
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය 

 
 

චමින්ද නාගහවත්ත එ. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් තකොමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 478/2018 (2018.12.04 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 නියතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි  (ගොසවතු 

හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අධෙක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ    

 

අභියාචක   -     නිතීඥ චමින්ද නාගහවත්ත 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තකොමසොරිසවතුමිය, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 
තපනී සිටීම  
අභියොචක                                  :  පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය                          :  ඩබ්ලලිව්.ඒ.යූ.එසව. විතේසූරිය, ප්රතල්ඛන නිලධොරී,  
ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

ඒ.එසව. නිලන් , විමර්ශන නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ 
තකොමිෂන් සභොව 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.02.16  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.03.12  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.03.21  

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.10  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

 

අභියොචක 2018.02.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. පැමිණිලි අංක HRC/K/09/18-W දරණ පැමිණිල්තල් පිටප  
2. ඉහ  සඳහන් පැමිණිල්ල සමග ඉදිරිපත් කරන ලද අතනකුත් තල්ඛන සහ අදොළ තගොනුතවි 

සියළු ඇමුණුේ  
3. ඉහ  සඳහන් පැමිණිල්ල සේබන්ධතයන් 2018.01.18 වන දින සහභොගිවූ පැමිණිලිකරුවන්තේ 

සහ වගඋත් රකරුවන්තේ අත්සන් සි  නොම තල්ඛනය සහ ඔවුන්තේ ලිපිනයන් සඳහන් 
තල්ඛනයක් තිතබ්ලනේ එි පිටප   

4. ඉහ  සඳහන් පැමිණිල්තල් විමර්ශන නිලධොරිනිය වූ එච් තක් වි ොන මහත්මියතේ පදිංචි සවිර සහ 
 ොවකොලික ලිපිනයන්  

5. මො විසින් 2018.01.19 වන දින අදොළ විමර්ශන නිලධොරිනියතේ ක්රියොකොරකේ සේබන්ධතයන් වන 
පැමිණිල්ල සේබන්ධතයන් ගනු ලැබූ ක්රියොමොර්ග  

6. පැමිණිලි අංක HRC/K/09/18-W දරණ පැමිණිල්ල විමර්ශනය කිරීතමන් අනතුරුව ඉහ  
විමර්ශන නිලධොරිනිය විසින් තදනු ලැබූ නිරීක්ෂණ වොර් ොතව් පිටප  

7. ඉහ  සඳහන් එච් තක් වි ොන මහත්මිය විසින් අදොළ විමර්ශන කටයුත්  ආරේභ කිරීමට තපර 
තකොමිෂන් සභොතවි නිතයෝගයක් ම  විමර්ශන සඳහො නීතිඥවරතයකුට තපනී සිටීමට තනොහැකි 
බවට සඳහන් යේ නිතයෝගතයි පිටප ක් තහෝ එම නීතිමය ප්රතිපොදනය සඳහන් ලියවිල්තලි 
පිටප ක්  

8. මධෙම පළොත් සභොතව් සහ පළොත් අධෙොපන තදපොර් තේන්තුව විසින් සිසුන්තේ යහප  සඳහො 
ගනු ලබන තීරණයක් අභිබවො යමින් කිසිදු තල්ඛනයක් තහෝ සවථොන පරීක්ෂනයකින් ත ොරව හුදු 
එක් පැමිණිල්ලක් ම  මොනව අයිතිවොසිකේ කඩීමක් තලස අදොළ නිලධොරිනිය තීරණය කර 
ඇත්තත් ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් කුමන වගන්තිතේ සඳහන් ප්රතිපදනයකට අනුවද? 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.03.12 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ 
තකොමිෂන් සභොතව් මොණ්ඩඩලික තීරණ අනුව විමර්ශන තගොනු හො සේබන්ධ ත ොරතුරු නිකුත් කරනු 
ලබන්තන් එම පැමණිලි වලට අදොළ පොර්ශවවකරුවන්හට පමණි. නමුත් අභියොචක වන ඔබ තමම 
පැමිණිල්තල් විමර්ශනයට සහභොගී වි ඇත්තත් එම විදයොලතේ ආදී ශිෂය සංගමය නිතයෝයනය කරමින් 
පමණක් බවත් ඒ අනුව තමම පැමිණිල්ල හො ඍජු සේබන්ධ ොවයක් තනොමැති බවත් නිරීක්ෂණය වන 

බවත් එය මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභො පනතත් වගන්ති 26 (1) ප්රකොරව යකොමිෂන් සභොයව් 
නිලධොරියයකු විසින් තකොමිෂන් සභො පන  මගින් පවරො ඇති  ම බල ල ක්රියොවට නැංීමට විරුද්ධව 

කිසිම සිවිල් තහෝ අපරොධ නුවක් පවරනු ලැබිය හැකි බව දැනුේ තදන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.03.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො යව  අභියොචනයක් යයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.05.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් යයොමු කරන ලදී. 
 

ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතව් සභොපතිනි විසින් 2018.07.12 දිනැති ලිපිය මගින් පහ  

ත ොරතුරු  වදුරටත් දන්වන ලදී. 
 

අභියොචකතේ අභියොචනය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දිය හැකි ද යන්න තීරණය කිරීම සදහො, අභියොචක 
තමම පැමිණිල්තල් පොර්ශවවකරුතවකු ද යන්න නැව  ව ොවක් විමසො බැීම උතදසො මොනව ිමිකේ 

තකොමිෂන් සභොතව් ප්රොතද්ශිය කොර්යොලය මගින් විමසීමක් කල අ ර , එිදී තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමු 
තකොට ඇති වොර් ොවට අනුව මුලික විමර්ශනය පැවති දින ඉදිරිපත් කල තල්ඛනතේ අභියොචක විසින් 
අත්සන තකොට ඇත්තත් ආදී ශිෂෙ සංගමතේ තල්කේ තලස බවත් විදුහල්පතිවරයො නිතයෝයනය කරමින් 

එම මහ ොතේ  නීතිඥවරයො තලස තනොවන බවත් නිරීක්ෂණය තව්. ඒ අනුව අභියොචක පැමිණිලි 
පොර්ශවවයක් තනොවන බව  වදුරටත් නිරීක්ෂණය වන බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින්නොවූ ත ොරතුරු 

ලබො දිය තනොහැකි බව ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතව්දී උද්ගත වූ 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 විමර්යශනය පැවති දින ඉදිරිපත් කල තල්ඛනතේ අභියොචක විසින් අත්සන් තකොට ඇත්තත් ආදී 
ශිෂය සංගමතේ තල්කේ තලස බවත් විදුහල්වපතිවරයො නියතයෝයනය කරමින් එම මහ ොතේ නීතිඥවරයො 

තලස තනොවන බවත් නිරීක්ෂණය වුණ බවත්, ඒ අනුව අභියොචක පැමිණිලි පොර්ශවයක් තනොවන බව 
 වදුරටත් නිරීක්ෂණය වන බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින්නොවූ ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව 

තපොදු අධිකාරිය 2018.07.12 දිනැති ප්රතිචාරය නැවත අවධොරණය කතළවය. 

 

නිකයෝගය: 
 
 
15 (අ) වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 39 (ඇ) වගන්තිය අනුව,අභියොචක හට නු විභොග ගණනොවක් තයදී 
ඇති බැවින් තකොමිෂන් සභොතව් විභොග කිරීම සදහො සහභොගී ීමට තනොහැකි බව දන්වන ලදී. හුතදක් 
ප්රකොශ කිරීමකින් ත ොරව ඔහු විසින් තමම තකොමිෂන් සභොවට තගොනු කර ඇති අභියොචනො විභොගයට 
සහභොගී ීමට අභියොචකට වගකීමක් ඇ . 
 
නැව  නැව ත් අවසවථොවන්ිදී එවැන්නක් සිදු ීම, ත ොරතුරු දැනගැනීකේතේ තකොමිෂන් සභොතව් 
අභියොචන ක්රියොවලිය උල්ලංඝනය කිරීමක් විය හැකිය. 
 
අභියොචකට තපනී සිටීම සඳහො අවසන් වරට තමම අභියොචනය සඳහන් වනු ඇ . අභියොචක තකොමිෂන් 
සභොතව් මීලග කැදීේ දිනතේ තපනී සිටීමට අතපොතහොසත් වුතවොත් තකොමිෂන් සභොව විසින් අවසන් 
නිතයෝගය නිකුත් කරනු ඇති බව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කරන ලදී. 
අභියොචනය කල්  බන ලදී. 
 

මිලග කැදීතේ දිනය: 16.01.2019 

 

***** 

RTIC Appeal (තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 478/2018 (2019.07.02 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 නියතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු 

හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     නිතීඥ චමින්ද නාගහවත්ත 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තකොමසොරිසවතුමිය, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපනී සිටීම  
තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතව්දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ තගොනුකර තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 

 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො 
දීම ප්රතික්තෂවප කරන්තන් නේ ඊට අදොළව ත ොරතුරු පනතත් නිශවචි  වෙතිතර්කයන් ම  පදනේව එය 
සිදුකළ යුතු බවයි. 

 

නිකයෝගය: 

 
තමම අභියොචනතේ පවතින ගැටලුකොරී බව තහවතුතවන් තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය අනුම  කරනු ලැබුවද 
යේකිසි ත ොරතුරු ඉල්ීමක් ප්රතික්තෂවප කරන්තන් නේ එය ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිතේ සඳහන් 
නිශවචි  වෙතිතර්කයන් ම  පදනේව සිදුකළ යුතු බව තපොදු අධිකොරි තයි අවධොනයට තගන එනු ලැතබ්ල.  

 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  
 
***** 
 


