒ අනුව අභියාචක පැමිණිලි පාර්ය්ශවයක් යනාවන බව 

තවදුරටත් නිරීක්ෂණය වන බැවින් අභියාචක විසින් ඉල්වලා සිටින්නාවූ යතාරතුරු ලබා දිය යනාහැකි බව ය. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියාචක පැමිණ නැත. අභියාචක 2018.11.23 දිනැති ලිපිය මගින් 2018.12.04 දින අභියාචක හට නඩු 

විභාග ගණනාවක් කයදී ඇති බැවින් කකාමිෂන් සභාකේ විභාග කිරීම සදහා සහභාගී වීමට කනාහැකි බව 

දන්වන ලදී. 

මුලික විමර්ය්ශනය පැවති දින ඉදිරිපත් කල යල්වඛනයේ අභියාචක විසින් අත්සන යකාට ඇත්යත් ආදී ශිෂය 
සංගමයේ යල්වකේ යලස බවත් විදුහල්වපතිවරයා නියයෝයනය කරමින් එම මහතායේ නීතිඥවරයා යලස 

යනාවන බවත් නිරීක්ෂණය වුණ බවත්, ඒ අනුව අභියාචක පැමිණිලි පාර්ය්ශවයක් යනාවන බව තවදුරටත් 

නිරීක්ෂණය වන බැවින් අභියාචක විසින් ඉල්වලා සිටින්නාවූ යතාරතුරු ලබා දිය යනාහැකි බව කපාදු 

අධිකාරිය 2018.07.12 දිනැති ප්රතිචාරය නැවත අවධ්ාරණය කක ්ය. 
 

නිකයෝගය: 
  
කතාරතුරු නිලධ්ාරියාට/ නම්ක   නිලධ්ාරියාට කතාරතුරු දැන ගැනීකම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනකත් 15 

(අ) වගන්තියට යටත් වන කලස සහ එම නියමයන් අනුව කපනී සිටීමට අදාල දැනුම් දීම් යවන කලසට 

නිකයෝග කරන ලදී. 

 

15 (අ) වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 39 (ඇ) වගන්තිය අනුව,අභියාචක හට නඩු විභාග ගණනාවක් කයදී 

ඇති බැවින් කකාමිෂන් සභාකේ විභාග කිරීම සදහා සහභාගී වීමට කනාහැකි බව දන්වන ලදී හුකදක් ප්රකාශ 

කිරීමකින් කතාරව ඔහු විසින් කමම කකාමිෂන් සභාවට කගානු කර ඇති අභියාචනා විභාගයට සහභාගී වීමට 

අභියාචකට වගකීමක් ඇත. 

 

නැවත නැවතත් අවස්ථාවන්හිදී එවැන්නක් සිදු වීම, කතාරතුරු දැනගැනීකම් කකාමිෂන් සභාකේ අභියාචන 

ක්රියාවලිය උල්ලංඝනය කිරීමක් විය හැකිය. 

 

අභියාචකට කපනී සිටීම සඳහා අවසන් වරට කමම අභියාචනය සඳහන් වනු ඇත.  අභියාචක කකාමිෂන් 

සභාකේ මීලග කැදවීම් දිනකේ කපනී සිටීමට අකපාකහාසත් වුකවාත් කකාමිෂන් සභාව විසින් අවසන් 

නිකයෝගය නිකුත් කරනු ඇති බව කකාමිෂන් සභාව අවධ්ාරණය කරන ලදී. 

 

අභියාචනය කල්ව තබන ලදී. 

මිලග කැදීේ දිනය: 16.01.2019 

 

***** 


