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එච්.එල්. කරුණාස ේන එ. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සකාමිෂන්  භාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසෙන් විභාග කිරීම)/ 530 /2018 (2018.12.04 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොචක   -     එච්.එල්ව. කරුණොතසවන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩබ්ලලිව්.ඒ.යූ.එසව. විතේසූරිය, ප්රතල්වඛන නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ  

තකොමිෂන් සභොව 

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

සභොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.04.27 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.05.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.03 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මුලික අයිතිවොසිකේ කඩී  තිබියදී, කැදී තනොමැති බවට , අනුරොධපර ප්රොතේශීය මොනව ිමිකේ 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිකුත් කරන ලද වෙොය විමර්ශන වොර් ොවට එතරිව ඉදිරිපත් කරන ලද 

අභියොචනය සේබන්දතයන් ගත් පියවර පිළිබඳව පහ  ත ොරතුරු. 

 

1. මො විසින් ඉහ  කරුණට අදොලව අනුරොධපර ප්රොතේශීය මොනව ිමිකේ ආය නතේ නීති 

නිලධොරිනිය මගින් ඔබ ආය නතේ සභොපති තුමො තව  තයොමු කරන ලද 2009.05.28 වන දිනැති 

මතේ අභියොචනය (ඔබ ආය නය තව  ) ලැබී තිතබ්ලද? නැේද? 

2. මො විසින් ඉහ  කරුණට අදොලව ඔබ ආය නතේ සභොපතිතුමො තව  තයොමු කරන ලද ( ලි. ප. ැ. 

අංක 9629 යටතත්) 2009.07.20 වන දිනැති 2 වන සිිකැදීේ ලිපිය ලැබී තිතබ්ලද? නැේද? 

3. මො විසින් ඉහ  කරුණට අදොලව ( ලි. ප. ැ. අංක 5781 යටතත්) ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ 

තකොමිෂන් සභොතව් තකොමසොරිසව තුමො තව  තයොමු කරන ලද 2014.03.20 වන දිනැති ලිපිය ඔබ 

ආය නය තව  ලැබී තිතබ්ලද ? නැේද? 

4. එම ලිපි ලැබී තිතබ්ලනේ ඔබ ආය නය මගින් එම ලිපි සේබන්දතයන් ගත් රොයකොරිමය පියවර 

තමොනවොද? 

5. මතේ එම ලිපි සමඟ ඒවො ඇති තල්වඛනවලින් මතේ මුලික අයිතිවොසිකේ කඩී ඇති බවට 

 හවුරුී තිතබ්ලද? නැේද? 

6.  හවුරු ී තිබුතන්නේ ඔබ ආය නතේ ඊට වගකිවයුතු නිලධොරීන් විසින් ඒ සේබන්දතයන් 

විධිමත් පරීක්ෂණයක් තනොපැවැත්ූ තහවතුව කරුණු සි ව පැහැදිලිකර දන්වො එීමට හැකිද? 

තනොහැකිද? 

7. එතසව තනොහැකිනේ ඊට තහවතුව කරුණු සි ව දන්වො එීමට හැකිද? තනොහැකිද? 

8. විධිමත් පරීක්ෂණයක් තනොපැවැත්ීතමන් ඔබ ආය නතේ ඊට වගකිවයුතු නිලධොරීන් විසින් සිය 

රොයකොරිය පැහැරහැර ඇතිබව පිළිගන්තන්ද?නැේද? 

9. ඔබ ආය නය විසින් මුලිකඅයිතිවොසිකේ කඩකර ඇති තපොලිසව නිලධොරීන් ආරක්ෂො කරන 

ආය නයක් බවට පත්ී තිතබන බව ( පක්ෂග්රොිව කටයුතු කිරීතමන්) පිළිගන්තන්ද? නැේද? 

10. පිලිගන්තන්නේ ඒ බව කරුණු සි ව පැහැදිලි කර දන්වො එීමට හැකිද? තනොහැකිද? 

11. එතසව තනොහැකිනේ මො විසින් ඒ බව කරුණු සි ව ඉදිරිපත් කතලොත් එය පිළිතගන අවශෙ ඉදිරි 

රොයකොරි කටයුතු අදොල පේගලයන්ට එතරිව සිදුකරන්තන්ද? නැේද? කියො දන්වො එීමට හැකිද? 

තනොහැකිද? ( පිළිගත් පරීක්ෂකවරතයකු ඉදිරිතේදී පමණක් එය සිදු කරන්තන්නේ පමණි). 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2018.05.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

විසින් 2018.07.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

    

අභිොචනෙ  ලකා බලන අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විමර්ශනය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටිතේ අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු 2014 වර්ෂයට අදොළ වන 
බවත් එබැවින් අභියොචකතේ ත ොරතුරුවලට අදොළ තල්වඛන බැහැර කර ඇති බවත්ය. 
 

නිසෙෝගෙ: 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 15(1) වගන්තියට අනුව අභියොචකට හො ත ොරතුරු 
නිලධොරියො/නේකළ නිලධොරියොට තකොමිෂන් සභොව හමුතව් තපනී සිටීමට වන දැන්ීේ නිකුත් කිරීමට 
නිතයෝග කර සිටී. 
 
තමිදී අභියොචකතේ අවධොනයට තයොමුකරවන කරුණ නේ තකොමිෂන් සභොතව් පරිචයන් සමඟ 

අනුග ීමට, අභියොචනතේ එක් පොර්ශවවයක්/පොර්ශවයන් ේවිත්වයම අභියොචනො විභොගයට තනොපැමිණීම 
තහෝ අභියොචනො විභොග කරන දිනයන්ි ලබොදීමට දන්වන ලද ලිඛි  සැලකිරීේ ඉදිරිපත් තනොකිරීම 
සේබන්ධව අදොළ පොර්ශවවය/පොර්ශවවයන් ම ක  බො ග  යුත්තත් එය පනතත් 39(1)9(ඇ) වගන්තිය අනුව 
තකොමිෂන් සභොව් ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හැරීම වරදක් වන බවයි. අඛණ්ඩව දින තුනක් එතසව තපනී 

සිටීමට තනොහැකි වුවතහොත්, පොර්ශවවයන්තේ එක්තකෝ එක් පොර්ශවවයකතේ/තදපොර්ශවතේ සහභොගී තනොීම 
තනොසළකමින් තකොමිෂන් සභොව විසින් තීරණයක් තගන එය පොර්ශවයන්ට දැන්ීම සඳහො ක්රියො කරනු 
ඇ . 

අභියොචනො විභොගය 2019.01.16 දිනට කල්ව බන ලදි. 
 

**** 

 
 

RTIC Appeal (සල්ඛනගත කාර්ෙපටිපාටිෙ)/ 530 /2018 (2019.07.02 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. 
 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභිොචක   -     එච්.එල්ව. කරුණොතසවන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

තමය තල්වඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් විභොග කරන ලදි. 

 

අභිොචනෙ  ලකා බලන අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විමර්ශනය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

4 
 

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

නිසෙෝගෙ: 

 
ඒ අනුව 2018.12.04 දිනැති අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිශන් සභොවට දන්වන ලද 

සවථොවරය වන අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු 2014 වර්ෂයට අදොළ වන බවත් එබැවින් 
අභියොචකතේ ත ොරතුරුවලට අදොළ තල්වඛන බැහැර කර ඇති බැවින් එම ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතේ 

භොරතේ, සන් කතේ හො පොලනතේ තනොමැති බැවින් තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය තකොමිෂන් සභොවද මින් 
අනුම  කර සිටී.  
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් 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 කිරීමට නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල.  

***** 

 


