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ඩී එල් අමරසිංහ එ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/951/2019 (2019.05.07 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන කොර්යය 

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

 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක  -  ඩී එල් අමරසිංහ 

ක ාතිස ලත් පාර්ශවය - නේකළ නිලධොරි, යොතික ළමො ආරක්ෂක අධිකොරිය 

 

කපනීසටීම   

අභියොචක   - ඩී එල් අමරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - දිලුමි වික්රමොරච්චචි - නනතික සහයිකො 

ප්රීතිකො සකලසූරිය - සහය අධෙක්ෂිකො, නනතික  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.17 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.05 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.05 

 

අභියාච යට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.10.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. CA/01/14/10/8909 පැමිණිල්ලට අදොළ ලිපිතගොනුතේ සියලු ලිපිතල්ඛනවල 

සහතික කරන ලද ස ෙ පිටපත් මො තව  ලබොතදන්න. 

2.  එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව රත්නපුර ප්රොතද්ශීය තල්කේ තවනුතවන් එම 

රොයකොරිය ඉටුකළ නිලධොරිතුමියතේ සටහන් සහ ඒ නිලධොරිතුමියතේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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වොර් ොව පිළිබඳව ඔබ ආය නතේ ඇති ලිපි තල්ඛනවල ස ෙ පිටපත් 

ලබොතදන්න. 

3. එම ඉහ  පැමිණිල්ල පිළිබඳව ඔබ අධිකොරිය විසින් සිදුකලොවූ නිර්තද්ශ, 

නියමයන් තහෝ නිතයෝග තමොනවොද? ත ොරතුරු ලබොතදන්න. 

4. දරුවොට පැහැදිලිවම ිංසනයක් සිදුවූ බව අධිකොරිය පිළිගන්නවොද? 

5. දරුවොට ිංසනය සිදු වූ ආකොරය තකොතහොමද? 

6. තමම වගඋත් රකරුවන් එක්සත් යොතීන්තේ ළමො ආරක්ෂණ පිලිබඳ ඇති 

පන  උල්ලංඝණය කර ඇත්ද? ඒ පිලිබඳ ත ොරතුරු ලබොතදන්න. 

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

අභියොචක 2018.11.05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.12.05 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු  අධිකොරිය කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු වල පැහැදිලි පිටප ක් 

 මොට තනොලැබුණු බවත්, ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොවට දැන්ීතමන් අනුතුරුව ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු වල 

පැහැදිලි පිටප ක්  ම අධිකොරියට ලැබුනු බවයි. 

එතහයින්, ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු ලබොදීතේ හැකියොව තහෝ තනොහැකියොව පිළිබඳව ලිඛි  තද්ශනයක් මගින් 

තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට කොලයක් ලබොතදන තලසට තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොතවන් 

ඉල්ලො සිටින ලදී. 

නිකයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු ලබොදීතේ තහෝ තනොදීතේ හැකියොව පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව 

දැන්ීම සඳහො 2019.08.13 දින තහෝ ඊට ප්රථම ලිඛි  තද්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තපොදු අධිකොරියට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය  කල්   බනු  ලැතේ. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.08.13 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/951/2019 (2019.08.13 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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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 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. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

කපනීසටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - ප්රීතිකො සකලසූරිය - සහය අධෙක්ෂිකො, නනතික - යොතික ළමො ආරක්ෂක  

           අධිකොරිය  

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැති අ ර ඔහු විසින් 2019.08.12 දිනැති ලිපිතයන් පහ  සඳහන් කරුණු තකොමිෂන් 

සභොව තව  දැනුේ දී ඇ . 

1. ඉහ  අභියොචනො අංකයට හො දිනයට (අභියොචනො අංක 915/19 දරණ 2019.06.28 දින) 

අදොළ ත ොරතුරු යොතික ළමො ආරක්ෂණ අධිකොරිය තවතින් මො තව  ලබො දුන් බව දැන්ීමට 

කැමැත්ත මි. 

2. 2019.08.09 දින පසවවරු 03.00 ට පමණ එම ත ොරතුරු මො තව  ලැබුණු අ ර යොතික ළමො 

ආරක්ෂණ අධිකොරිය විසින් නියමි  පරිදි ත ොරතුරු මො තව  ඒවො තිබුනත්,  ැපැල් 

තසවවකයන්තේ වර්යනයක් නිසො එම ලිපි ප්රමොද ී ලැබුණු බව ලියුේකරු මොතේ නිවසට 

දන්වො ඇ . 

3. ත ොරතුරු තකොමිසම අභියොචනො විභොගය සඳහො 2019.08.13 දින අපව කැඳවො තිබුනද, 

මොතේ දකුණු පොදතේ සිදුී ඇති අනතුරක් නිසො පැමිණීමට අපහසු ී ඇ . 

4. මො ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු වල අනුපිළිතවතලි කුඩො ගැටළුවක් ඇති අ ර එය මො හට 

ගැටළුවක් තනොතේ. මින් ඉදිරියට පුරවැසියන් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු නියමි  පරිදි ලබො 

දීමට කටයුතු කරන්තන් නේ ළමො ආරක්ෂණ අධිකොරියට සවතුතිවන්  තවමි. 

5. ලබො දුන් ත ොරතුරු අනුව මොතේ දරුවොට ිංසනයක් සිදු ී ඇති බව මොතේ විශවවොසයයි. 

6. ත ොරතුරු ලබොගැනීමට ඔබ ත ොරතුරු තකොමිසමට ලබො දුන් සහතයෝගය ඉ ො අගය තකොට 

සලකමි. 
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7. තමම ලිපිය ලැබීතමන් පසු තමම අභියොචනො විභොගය අවසන් කල හැකි බව මොතේ 

විශවවොසයයි. 

8. තමම ලිපිය ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් ලබො දීමට කටයුතු කරමි. 

9. ඉහ  කොරණො තකතරි ඔබතේ අවධොනය තයොමු කරන තමන් ඉ ො කොරුණිකව ඉල්ලො 

සිටිමි. 

ඉහ  කරුණු වලින් ලිපිතයන් දක්වො ඇති ආකොරයට අභියොචකට ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ඉල්ලො 

සිටි ත ොරතුරු සියල්ල ලැබී ඇති බව  හවුරු තේ. 

නිකයෝගය: 

අභියොචකට ඉල්ීේ කල ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් සපයො  ඇති බැවින් තමම අභියොචනතේ කටයුතු 

අවසන් කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී.  

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

 


