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පි.එම්.යු.කේ. සිරික ේන එ. ශ්රී ලංකා යුධ හමුදාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1672/2019 (2020.02.05 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   

 

අභියාච    පි.එම්.යු.කේ. සිරික ේන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය              නම් කල නිලධාරී, ශ්රී ලංකා යුධ හමුදාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පි.එම්.යු.කේ. සිරික ේන 

තපොදු අධිකොරිය             - බි.සි.කේ. ෆර්දීනැන්ඩ ේ් (කර්දනල්-නීති)  

ඒ. ඩබ්ලිවු. කේ.ඒ.ඩි. අමරතිලක (නීති) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.03.19 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - 2019.04.17 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.04.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම - 2019.04.17 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.07.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.03.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. “තරජිතේන්තු මධෙසවථොනය ශ්රී.ල.යු.යු.බ. තදොඹතගොඩ තහොරණ යුතධොප /තරම/පො/පුතගො /88797 
(70) 2026.01.04 තවනි දින විසව ර ලබො දීම අනුව තයොමුවන් යටතත් ඇ සිට ඕ දක්වො ඇති ලිපිවල 
සහතික පිටපත්  
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2. ශ්රී ලංකො යුද්ධ හමුදො මුලසවථොන ශිර්ෂ යටතත් යුහ/නීති 200/පො/25/2015 කර්නල් ඊ.එසව.යයසිංහ 
(යු.එසව.පි.) අත්සන් සි  2015 ජූලි මස ලිපිතයි සඳහන් වැටුප් හො තල්ඛන අධෙක්ෂ මණ්ඩලය 
තව  ඉදිරිපත් කර ඇති අවසන් නිෂවකොශන සහතිකතේ පිටප   

3. වැ.හො.තල්.අ.ම./එක්සව 01/88797(32) 2016 තනොවැේබර් 21 තවනි දින නිරීක්ෂණ සපුරො ගැනීම 
මැතයන් යු.යු.බ. මුලසවථොනතයන් ඉල්ලො සිටින ලද 2002.03.31 තවනි දින සිට 2003.04.29 තවනි 
දින දක්වො කොලසීමොවට අදොළ රොයකොරිතේ කෙී සිටීතේ වොර් ොවල සහතික පිටපත්” 

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

අභියොචක විසින් 2019.04.05 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.07.17 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

ක ාරතුරු්ඉල්ීම් ම්බන්ධකෙන්්ප්රශේන්කිරීකම්ී,්කපාදු්අධිකාරිේපව ා්සිටිකේ්කපාදු්අධිකාරිේකව ්
ලැබී්ඇති්ක ාරතුරු්ඉල්ීකමහි් ඳහන්්වී්ඇත්කත්්ක ාරතුරු්අයි ම්කදකේ්බවත්්ඒ්අනුව්එහි්ී්ඉල්ුම්්
කල්ඇති්නිශේකාෂණ්වාර්ද ාව් ම්බන්ධකෙන්්පව ා්සිටිකේ්අභියොචක්විසින්්ඉල්ුම්්කල්ඇති්ආකාරකේ්
බුද්ධධි් අංශකෙන්් නිෂේකාශන් වාර්ද ාවේ් යුධ් හමුදාකවන්් ඉවත්් වීකම්ී් එකල ් ලබා් කනාගන්නා් බවත්,්
එබැවින්්බුද්ධධි්අංශ්වාර්ද ාවේ්ඔවුන්් තුව්කනාමැති්බව්ය. කකක ේ්නමුත්්යුධ්හමුදාකවන්්ඉවත්්වීකම්ී්
අභිොචක් ම්බන්ධකෙන්්ලබාගත්්නිශේකාෂණ්වාර්ද ාව්කකාමිෂන්් භාව්ඉදිරිපිටී්අහිෙචක්කව ්කපාදු්
අධිකාරිේවිසින්්ලබා්කදන්ලී.් 
 
කපාදු්අධිකාරිේඅභිොචක්විසින්්ඉල්ුම්්කල්ඇති්ක ේවකේ්ී්සිටි්වාර්ද ා් ම්බන්ධකෙන්්පව ා්සිටිකේ්
අභිොචක්ඉල්ුම්්කල්ඇති්ආකාරකෙන්්කපාදු්අධිකාරිේ තුව්ිපි්කනාමැති්නමුත්්එම්ක ාරතුරු් ඳහන්්
ඒ්හා් ම්බන්ධ්ිපි්ලබාදිේහැකි්බව්ෙ.්ඒ්අනුව්අභිොචක්ඉල්ුම්්කල්ඇති්මුළු්කාල්පරිච්චකච්චදෙම්
 පිකරන්කල ්ලබා්දිේකනාහැකි්වුවද්2002-06.11්-්2002.12.31්දේවා්කාල්පරිච්චකච්චදේහා්අදාල්ඒ්හා්
 ම්බන්ධ් පිෙේ්ද්2003.01.01්-්2003.04.29්කාල්පරිච්චකච්චදේ්හා්අදාල්ඒ්හා් ම්බන්ධ් පිෙේ්ද්ලබාදිේ
හැකි්බව්දන්වන්ලී.්(කදවනිෙට් ඳහන්්කල්ඇති්ිපිේදැනට්කපාදු්අධිකාරිේ තුව්කනාමැති්බවත්්ඒ්
 ම්බන්ධ්විමර්දශන්සිදු්වන්බවත්්ක ාෝගැනීමට්හැකි්වුවකහාත්්පමණේ්ලබා්දිය හැකි බව පවසො සිටින 
ලදී.)  
 
මිට්අම රව්කපාදු්අධිකාරිේවිසින්්පව ා්සිටිකේ්අභිොචක්ඉල්ුම්්කල්ඇති්ආකාරකේ්ක ේවකේ්ී්සිටි්
වාර්ද ා්කැඳවීම්සිදු්කරනු්ලබන්කන්්වැටුප්්කගවීම්්සිදු්කිරීම්හා්අදාල්කාර්දේපටිපාටිේකවනුකවන්්බවත්්
කමවැනි්වාර්ද ා්විශාල් ංකයාවේ්ඇති්බැවින්්කමම්වාර්ද ා්කමකල ්ීර්දඝ්කාලෙේ් බා්කනාගන්න්බව්
ෙ.්කකක ේ්නමුත්්කමම්අභිොචක්ක ේවේකෙී්සිටි්අදාල්කාලෙට් ම්බන්ධ්සිෙුම්වැටුප්්සිදු්ලබො දී්ඇති්
බවත්්හිඟ්වැටුප්්කනාමැති්බවත්්පවසො සිටින ලදී.  
 
නිකයෝගය: 
 
අභියොචක්විසින්්සිදු්කල්ඇති්ක ාරතුරු්ඉල්ීකමහි්හා්කපාදු්අධිකාරිේ තු්කමම්ක ාරතුරු්ඉල්ීකමහි්
 ඳහන්්ක ාරතුරු්අයි මෙන්්අ ර්ෙම්කිසි්විෂම ාවෙේ්ඇති්බව්කකාමිෂන්් භාව්විසින්්නිරීේෂණේ
කරනු්ලැකබ්ල.්ඒ්අනුව්කපාදු්අධිකාරිේකව ්අභියොචකකේ්ක ාරතුරු්ඉල්ීකමහි්පිටප ේ්කපාදු්අධිකාරිේ
කව ්ලබා්ීමට්කකාමිෂන්් භාව්විසින්්කටයුතු්කරන්ලී.්ඒ්අනුව්ලබා්දුන්්ඉල්ීකමහි්ක ාරතුරු්අයි ම්
1් ම්බන්ධකෙන්්ප්රතිචාර්දැේවීමට්හා්කපාදු්අධිකාරිේ න් කකේ්භාරකේ්කහෝ්පාලනකේ්ඇත්නම්්මා ්
02්ක්කාල්සීමාවේ්ඇතුල ්ලබා් ීමට්කමයින්්නිකෙෝග්කරනු්ලැකබ්ල.  ව්ද්කමම්වාර්ද ා්ලබා් ීමට්
අපහසු්නම්්අභිොචක්කැඳවා්ඔහුට්එම්අදාල්ිපි්පරිේෂා්කිරීමට්ලබා්කදන්කමන්්කපාදු්අධිකාරිේකව ්
නිකෙෝග්කරනු්ලැකබ්ල.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

 
ක ාරතුරු්දැනගැනීකම්්අයිතිවාසිකම්්පනකත්්3්(1)්වන්වගන්තිේකව ්තදපොර්ශවවතයිම්අවධානේකොමු්
කරනු්ලැකබ්ල. 
 

"කම්්පනකත්්5්වන්වගන්තිකේ්විධිවිධාන්වලට්ෙටත්ව,්කපාදු්අධිකාරිෙක් න් කකේ,්භාරකේ්
කහෝ්පාලනකේ්ඇති්ක ාරතුරු්වලට්ප්රකේශ්වීකම්්අයිතිවසිකම් ැම්පුරවැසිෙකුටම්තිබිේයුතු්ෙ." 

  
ඒ්අනුව්පනකත්්3්(1)්වන්වගන්තිේප්රකාරව්පුරවැසිෙන්ට්ප්රකේශ්වීමට්අයිතිවාසිකම්්හිමි්වී්ඇත්කත්්කපාදු්
අධිකාරිෙේ් තු්ව් න් කකේ,්භාරකේ්කහෝ්පාලනකේ්ඇති්ක ාරතුරු්වලට්බව්කදපාර්දශවෙටම්මින්්
අවධාරණේකරනු්ලැකබ්ල.්් 
 
අභිොචනේමින්්අව න්්කේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
***** 


