
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එේ.පී.ඒ.එන්. තමරගල එ. ආරක්ෂක අමො යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 270/2018 (2018.07.12 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 නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  
 

සභොපති:                                     මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-යනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියොචක   -     එම්.පී.ඒ.එන්. යමරගල 

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ         -     අතියර්ක යේකම්, (පාර්ලියම්න්ු කටයුු, ප්රතිපට්තති හා 
සැලසුම්) 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - එේ.පී.ඒ.එන්. තමරගල 

තපොදු අධිකොරිය  - සඳුන් ගුණවර්ය්ධ්න, නීති නිලධ්ොරී 
ටී.ඒ.බී. අරේපත්, නීති නිලධ්ොරී, ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව 
ඩබ්ලිව්.එච්.එසව. තසොයිසො, විෂයභොර නිලධ්ොරී, ශ්රී ලංකො යුද හමුදොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.12.26 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.12.28 දින ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම  

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 
දිනය 

  

දිනයක් සඳහන් තනොතව්. අයදුේපත්ර අංකය 

MOD/LEG/RTI/29 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.02.18 දින අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.12 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.12.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
අභියොචක, නැව  1997.09.23 දින යුද හමුදොව තව  බඳවො ගත් චක්ර තල්ඛනය 
 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.12.28 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු අයදුේපත්රය ගැන ගනු 
ලබන ඉදිරි පියවර දින 14ක් තුළ දන්වො එවනු ලබන බවයි. එතසම 2018.01.17 දිනැති ිපිතයන් දන්වො සිටිතේ 
යුද්ධ් හමුදොතවන් අදොළ ත ොරතුරු ලබොතදන තලස ඉල්ීේ කර ඇති අ ර එම ත ොරතුරු තනොලැබීම ම  දින 
14ට අම රව  වත් දින 14 කොලයක් ග වන බව දන්වො එවන ලදි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2018.02.18 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.03.12 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 
නිතයෝගය: 

2018.07.09 දිනැතිව හො MOD/PAC/03/RTI/APPEAL/006 යටතත් අභියොචක තව  යවන ලද ිපිය 

හො ඊට අමුණො ඇති ිපිය අනුව,   

අභියොචක 1986.04.10 දින යුද්ධ් හමුදොතව් නි ය බළතසවනොවට බැදී රොයකොරී නිර ව සිට වරින්වර 

නිතනොතනොීම හො විනය කඩකිරීේ තහවතුතවන් 1996.04.14 දින තසවවය අනවශය තහවතුන් ම  යුද්ධ් 

හමුදොතවන් අසවකර ඇ . පසුව 1997.09.23 දින සිට වසර 22ක ගණනිය තසවවො කොලයක් සේූර්ය්ණ 

කිරීම සඳහො පො/4/6/3 හො 1997.06.24 දිනැති පිප අම ිපිය බලය වශතයන් තගන ශ්රී ලංකො ඉංජිතන්ර්ය්ේ 

තරජිතේන්තුව තව  නැව  බඳවො තගන 2015.05.29 දිනට වසර 23 ක තසවවො කොලය අවසොනතේ 
විශ්රොම ගැන්ීමට කටයුතු කර ඇ .  නතුතරන් ඉල්ලො අසවීම පරිවොස කොලය තුළ පත්ීම අවසන් 

කිරීම, ධූරය හැරයොම, තසවවතයන් පහ කිරීම නැ තහොත් වැඩ තහෝ හැසිරීම අසතුටුදොයකීම නිසො 
තසවවය අවසන් කිරීම යන තහවතුන් නිසො තපර තසවවය අවසන් කිරීමට තහවතු ූ සිද්ධියට තපර තසවවය 
කර ඇති කොල පරිච්තේදයක් තවනුතවන් කිසිදු ප්රතිලොභයක් ලැබීමට ිමිකමක් නැති බවත් වැටුප 
තීරණය කළ යුත්තත් පළමුතවන්ම පවත්වන අයකුතේ වැටුප තීරණය කරන අයුරින්ම බැවි ආය න 

සංග්රහතේ 8:1 තේදතේ සඳහන් තව්. එබැවින්, තමොහු තසවවය අනවශය තහවතුන් ම  යුද්ධ් හමුදොතවන් 
අසවකර නැව  තසවවය පිිටුවො ඇති අතයකු බැවින් ඔහුතේ පළමු පත්ීම තලස සලකො ඒකොබද්ධ් 
වැටුප සොතස නිළතේ ආරේභක වැටුප්ත  ලතේ  බො නිවැරදිව තගීමට කටයුතු කර ඇ . කරුණු එතසව 

තහයින්, අභියොචක විශ්රොමගත් දින එන 2015.05.29 දින ඔහු දැරූ මො/සැරයන් නිලයට අනුව නිවැරදිව 
වැටුප්ත  ලතේ පිිටවො විශ්රොම වැටුප්ත ගණනය කර අති බැවි තයොමුව ඊ දරණ වැහොතල්අම ිපිය මඟින් 
දැනුේ දී ඇති බව ත ොරතුරු ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිසම නිරීක්ෂණය කරයි.   

ඒ අනුව අභිොචක ඉේලා සිටි  ලද ය ාරුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභිොච ෙ 
අවසන් කරනු ලැයේ. 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොච ා කාර්ෙපටිපාටිෙ, 

ගැසට්ත අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදපාර්ශවෙ යව  
සන්නියේද ෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

***** 


