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ඩිංගනී නිතරෝෂිකා එ. තබෝගේබර බන්ධනාගාරය  

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/228/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය), රීති 

අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 30.05.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි 

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තයේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන 

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තයේඨ නීතීඥ  එව් ජී පංචිතශේලා   

ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්   

ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධ්යක් ජනරාල් - පියතිව ්ව රණසිංශ  

අභියාච  - ඩිංගනී නිතරෝෂිකා මිය  
කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, තබෝගේබර බන්ධනාගාරය  
 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - ඩිංගනී නිතරෝෂිකා මිය  

කපොදු අධි ාරිය - ආර්. එේ. එව් බණ්ඩාර, තයේඨ නිධාරී, තබෝගේබර බන්ධනාගාරය  
    ඩී. එේ. එන්. තවේනාරේන, බන්ධනාගාර නිධාරී, තබෝගේබර බන්ධනාගාරය  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය: 05.01.2018 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: තීරණයක් බා දී තනොමැ   
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 14.02.2018 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 20.02.2018 
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 23.02.2018 
 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක, 05.01.2018 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

1. 2017 තදවැේබර් මව 13, 20 ශා 2018 යනලාරි 02 යන දිනයන්හි දුේබර බන්ධනාගාරතේ සිටි 
I. රිමාන්ඩ් රැවියන් ගණන තලන තලනම වංඛ් යා තල්ඛන  

II. අච්චු විදින රැවියන් රැවියන් ගණන තලන තලනම වංඛ් යා තල්ඛන  
III. මරණීය දණ්ඩනය නියමව රැවියන් ගණන තලන තලනම වංඛ් යා තල්ඛන  
IV. මරණීය දණ්ඩනය නියමව රැවියන්  

(ගැශැණු පිරිමි තලන් තලන් ලතයන්) 
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2.  
I. ලයව අවුරුදු 16ට අඩු රැවියන්  

II. අවුරුදු 16-22ේ අ ර රිමාන්ඩ් රැවියන්  
III. අවුරුදු 5ට අඩු දරුලන්  
IV. අවුරුදු 05-10ේ අ ර දරුලන්  
V. ගර්භනීල සිටින රැවියන්  

 
3. අවුරුදු 16-22ේ අ ර අච්චු රැවියන් ගැශැණු පිරිමි තව  

 
4. රලා  ැබිය ශැකි රැවියන් ගණන 

 
ත ොරතුරු නිධාරීතගන් තේ වේබන්ධල කිසිදු ප්රතිචාරයක් තනොද තශයින් අභියාචක 14.02.2018 දින 

නේකෂ නිධාරී ශට අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. අභියාචනයට පිළිතුරු තදමින් නේකෂ නිධාරී 

අභියාචකට ඳලවා සිටිතේ  මා ඉතගනුම බන ආය නතේ ප්රධානී තමම ත ොරතුරු ඉල්ලීම සිදුකිරීමට 

අනුමැතිය බා තදන බල ඳලවමින් බන්ධනාගාර තකොමවාරිව් තයනරාල් ශට ලිපියක් ඉදිරිඳේ කරන 

තවටයි. තමම පිළිතුතරන් වැහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක 23.02.2018 දින තකොමින් වභාලට 

අභියාචනයක් ඉදිරිඳේ කරන දී. 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තකොමින් වභාල තඳොදු අධිකාරිතයන් ත ොරතුරු බා දීමට අතඳොතශොවේ ව කාරණය පිළිබ විමසූ 

අලව්ථාතේදී තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ ඔවුන් ත ොරතුරු බා දීමට ප්රථම නේකෂ නිධාරීතගන් ඒ 

වශා අනුමැතිය බාග  යුතු බලයි. තමයට තශේතුල තව තඳොදු අධිකාරිය  ලදුරටේ ඳලවා සිටිතේ තමම 

ත ොරතුරු බන්ධනාගාරතේ සිටින රැවියන් පිෂබ ව රශවෙ ත ොරතුරු ලන බලේ 28.05.2018 දිනැති 

ලිපිතයන් නේකෂ නිධාරී ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු බා දීමට අනුමැතිය බා දුන් බලේ තමම ලිපිතේ 

පිටඳ ක් තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක ශට බා දුන් බලයි. තමයට පිළිතුරු දැක්ව අභියාචක ඳලවා සිටතේ 

ඇය එතවේ වශන් කෂ ලිපියක්  ලමේ තනොද බලයි. තකොමින් වභාල තේ පිළිබ අදශව් දක්ලමින් 

ඳලවා සිටිතේ අභියාචකතයක් නේ කෂ නිධාරියාට අභියාචනයක් තයොමු කරන්තන් ත ොරතුරු 

නිධාරියා තීරණයක් බා දීමට අතඳොතශොවේ ව අලව්ථාලකදී ලන අ ර අනුමැතිය බා ගැනීමට 

තනොලන බලයි. ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු වංකොතල්ඛන ලන අ ර එයින් රැවියන්තේ රශවෙභාලයට 

කිසිදු බඳෑමක් ඇති තනොලන බලට තකොමින් වභාල ලැඩි දුරටේ ඳලවා සිටිතේය. 

ත ොරතුරු බා දීමට ප්රථම එම ත ොරතුරු ඉල්ා සිටීමට තශේතුකාරක නීර්ණය කිරීම  ම අධිකාරිතේ 

ප්රතිඳේතිය බල තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටි අ ර එයට පිළිතුරු දැක්ව තකොමින් වභාල ඳලවා සිටිතේ 

තඳොදු අධිකාරිය භාරතේ තශෝ ඳානතේ ඇති ත ොරතුරක් බා ගැනීමට අභියාචකට ඳන  ප්රකාරල තශේතු 

දැක්වීතේ අලෙ ාලයක් තනොමැති බලයි.  

නිකයෝගය: 

අභියාචක විසින් ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු බා දීමට තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. තඳොදු 

අධිකාරිය ත ොරතුරු බා දීමට එකඟ ේලය ඳ කෂ තශයින්, තමම ත ොරතුරු 13.06.2018 දින තශෝ ඊට ප්රථම 

ආලරණ ලිපියක් වහි ල තකොමින් වභාලට වශ අභියාචකට ැබීමට වව්ලන තවට නිර්තද් කර 

සිටිමු. 

අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරන දී. 

***** 


