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nIS¾ fia.= odjqoa t' ckdêm;s f,alï ld¾hd,h
RTIC Appeal/22/2017 ^2017'10'16 Èk meje;ajQ fldñIka iNd /iaùfï fldgila jYfhka
wNshdpkh wik ,§'&
iNdm;s

(

uyskao .ïukams, uy;d

fldñIka iNd idudðlfhda

(

fÊHIaG kS;S{ lsYd,s mskafgda-chj¾Ok
fÊHIaG kS;S{ tia'Ô' mqxÑfyajd
wdpd¾h fi,aú ;srepkaøka

f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh ms<sn| fldñIka iNdfõ wOHlaI ckrd,a msh;siai rKisxy uy;d o
fuu wjia:djg iyNd.s úh'
wNshdpl

(

nIS¾ fia.= odjqoa uhd

fkd;Sis ksl=;a lsÍu

(

ckdêm;s;=udf.a f,alïjrhd ^kï l< ks,OdÍ&

fmkS isàu$ksfhdackh

(

nIS¾ fia.= odjqoa uhd
,laIaó chúl%u ñh" w;sf¾l f,alï" ^kS;s& ckdêm;s f,alï
ld¾hd,h

ව ාරතුරු ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ දිනය

2017.02.08

ව ාරතුරු නිලධරයා ප්රතිාාර දැ්වූ  දිනය

2017.03.02 සහ 2017.03.20

නේ කළ නිලධාරී වව පළමු අභියාානය ඉදිරිපත් කළ දිනය

2017.03.27

නේ කළ නිලධාරී ප්රතිාාර දැ්වූ  දිනය

2017.04.25

වකාමිෂන් සභාව වව අභියාානය කළ දිනය

2017.05.08

පසුබිේ කරුණු වකටිවයන්
fuu isoaêfha§" 2000 jif¾ fy,sfldmag¾ lvd jeàulska ñh .sh Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ifha
ks¾ud;D iy ysgmq kdhl tï'tÉ'tï' wIafrd*a uy;df.a urKhg wod< mÍlaIK fldñIka iNd
jd¾;djla iïnkaOfhka f;dr;=re b,a,Sula f.dkq lr ;sì‚' ckdêm;skS pkaøsld nKavdrkdhl
l=udr;=x. ^tjlg ckm;sksh& úiska wIafrd*af.a urKh wdY%s; lreKq mÍlaId lr ne,Su ms‚i
fldñIka iNdjla ia:dms; lr ;sì‚'
wNshdpl ^tjlg md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= jQ& 2001 ckjdß udifha§" tn÷ fldñIka iNdjla tlS
wk;=r ms<sn| mÍlaIKhla meje;aùu i|yd wjYH njg b,a,d isáñka md¾,sfïka;=fõ l;djla
mj;ajd ;sfí' wIafrd*a uy;df.a urKh ms<sn| i;Hh fidhd.ekSu i|yd rdcH nqoaê wxY fhdojk
f,i o Tyq tys§ b,a,Sula lf<ah' ysgmq ckm;sksh úiska fldñIka iNdjla ia:dms; lsÍfuka
wk;=rej wIafrd*af.a urKh ms<sn| úu¾Ykh iïnkaOfhka tu fldñIka iNdfõ jd¾;dj m%isoaO
1
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lrk f,i b,a,d isáñka wNshdpl md¾,sfïka;=fõ§ b,a,d isáfhah' flfia kuq;a fulS b,a,Sïj,g
m%;spdrhla ,enqfKa ke;'
wNshdpl i|yka lf<a ta ld,fha Y%S ,xld mqrjeishka yg f;dr;=re oek.ekSfï whs;shla fkd;snqKq
nj iy ta wkqj wod< n,OdÍka fj; bÈßm;a l< ish b,a,Su Tiafia È.ska È.gu lghq;= lsÍu
ksIaM, jQ njhs' 2016 wxl 12 orK mk; iïu; ùfuka miq wNshdpl úiska 2017'02'09 Èke;s
f;dr;=re b,a,Sula ckdêm;s f,alï ld¾hd,h fj; hjñka wIafrd*a uy;df.a urKh ms<sn|
mÍlaIK jd¾;dj uqodyßk f,i b,a,d isáfhah' 2017'03'02 Èke;s ,smsh u.ska ckdêm;s f,alï
ld¾hd,fha f;dr;=re ks,Orhd i|yka lf<a tu jd¾;djg wod< ,smsf.dkqj cd;sl f,aLkdrlaIl
fomd¾;fïka;=j fj; hjd we;s nj h'
bka wk;=rej wNshdpl fj; fmdÿ wêldßh úiska 2017'03'02 Èke;s ;j;a ,smshla hjñka i|yka
lf<a f;dr;=r fidhd.; fkdyels neúka Tyqf.a f;dr;=re b,a,Su m%;slafIam flreKq njhs' bkamiq
wNshdpl" tu fmdÿ wêldßfha kï l< ks,Orhd jQ w;s.re ckdêm;sjrhd fj; 2017'03'27 Èk
wNshdpkh lf<ah' kï l< ks,Odrhd" 2017'04'25 Èke;s ,smsh u.ska" Tyq b,a,d isák f;dr;=r
fidhd.; fkdyels fyhska iy" Tyqf.a f;dr;=re b,a,Sfï wka;¾.;h jir 12lg jvd mer‚
fyhska ta wkqj Tyqf.a b,a,Su m%;slafIam l< nj kï l< ks,Odßhd wNshdpl fj; oekqï § ;sì‚'
bkamiq wNshdpl" 2017'05'08 Èk f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| fldñIka iNdj fj;
wNshdpkh lf<ah'

විභාගය අවස්ථාවේදී උද්ග වූ  කරුණු
fmdÿ wêldßfha w;sf¾l f,alï ^kS;s& chúl%u ñh" w;s.re ckdêm;sjrhd fjk;a lghq;a;l
ksr;j isák fyhska Tyq j ksfhdackh lsÍu i|yd f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn|
fldñIka iNdfjka wjir b,a,d isáhdh' tu wjirh ,nd fok ,§'
wNshdpl i|yka lf<a wdKavqj úiska tlS jd¾;dj uqod yßkq we;ehs ;uka n,dfmdfrd;a;= jk
njhs' ;jÿrg;a Tyq i|yka lf<a 2001 ckjdß 1 jeksod rcfha .eiÜ ksfõokh u.ska ^ysgmq& úksiqre
t,a'fla'Ô' ùrfialr uy;df.a m%Odk;ajfhka mÍlaIK fldñIka iNdj m;a l< nj lSjo"
ish¨ .eiÜ ksfõok mÍlaId lr neÆ kuq;a ;uka g tn÷ m;alsÍula ms<sn| lsisÿ i|ykla fidhd.;
fkdyels jQ njhs' ;jo tn÷ fldñIka iNdjla m;al< njg lsisjla Tyqg cd;sl mqia;ld,fhka
fyda cd;sl f,aLkdrlaIKd.drfhka o fidhd.; fkdyels jQ njhs' wNshdpl i|yka lf<a mÍlaIK
fldñIka iNd jd¾;dfõ lghq;= wjika l< iufha th ckdêm;sjßh fj; Ndrÿka njg m%jD;a;s
jd¾;d fndfyda ;snQ w;r" ;uka fj; fmdÿ wêldßh úiska ,ndÿka m%;spdrhg wkqj tlS fmdÿ
wêldßfha nqla;sfha 2007 jir olajd i;H jYfhkau tu jd¾;dj ;snQ nj fmfkkakg we;s njhs'
fï iïnkaOfhka m%;spdr oelaùu i|yd le|jkq ,ÿj" chúl%u ñh meyeÈ,s lr ÿkafka tlS mÍlaIK
jd¾;dj fidhd.ekSu i|yd f;dr;=re ks,Odßhd úiska W;aidy oerE njhs' tlS isoaêhg wod<
,smsf.dkqj f;dr;=re ks,Odßhd úiska f,aLkd.drfhka ,ndf.k mÍlaId l< kuq;a tu
2
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,smsf.dkqfõ tu jd¾;dj fidhd.ekSug fkdyels úh' wod< ,smsf.dkqj 2007'01'12 Èk rdcH
f,aLkd.drh fj; hjkq ,enQ njg zigyklaZ ^‘minute’) muKla tys úh' jd¾;dj ckdêm;s f,alï
ld¾hd,fha o fkdùh' fï wkqj" fmdÿ wêldßh wNshdplf.a b,a,Sug wkql+,j lghq;= lsÍug
wiu;a ù ;sfí'
tfiau" 2017'08'18 Èk fmdÿ wêldßh úiska isÿl< iy f;dr;=re fldñIka iNdj wduka;%Kh
lrñka isÿl< ,sÅ; lreKq lshdmEïj, i|yka jQfha 2016 wxl 12 orK f;dr;=re oeke.kSfï
whs;sjdislu ms<sn| mkf;a 7^3& j.ka;shg wkqj jd¾;d wdrlaId lr .ekSu iïnkaOfhka" tu jd¾;d
mk; l%shd;aul Ndjhg meñfKk úg mej;sfhao" tajd jir 10lg fkdwvq ld,iSudjla i|yd
wdrlaId lr .; hq;= njhs' fï wjia:dfõ§ b,a,d isák f;dr;=r jir 16 la mer‚ tlls' ta wkqj
fmdÿ wêldßh th ,nd§ug wiu;a ù ;sfí'
chúl%u uy;añh lshd isáfha 2001 ckjdß 1 jeksod .eiÜ m;%h සසොhd.; fkdyels nj wNshdpl
i|yka l< o Tyq ish f;dr;=re b,a,Su u.ska th b,a,d fkdue;s njhs' tu .eiÜ m;%h" fï jk
úg cd;sl f,aLkd.drfha ;sfnk tlS ,smsf.dkqfõ ;sìh hq;= nj o weh i|yka l<dh'

ksfhda.h
wm bÈßhg meñ‚ lreKq wkqj" oeka cd;sl f,aLkd.drh Ndrfha ;sfnk wod< ,smsf.dkqj
w;HdjYHl nj fmkS hhs' ;jo WoafoaYs; jYfhka" oekg ke;s ù ;sfnk tu jd¾;dj ;sfnkq
we;af;a tu ,smsf.dkqfõ h' fuys m%;sM,hla jYfhka cd;sl f,aLkd.drh fuu .eg¿fõ md¾Yjhla
njg m;a lsÍu w;HdjYH njg m;a ù we;'
1979 wxl 48 orK cd;sl f,aLkdrlaIl ^ixfYdaê;& kS;sfha 11 jk j.ka;sfha i|yka lrkqfha"

zmÍlaIK fldñIka iNd mk; hgf;a msysgj
q kq ,enQ fyda wud;Hjrfhl= úiska m;alrk ,o
fjk;a ´kEu mÍlaIK fldñIka iNdjl fyda lñgqjlg wod< ish¨ jd¾;d" tn÷ fldñIka
iNdj fyda lñgqj úiska ish wjika jd¾;dj ilia lsÍfuka miq udi ;=kla we;=<; cd;sl
f,aLkdrlaIKd.dfha ;ekam;a lsÍu tys f,alïjrhdf.a rdcldßh úh hq;af;ah Z'
cd;sl f,aLkdrlaIK kS;sfha 16^wE& hgf;a idokq ,enQ fr.=,disj, 2 jk fþohg wkqj uyck
f,aLkdrlaIKd.drh fj; uyckhdf.a m%fõYhg wod< j 1978 foieïn¾ 5 jeksod isÿl< .eiÜ
ksfõokhg wkqj"

zfuu kS;sfha 10" 11 fyda 18 j.ka;s m%ldrj fojk Wmf,aLkfhka kï lr ;sfnk cd;sl
f,aLkd.drfha ´kEu fmdÿ ld¾hd,hlska Wmph jk uyck f,aLkd.drh" tajd ks¾ñ; ù
jir 30 l ld,hla blau hk f;la i|yd uyckhdf.a wëlaIKhg ixjD; úh hq;=h'Z
fuys m%;sM,hla f,ig cd;sl f,aLkdrlIKd.drh fj; ó<Õ fldñIka iNd Èkfha§ fldñiu
bÈßfha fmkS isák f,ig fkd;Sis ksl=;a lrk ,§' m%Yak.; tlS ,smsf.dkqj" ó<Õ fldñIka iNd
3
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Èkfha§ fldñiu bÈßfha mÍlaId lsÍu ms‚i f.k tk f,i o cd;sl f,aLkdrlaIKd.drh fj;
ud¾f.damfoaYk ,nd§u isÿúh'
wNshdpkh l,a ;nk ,§'
ó<Õ wNshdpk Èkh" 2017 fkdjeïn¾ 20'
…………………………………………………………………………………………………..
RTIC Appeal//(පුද්ගලික විභාග කිරීේ) 22/2017 ^2017'11'20 Èk meje;ajQ fldñIka iNd /iaùfï
fldgila jYfhka wNshdpkh wik ,§'&
iNdm;s

(

uyskao .ïukams, uy;d

fldñIka iNd idudðlfhda

(

fÊHIaG kS;S{ lsYd,s mskafgda-chj¾Ok
fÊHIaG kS;S{ tia'Ô' mqxÑfyajd
wdpd¾h fi,aú ;srepkaøka

wNshdpl

(

nIS¾ fia.= odjqoa uhd

fkd;Sis ksl=;a lsÍu

(

ckdêm;s;=udf.a f,alïjrhd ^kï l< ks,OdÍ&

fmkS isàu$ksfhdackh

(

nIS¾ fia.= odjqoa uhd
,laIaó chúl%u ñh" w;sf¾l f,alï" ^kS;s& ckdêm;s f,alï
ld¾hd,h
wdpd¾h

tka'à'

rEmisxy"

wOHlaI

ckrd,a"

cd;sl

f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j
È,sks ,shkf.a ñh" iyldr wOHlaI" cd;sl f,aLkdrlaIl
fomd¾;fïka;=j
fldñIka iNdj úiska fkd;Sis ksl=;a lsÍfuka wk;=rej cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j
fuu úNd.h i|yd meñK isáfhah' cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI ckrd,a
wdpd¾h k§rd rEmisxy f;dr;=re fldñIka iNdj fj; oekqï § isáfha fldñIka iNdfõ lshùu
i|yd ;uka úiska tï'tï'tï' wIafrd*a uy;df.a urKh ms<sn| mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;djg
wod< ,smsf.dkqj iïmdokh lr we;s njhs' fldñIka iNd mÍlaIKhg wod< f,aLkj,ska iukaú;
,smsf.dkqj" 1979 cd;sl f,aLkdrlaIl ^ixfYdaê;& kS;sfha 11 jk j.ka;sh m%ldrj" 2002'01'24 Èk
fldñIka iNdfõ f,alï Ô'fla'Ô' fmf¾rd uy;d úiska cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j
fj; hjd ;sì‚'
tu mkf;a 11 jeks j.ka;sh fufia i|yka lrhs'
4
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zmÍlaIK fldñIka iNd mk; hgf;a msysgj
q kq ,enQ fyda wud;Hjrfhl= úiska m;alrk ,o
fjk;a ´kEu mÍlaIK fldñIka iNdjl fyda lñgqjlg wod< ish¨ jd¾;d" tn÷ fldñIka
iNdj fyda lñgqj úiska ish wjika jd¾;dj ilia lsÍfuka miq udi ;=kla we;=<; cd;sl
f,aLkdrlaIKd.dfha ;ekam;a lsÍu tys f,alïjrhdf.a rdcldßh úh hq;af;ah'Z
flfia kuq;a by; lS ,sms f.dkqfõ wod< fldñIka iNd jd¾;dfõ msgm;la wka;¾.; fkdùh'
fï yereKq úg" ysgmq ckm;skS pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x.f.a ish¨ ks, f,aLk wka;¾.;
,smsf.dkqjla o ^fuhska miq th 2007 ,smsf.dkqj jYfhka ye¢kafõ& 2007'05'18 Èk ckdêm;s f,alï
ld¾hd,h fj;ska cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j fj; ,eî ;sì‚' jd¾;djg wod< f,aLk
tu f.dkqjg we;=<;a jQ kuq;a i;H jd¾;dj tys fkdùh' ckdêm;s f,alï ld¾hd,fhka ,enqKq
f,aLkj, ,ehsia;=jla cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j úiska wkqne÷ï f.dkqjl mj;ajdf.k
f.dia ;sì‚'
fmdÿ wêldßh ksfhdackh lrñka wNshdpkfha§ ,laIaó chúl%u ñh i|yka lf<a fldñIka iNd
mÍlaIK jd¾;djg wod< ksYaÑ; ,sms f.dkqj fmdÿ wêldßh úiska 2007'01'02 Èk cd;sl
f,aLkdrlaIKd.drh fj; hejQ nj jd¾;dj, igyka ù ;sfnk njhs' fmdÿ wêldßh úiska tlS
f.dkqfõ msgm;a fkdj f.dkq wxlh muKla igyka lr ;ndf.k ;sì‚'
f;dr;=re oek.ekSfï fldñiu bÈßfha fuu wNshdpkh úNd.h i|yd f.dkq lsÍfuka wk;=rej
2007 f.dkqj mÍlaId lsÍfï§ tu f.dkqfõ wka;¾.; jkafka jd¾;dfõ msgq 3 la ^msgq wxl 69" 70
iy 71& muKla nj cd;sl f,aLkdrlaIkd.drfha wOHlaI ckrd,ajrhd fmkajd ÿkafkah' tu msg"q
hï ksYaÑ; mqoa.,hka fj; f.úh hq;= jkaÈ iïnkaOfhka mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;dfõ
wjidkd;aul ks¾foaYj,g wod< tajd nj o Tyq fmkajd ÿkafkah'
ysgmq ckm;skshf.a f,aLkj, fldgila jYfhka mej;s 2007 f.dkqfõ my; oelafjk f,aLk o
wka;¾.; úh'
1'

my; jd¾;d fol wuqKd we;s nj fmkajd foñka tjlg .=jka yuq odfõ wK fok ks,OdÍ
fj; 2002'08'13 Èk hjk ,o" tjlg ckm;skshf.a w;aikska hq;a ,smshla(
^w& tï'tÉ'tï' wIafrd*a uy;df.a urKh ms<sn| ckdêm;s fldñIka iNd jd¾;dj'
^wd& kdúl yuqod l|jqrg iy nKavdrkdhl wka;¾cd;sl .=jka f;dgqfmd<g t,a, jQ m%ydrh
ms<sn| ckdêm;s mÍlaIK fldñIka iNdfõ jd¾;dj'
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2'

tjlg wdrlaIl weu;s ;s,la udrmk uy;d fj; mÍlaIK fldñIka iNdfõ jd¾;dj
wuqKñka iy tys fidhd.ekSïj,g wkqj jeäÿr lghq;= lrk f,ig Tyqf.ka b,a,d isáñka
tjlg ckm;sksh úiska w;aika lrkq ,enQ 2002'08'13 od;ñka hq;a ;j;a ,smshla'

wdrlaIl wud;Hjrhd fj; hjkq ,enQ ,smsfha tjlg ckm;sksh úiska fmkajd § ;snqfKa jdr
m;%sldjla jYfhka fuu mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;dj m%ldYkh lsÍug ;uka mshjr .kakd
njhs'
fuu úNd.fha§" tlS jd¾;dj iïnkaOfhka 2007 f.dkqj ;=< jQ ie,lsh hq;= igykla cd;sl
f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI ckrd,ajrhd úiska fldñIka iNdfõ wjOdkhg fhduq
lrk ,§' ^ckdêm;s f,alï ld¾hd,h úiska mj;ajdf.k .sh& tlS f.dkqfõ 2002'08'12 Èk
ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha w;sf¾l f,alïjrhd úiska fhdokq ,enQ igykla my; mßÈ
ksÍlaIKh úh(
1. by; jd¾;dj 2002'08'01 Èk w;s.re ckdêm;sksh fj; Ndrfok ,§' jd¾;dfõ
fidhd.ekSïj,ska fmkS hkafka hdkh lvdjeàu lsisÿ fÉ;kdkaú; l%shdjl m%;sM,hla
fkdjk njhs' ;jo th lsisÿ msmsÍula fyda lsisÿ msmsreï wdodhlhla fya;=fjka isÿjQjla
fkdjk njhs' ;jo hdkd ld¾h uKav,fha fiajd fkdiels,a, .Kfhys,d .s‚h yels ksis
WfoHda.fha W!k;djh" fkdlr yeÍula fyda fkdlr yeÍïj, m%;sM,hla jYfhka tu
lvdjeàu isÿjQ njhs' ld¾h uKav,h jkqfha ^kï&''
2. HP fj; ^wmeyeÈ,s& wf;ka Ndr§u ms‚i ,ndÿka jd¾;dfõ msgm; udfk,a wfír;ak ñh
fj; hjd we;' ^2002 iema;eïnrfha fhdok ,o igykla&
3. 69" 70 iy 71 msgj
q , WOD;hka iy ksYaÑ; md¾Yjhka fj; ydks mQrKh i|yd remsh,a
ñ,shk 8 l uqo,la jkaÈ jYfhka f.úh hq;= njg jk ks¾foaYh
wOHlaI ckrd,ajrhd lshd isáfha m%Yak.; f,aLkj, msgm;a ,nd§ug cd;sl f,aLkdrlaIl kS;sh
hgf;a cd;sl f,aLkdrlaIKd.drhg n,h fkdue;s njhs'
cd;sl f,aLkdrlaIKd.drfha wOHlaI ckrd,ajrhd fldñIka iNdj fj; ;jÿrg;a oekqï § isáfha
2002'01'24 Èk f,alïjrhd úiska fomd¾;fïka;=j fj; f,alïjrhd úiska Ndrÿka f.dkqfõ
,ehsia;=.; lr ;sfnk f,aLk cd;sl f,aLkdrlaIKd.drfha fmÜá ;=< ;ekam;a lr ;sfnk njhs'
msgq 300lg wêl m%udKhla mqrd Èfjk ,shlshú,s 64 la ^úia;r fkdl<& tlS fmÜáj, ;ekam;a
lrkq ,en we;s njhs'
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ksfhda.h
kS;shg wkqj" cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka yg mÍlaId lsÍug n,hla ke;s
fulS f,aLk ryis.;$úYajdikSh f,aLk nj;a tajd mÍlaId lsÍu fyda tajd uyckhd w;ßka wfhl=g
,nd§u iïnkaOfhka idudkHfhka fomd¾;fïka;=j ckdêm;s f,alï ld¾hd,h iy mÍlaIK
fldñIka iNdfõ f,alïjrhdf.ka úuid úêu;a wjirh ,nd.; hq;= njg f,aLkdrlaIl
fomd¾;fïka;=fõ wOHlaIl ckrd,ajrhd úiska isÿl< lreKq lshdmEu fj;g fuu fldñIka
iNdfõ wjOdkh fhduq fjhs'
2016 wxl 12 orK f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mkf;a 4 jeks j.ka;sh i|yka
lrkqfha"

zfjk;a hï ,sÅ; kS;shl úêúOdkj,g mgyeksj l=ula i|ykaj we; o" fï mkf;a
úêúOdk n,d;aul úh hq;= w;r" ta wkqj fï mkf;a úêúOdk iy fjk;a hï ,sÅ; kS;shl
úêúOdk w;r wkkql+,;djhla fyda .eàula we;s wjia:djl" fï mkf;a úêúOdk
n,d;aul úh hq;= h'Z
hkqfjks'
fuys§" cd;sl f,aLkdrlaIK kS;sh iy thg wod< ryis.;Ndjh g iïnkaO fr.=,dis wNsnjd iy
tajdg by<ska" f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; m%uqL nj meyeÈ,s h'
fï .eg¿j iïnkaOfhka mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;dj fkdue;s ùu" ie,lsh hq;= uyck
iqnisoaêhg wod< ldrKhla ùu o fuys§ i,ld ne,Sug WÑ; ldrKhls' ;jo" f;dr;=re mkf;a 5
jeks j.ka;shg wkqj fï .eg¿j iïnkaOfhka wod< fmdÿ wêldßh úiska f;dr;=re uqodyeÍu
ms<sn| f;dr;=re mkf;a 5 jeks j.ka;sh wkqj k.kq ,enQ jHd;sf¾Lhla o fuu f;dr;=re fldñIka
iNdj fj; oekqï § ke;' 2017'03'20 Èke;s ,smsh u.ska fukau 2017'08'18 Èk fuu fldñiu fj;
bÈßm;a l< ,sÅ; lreKq lshdmEï u.ska o oelafjk mßÈ"

b,a,d isá f;dr;=re wNshdpl fj;

,nd§ug wiu;a ùu iïnkaOfhka fmdÿ wêldßh úiska olajk fya;=j" f;dr;=r fidhd.; fkdyels
neúka th ,ndÈh fkdyels nj oelaùug muKla iSud fõ'
uyck iqnisoaêh m%uqL;r ùu iy uyck iqnisoaêh ;=< fuu .eg¿j wod< jkafka 1948 wxl 17
orK mÍlaIK fldñIka iNd ^ixfYdaê;& mk; hgf;a msysgj
q kq ,enQ jHjia:dms; mÍlaIK jHQyhl
jd¾;djlg wod< f;dr;=rla iïnkaOfhka jk w;r" fï fldñIka iNdj úiska fuhska miq úia;r
úNd. jYfhka olajk f,aLk uqodyßk f,i ksfhda. lrkq ,nhs'
w&

ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha w;sf¾l f,alïjrhd úiska" fï isoaêhg wod< mÍlaIK
fldñIka iNdfõ fidhd.ekSï idrdxY.; lrñka 2002'08'12 Èk fhdokq ,enQ" 2007'05'18
Èk ckdêm;s f,alï úiska fomd¾;fïka;=j fj; hjkq ,enQ f.dkqj" ,l=Kq lr we;s mßÈ
7
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wd&

by; lS f.dkqfõ wka;¾.;" ksYaÑ; ;eke;a;ka fj; jkaÈ jYfhka isÿl< f.ùïj,g
wod< ks¾foaYhka yd ine¢j fuu f;dr;=re b,a,Sug úIh jk fldñIka iNd jd¾;dfõ msgq
3 ys msgm;la

cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j" 1948 mk; ^ixfYdaê;& hgf;a msysgj
q kq ,nk fldñIka
iNdjka ys zish¨ jd¾;dZ j, Ndrlre fõ' tn÷ fldñIka iNdjl jd¾;djla tlS kS;sh ;=< yd kS;sh
hgf;a uQ,sl zjd¾;djZlska iukaú; úh hq;=h' fï wkqj" fldñIka iNdjl fyda lñgqjl jd¾;dj
kS;shg wkqj fomd¾;fïka;=j fj; tjd ;sfío hkak idlaId;a lr .ekSu i|yd jd¾;d ;ekam;a
lsÍfï jHQyh fyda ;eke;a;ka ^wod< jHjia:dms; úêúOdk hgf;a tn÷ fldñIka iNdjl fyda
lñgqjl f,alïjrhd& úêu;a whqßka le|ùug fomd¾;fïka;=jg yelshdj ;sfí' tn÷ b,a,Sula
iu. wkq.; fkdjkafka kï fomd¾;fïka;=j úiska ta ms<sn| ks, jYfhka igyka ;eîu" hï
ksYaÑ; jd¾;djla fld;ekl ;sfnkafkaoehs iúia;rd;aulj meyeÈ,s lr .ekSfï§ m%fhdackj;a
jkq we;'
ysgmq ckm;sksh pkaøsld l=udr;=x. f.a wod< ,smsf.dkq fmdÿ wêldßh jQ ckdêm;s f,alï
ld¾hd,h úiska 2007 jif¾§ cd;sl f,aLkdrlaIl fomd¾;fïka;=j fj; hjkq ,eîu u.ska fmdÿ
wêldßh úiska iudk ksis WfoHda.hla fmkajd ;sîu fuhg Wmldr jkq we;' fuu fldñIka iNdj
bÈßfha isÿl< úNd. lghq;=j,§ fmkS .sh wkaoug ksiel jYfhkau" rdcH wdh;k oaú;ajh úiska
fuu ,smsf.dkq hejQ iy tajd m%;s.%yKh l< Èkhka tlsfklg fjkia h' 2007'01'12 Èk f.dkqj
Ndrÿka nj wm bÈßfha we;s jd¾;dj, fmdÿ wêldßh i|yka lr ;sfnk úg tlS fomd¾;fïka;=j
úiska tu f.dkqj Ndrf.k ;sfnkafka 2007'05'18 Èk h' fï wkqj fuu .eg¿j iïnkaOfhka
meyeÈ,sj f;areï.; yels meyeÈ,sNdjfha W!k;djla ;sfí'
fï ;;ajh wkqj" ;uka úiska f.dkqfõ fiiq f,aLk o iu. 2002'01'24 Èk tlS fldñifï jd¾;dj
fomd¾;fïka;=jg Ndr ÿkafkaoehs mÍlaIK fldñIka iNd f,alïjrhdf.ka ksYaÑ;j ;yjqre lr
.kakd f,ig fomd¾;fïka;=j fj; ud¾f.damfoaYk ,nd fohs' ;jo wod< fmÜáj, uq,a$i;H
f,aLk wka;¾.; o hkak iy" fulS f,aLkj, mÍlaIK fldñIka iNd jd¾;dj wka;¾.; fõoehs
mÍlaId lrk f,ig o fomd¾;fïka;=j fj; ud¾f.damfoaY ,nd fohs'
tlS mÍlaIK fldñIka iNdfõ f,alïjrhd úiska 2002'01'24 Èk cd;sl f,aLkdrlaIl
fomd¾;fïka;=j fj; hjk ,o f.dkqfõ wka;¾.; ‘f,aLkj, ,ehsia;=j’la uqod yßk f,ig o
jeäÿr ksfhda.hla ksl=;a lrk ,§'
jeäÿr úNd.h( 2018'01'16
සේ අනුව අභියොචනය කල් තබන ලදී.
.................................................................................................................................................
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RTIC Appeal/(පුද්ගලික විභාග කිරීේ) 22/2017 ^2018'01'16 Èk meje;ajQ fldñIka iNd /iaùfï
fldgila jYfhka wNshdpkh wik ,§'&
2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනසේ 32(1) වගන්තතිය යටසේ කරනු
ලබන නිසයෝගය සහ 2017 සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ රීතීන්ති 28 වන රීතිය යටසේ
පවේවොසගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය (ගොසතතු සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය) ප්රකොරව ය.

iNdm;s

(

uyskao .ïukams, uy;d

fldñIka iNd idudðlfhda

(

fÊHIaG kS;S{ lsYd,s mskafgda-chj¾Ok
fÊHIaG kS;S{ tia'Ô' mqxÑfyajd
wdpd¾h fi,aú ;srepkaøka
විනිසුරු සරෝිණී වල්ගම

සහභාගිත්වය

:

අධ්යක්ෂ ජනරොල් පියතිසතස රණසිංහ

wNshdpl

(

nIS¾ fia.= odjqoa uhd

fkd;Sis ksl=;a lsÍu

(

ckdêm;s;=udf.a f,alïjrhd ^kï l< ks,OdÍ&

:

2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ
පනසේ

15(අ)

යටසේ

ජොතික

සල්ඛනොරක්ෂණොගොර

සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරයො සපනී සිටිය යුතු විය.
fmkS isàu$ksfhdackh

(

බෂීර් සසතගු දොවුද්

:

ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්
ආචොර්ය එන්ත.ටී. රූපසිංහ

:

දිලිනි ලියනසේ, ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසේ
සහකොර අධ්යක්කකො

විභාගවේදී උද්ග වූ  කරුණු
ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලසේ අතිසර්ක සල්කේ (නීති) ලක්ෂතී ජයවික්රම ියය සමම දිනසේදී සපනී සිටීමට
සනොහැකි බව සතොරතුරු සකොියෂන්ත සභොව සවත දැනුේ දී තිබූ අතර, සකොියෂන්ත සභොසේ අභිමතය පරිදි
සවනේ දිනයක් නියම කරන සලස ඉල්ීමක් කර ඇති බව වොර්තො විය. නමුේ සමදින විභොගය පවේවනු
ලබන්තසන්ත අභොවප්රොප්ත ත මුසතලිේ සකොංරසත නොයක එේ.එ්..එේ. අෂතසරෝත මහතොසේ මරණය (2002) සේබන්තධ්
පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභො වොර්තොව සසොයොගැනීම සේබන්තධ්සයන්ත ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව
විසින්ත ගනු ලබන පියවර නිශතචය කර ගැනීම පිණිස වූ සහයින්ත සමකී විභොගය නියියත පරිදි පැවැේවිණි.
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ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල් ආචොර්ය නදීරො රූපසිංහ සකොියෂන්ත සභොව
සවත දැනුේ දුන්තසන්ත සපර අවසතථොසේ (2017.11.20 දින) සකොියෂන්ත සභොව විසින්ත ලබොදුන්ත නිසයෝගයට
අවනත වීසමන්ත පසුව එේ.එ්..එේ. අෂතසරෝත මහතොසේ මරණය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභොසේ සල්කේ
ජී.සක්.ජී. සපසර්රො මහතො හට 2017.12.08 දින (සතොරතුරු සකොියෂන්ත සභොවට පිටපතක් සිතව) ලිපියක්
යැවූ බවයි. එමගින්ත එකී වොර්තොව ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත භොරදීම සේබන්තධ් සතොරතුරු ඉල්ලො
සිටින ලදී. 2017.12.24 දිනැති ලිපිය මගින්ත, එේ.එ්..එේ. අෂතසරෝත මහතොසේ මරණය පිළිබඳ
පරීක්ෂණ

සකොියෂන්ත

සභොසේ

එකී

සල්කේ

ජී.සක්.ජී.

සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව සවත ප්රතිචොර දක්වො තිුණස

සපසර්රො

මහතො

ජොතික

2002.01.24 දින තමන්ත ුදද්ගලිකව එම

වොර්තොව ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව සවත අසතන්ත භොර දුන්ත බව සවන්ත සවන්ත වශසයන්ත
සඳහන්ත කරියනි. ඔහු තවදුරටේ සඳහන්ත කස ත, 1973 අංක 48 දරණ ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ නීතිසේ 11 වන
වගන්තතිය පිළිබඳ තමන්ත දැන සිටි සහයින්ත ඉහත සඳහන්ත ක
අනුගමනය ක

වොර්තොව සේබන්තධ්සයන්ත තමන්ත එකී නීතිය

බව සහ, සසසු ලිපි සගොනු 64 ක් සමග තමන්ත විසින්ත 2002.01.24 දින සකොියෂන්ත සභො

වොර්තොව ද ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව සවත භොර දුන්ත බවයි. තවද, එය භොරදීම සිදුවී වසර 15
ක් ගත වී ඇති බවේ, එම භොරදීම සිදුක බව සපන්තවන ලිපි සහ/සහෝ සල්ඛන හො ලදුපේ (රිසිට්) තිබිය යුතු
බව ද ඔහු එයින්ත සඳහන්ත කර තිබිණි. අවසොන සකොියෂන්ත සභො වොර්තොව, සැසි වොර්තොවල පිටපේ සමග තමන්ත
විසින්ත ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලය සවත භොරදුන්ත බවද, අවසන්ත පිටු 3 හැර වොර්තොසේ ඉතිරි පිටු ජොතික
සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසේ සනොමැේසේ මන්තද යන්තන තමන්ත සනොදන්තනො බවේ ඔහු තවදුරටේ
සඳහන්ත කස තය.
ආචොර්ය රූපසිංහ සකොියෂන්ත සභොව සවත දැනුේ දුන්තසන්ත, ලිපිසේ කුමක් සඳහන්ත වුවද, සකොියෂන්ත සභො
සල්කේවරයො විසින්ත එම කොලසේ ලබොදුන්ත සල්ඛනවලට අදො

පරිරොහී ල සල්ඛන ලැයිසතතුසේ එකී වොර්තොව

පිළිබඳ සඳහනක් සනොවන බවයි. ලිපිසේ පිටපතක් සකොියෂන්ත සභොව සවත භොරදුන්ත අතර, එය වොර්තො
සකරිණි.
සකොියෂන්ත සභො සල්කේ විසින්ත භොරදුන්ත, විසතතර සනොක ප මු ලිපිසගොනු පහ තමන්ත විසින්ත කියවො බැලූ බව
ද අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය සතොරතුරු සකොියෂන්ත සභොවට දැනුේ දුන්තනොය. ඇය සඳහන්ත කස ත
සමකී ලිපිසගොනුවල අන්තතර්ගත වූසේ සකොියෂන්ත සභොව සවත සොක්ක ඉදිරිපේ ක

ුදද්ගලයන්තසේ දිවුරුේ

ප්රකොශවල පිටපේ පමණක් බවයි. එම ලිපිසගොනු, පරීක්ෂො කිරීම සඳහො සකොියෂන්ත සභොව සවත භොර සදන
ලදී. සල්ඛන ලැයිසතතුව සදපොර්තසේන්තතුව සවත භොර දී ඇේසේ 2002 ජනවොරි මොසය තු
වොර්තොව ජනොධිපතිවරයො සවත භොර දී ඇේසේ 2002 අසගෝසතතු මොසය තු

වන නමුේ

වන සහයින්ත, සබොසහෝ විට

ජනවොරි මොසසේදී එකී වොර්තොව සනොතිසබන්තනට ඇතැයි ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ අධ්යක්ෂ
ජනරොල්වරිය සිය මතය දක්වො සිටියොය.
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wNshdpl iඳහන්ත කස ත, මුල් වොර්තොව සසොයොගැනීම අනිවොර්යසයන්ත ක යුතු බව සහ, වොර්තොසේ පිටපතක්
විශතවොසනීයේවසයන්ත ඌන බව ය. පැවති තේවය තු

එි වොර්තොව තබො පිටපතක් සහෝ සසොයොගත හැකිද

යන්තන සැක සිත බව ඔහු කියො සිටිසේය. පූර්ණ වොර්තොව සනොපවතින බවට තීරණයකට එ සෙන සලසට
ඔහු සකොියෂන්ත සභොසවන්ත ඉල්ීමක් කස තය. සපර විභොගසේදී තමන්ත සවත සැපයූ පිටු 3, ජනොධිපති සල්කේ
කොර්යොලය සවත යවන ලද ලිපිසගොනුවලින්ත ලබොගේ ඒවො බවේ, වොර්තොසේ පිටු 1 සිට 68 දක්වො නැති වී, 69,
70 සහ 71 පිටු පමණක් තිබීම ප්රොසයෝගිකව සිදුවිය සනොහැකි බවේ ඔහු සඳහන්ත කස තය.
ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය සඳහන්ත කස ත තමන්ත විසින්ත එම වොර්තොව
සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව සවත භොරදුන්ත බව සඳහන්ත කරන පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභොසේ
සල්කේවරයොසේ ලිපිය, එකී සල්ඛන භොරදීසේදී පවේවොසගන යනු ලබන අනුබැඳුේ ලැයිසතතුව සමග සලකො
බැලිය යුතු බව සහ, එි එකී වොර්තොව පිළිබඳ සඳහනක් සනොවූ බවයි. ජොතික සල්ඛනොරක්ෂක
සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය තවදුරටේ සඳහන්ත කස ත තමන්ත ලිපි සගොනු 64ම පරීක්ෂො කර
සනොබැලූ අතර, අවසන්ත විභොගසේදී සකොියෂන්ත සභොව විසින්ත නිසයෝග ක

පරිදි ලිපිසගොනු පහක් (5) ක්

පමණක් පරීක්ෂො කර බැලූ බවයි.
අභියොචක සකොියෂන්ත සභොසේ අවධ්ොනයට තවදුරටේ ලක් කස ,ත ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසයන්ත සහ
පොර්ලිසේන්තතු ුදසතතකොලසයන්ත තමන්ත සසෝදිසි කර බැලූ නමුේ, පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභොව පේකිරීමට අදො
ගැසට් නිසේදනය තමන්තට සසොයොගත සනොහැකි වූ බවයි. ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලය විසින්ත ජනොධිපතිනී
කුමොරතුංග සේ ලිපිසගොනුවල සකොටසක් වශසයන්ත ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත ලබොදුන්ත
ලිපිසගොනුසවන්ත පමණක් 2001.08.22 දිනැති ගැසට් නිසේදනය සසොයොගේ බව ද ඔහු සඳහන්ත කස තය. එසසතම
2001.09.27 දිනැති ලිපියක් මගින්ත සකොියෂන්ත සභො සොමොජික, විනිසුරු එල්.සක්.ජී. වීරසසතකර විසින්ත එවකට
ජනොධිපති සවත, වඩො වැදගේ සොක්කකරුවන්ත 25 සදසනකුසගන්ත සොක්ක ලබො ගැනීමට අතයොවශය
සහයින්ත, 2001 ඔක්සතෝබර් 23 දින පටන්ත තවේ මොස 3 ක කොලයක් සඳහො සකොියෂන්ත සභොසේ කොලය දීර්ඝකර
සදන සලස ඉල්ලො සිටි ලිපියක් ද සසොයොගනු ලැබ තිබිණි.

නිවයෝගය:
ජනොධිපති පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභො වොර්තොවක් අදො සපොදු අධිකොරීන්තසේ කිසිදු ලිපිසගොනුවක අන්තතර්ගත
සනොවීම බරපත සලස අවධ්ොනයට ලක් විය යුතුය. සේ අවසතථොසේදී ඉල්ලො සිටින වොර්තොව, ශ්රී ලංකො මුසතලිේ
සකොංරසත නොයක එේ.එ්..එේ. අෂතර්ත මහතොසේ හදිසි මරණය (2002) සේබන්තධ්සයන්ත සේ.
අදො

ලිපි සල්ඛන 2002.01.24 වැනි දින සකොියෂන්ත සභොසේ සල්කේවරයො විසින්ත ජොතික සල්ඛනොරක්ෂක

සදපොර්තසේන්තතුව සවත, 1973 අංක 48 දරණ ජොතික සල්ඛනොරක්ෂක නීතිසේ (සංසශෝධිත) 11 වගන්තතිය
ප්රකොරව පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභො වොර්තොවන්ත ි
දීසේදී, අදො

අවසන්ත තැන්තපේ කිරීම වශසයන්ත භොර

බලධ්ොරීන්තසගන්ත වොර්තොව ලබොසගන එය ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ භොරය යටසේ
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ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාවේදී ය.

තබොගැනීම සඳහො ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය වයසතථොපිත යුතුකමකට යටේ වන බවේ, එය නියත
වශසයන්තම සපොදු අධිකොරිය මත සයසදන වයසතථොපිත රොජකොරිසේ විෂය පථය සහ අරමුණ වන බවේ
අවිවොදොේමක ය. එම විධිවිධ්ොනය මගින්ත අදහසත කරන මූලික සල්ඛනය ද සමම වොර්තොව සේ. සේ ආශ්රිත
කරුණු අනුව සහ විසශතෂසයන්තම සදපොර්තසේන්තතුව විසින්ත නියත වශසයන්තම ක

යුතුව තිබූ කොරණයක්

සේබන්තධ්සයන්ත අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය විසින්ත එකී වොර්තොව, සදපොර්තසේන්තතුව සවත භොර දී නැතැයි කරන
කරුණු කියොපෑම විසින්ත එම සදපොර්තසේන්තතුව සිය වයසතථොපිත යුතුකම බරපත

සලස පැහැර හැරීමක්

උද්ගත සේ.
සේ ගැටළුව සේබන්තධ්සයන්ත 2017.11.20 දින කරන ලද නිසයෝගසයන්ත පහත උුදටො දක්වමු.
‘‘ිටුද ජනපතිනිය චන්තිකො කුමොරතුංග සේ අදො ලිපිසගොනු සපොදු අධිකොරිය වූ ජනොධිපති සල්කේ
කොර්යොලය විසින්ත 2007 වසසර්දී ජොතික සල්ඛනොරක්ෂක සදපොර්තසේන්තතුව සවත යවනු ලැබීම
මගින්ත සපොදු අධිකොරිය විසින්ත සමොන නිසි උසදයෝගයක් සපන්තවො තිබීම සමයට උපකොර වනු ඇත.
සමම සකොියෂන්ත සභොව ඉදිරිසේ සිදුක විභොග කටයුතුවලදී සපනී ගිය අන්තදමට නිසැක වශසයන්තම,
රොජය ආයතන ද්විේවය විසින්ත සමම ලිපිසගොනු යැවූ සහ ඒවො ප්රතිරහණය ක දිනයන්ත එකිසනකට
සවනසත ය. 2007.01.12 දින සගොනුව භොරදුන්ත බව අප ඉදිරිසේ ඇති වොර්තොවල සපොදු අධිකොරිය
සඳහන්ත කර තිසබන විට එකී සදපොර්තසේන්තතුව විසින්ත එම සගොනුව භොරසගන තිසබන්තසන්ත
2007.05.18 දින ය. සේ අනුව සමම ගැටළුව සේබන්තධ්සයන්ත පැහැදිලිව සේරුේගත හැකි
පැහැදිලිභොවසේ ඌනතොවක් තිසේ.“
අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය සමිදී කරුණු පැහැදිලි කස ත සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත සැලකිය යුතු සල්ඛන
භොර සදන විට, ඒවො භොරසදන දිනය ඇතැේ අවසතථොවලදී සදපොර්ශවය විසින්ත අධිකොරී සපොර්ම අේසන්ත කරන
දිනයට වඩො සවනසත වන බවයි. සමම අවසතථොසේදී සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත ලිපිසගොනු තුන්තසියයකට
අධික ප්රමොණයක් යවො ඇති අතර, සල්ඛන එවනු ලබන ආයතනසේ නි ධ්ොරිසයකු ඉදිරිසේ ඒවො පරීක්ෂො කර
බැීම සඳහො සති කිිපයක් ගත සේ. එම ක්රියොවලිය සේපූර්ණ වූ විට, එම සල්ඛන සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය
සවත භොරදුන්ත බව දක්වියන්ත සදපොර්ශවය විසින්ත අධිකොරී සපොර්මයකට අේසන්ත කරනු ලැසේ. සේ අනුව
සල්ඛන භොරදීම හො තැන්තපේ කිරීමට අදො ව, භොරදුන්ත දිනය සහ අධිකොරී සපෝර්මසේ සඳහන්ත දිනය සවනසත
විය හැකිය. සේ අනුව සල්ඛන ලබොගැනීසේ වලංගු දිනය සලස සැලකිය යුේසේ අධිකොරී සපෝර්මය අේසන්ත
ක දිනය සේ.
සේ තේවය තිබියදී ද අවධ්ොරණය ක

යුේසේ ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය එබඳු පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත

සභොවන්තසේ වොර්තො අවසොන වශසයන්ත සංචය කර ගන්තනො සතථොනය සලස නේ කර ඇති බවයි. තමන්ත විසින්ත
සකොියෂන්ත සභො වොර්තොව 2002.01.24 දින ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත භොර දුන්ත සේ අවසතථොසේදී
එකී සල්කේවරයො විසින්ත ුදද්ගලිකව සඳහන්ත කර තිසේ. එකී සකොියෂන්ත සභොසේ සල්කේවරයොසගන්ත ජොතික
සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය අදො

සල්ඛන සඳහො අනුබැඳුේ ලැයිසතතුව ලබොගන්තනො අවසතථොසේදී එකී වොර්තොව
12

ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාවේදී ය.

පිළිබඳ සඳහනක් සනොවූ බව සැලකිල්ලට ගන්තනො සමන්ත සමම සකොියෂන්ත සභොසවන්ත ජොතික
සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය ඉල්ීමක් කර ඇත. සකසසත නමුේ එය සැකයට තුඩු සදන
කොරණයක් සේ.
ඕනෑම අවසතථොවකදී අප ඉදිරිසේ ඇති ගැටළුවක් සේබන්තධ්සයන්ත එකිසනක ගැසටන මත සදකක් සමම
සකොියෂන්ත සභොව සවත තිසේ. ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය, ජොතික
සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය භොරසේ ඇති ලිපිසගොනු 64ම පරීක්ෂො කර බලො නැති බවේ, අවසන්ත විභොග දිනසේදී
සඳහන්ත ක ලිපිසගොනු 5 පමණක් පරීක්ෂො කර බලො ඇති බවේ, සමිදී සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
සමි ප්රතිලලයක් සලස සහ, අප ඉදිරිසේ ඇති ගැටළුසේ බරපත

කම සැලකිල්ලට ගනිියන්ත පහත පියවර

ගන්තනො සලස නියම කරන්තසනමු.
අ)

2002.01.24 දින සකොියෂන්ත සභො සල්කේවරයො විසින්ත භොරදුන්ත සියලු ලිපිසගොනුවල
අන්තතර්ගත සියලු සල්ඛන, එම වොර්තොව සහෝ එි පිටපතක් තිසේදැයි නිශතචය කර ගැනීම
පිණිස ඉතො සැලකිල්සලන්ත යුතුව පරීක්ෂො කරන සලසට ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ
අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය සවත උපසදසත සදනු ලැසේ.

ආ)

එම වොර්තොව සහෝ එි පිටපතක් සිය ුණක්තිසේ සනොමැති බව ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය
දිගින්ත දිගටම පවසන්තසන්ත නේ, 2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම
පිළිබඳ පනසේ 15(ආ) වගන්තතිය මගින්ත විධිවිධ්ොන සලසො ඇති පරිදි දිවුරුම සහෝ ප්රතිාො දීම
මගින්ත එය තහවුරු කරන සලසට ඉල්ලො සිටීම සවත සමම මොර්සගෝපසද්ශනය විෂය සේ.

ඇ)

ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලය විසින්ත 2007.05.18 දින ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත
යවන ලද ලිපිසගොනුසේ අන්තතර්ගත සල්ඛනවල සහතික ක

පිටපේ, අධ්යක්ෂ

ජනරොල්වරියසේ නිර්සද්ශය මත සමම විභොග දිනසයන්ත සතියක කොලයක් තු , එි
අන්තතර්ගතය පරීක්ෂොකර බැීම පිණිස සමම සකොියෂන්ත සභොව ඉදිරියට සගන ආ යුතු
වන්තසන්ත, එමගින්ත එකී වොර්තොව තිසබන සතථොනය අනොවරණය කර ගැනීමට හැකියොව
ලැබීමට ඉඩ ඇති සහයිනි. සමය, සකොියෂන්ත සභොසේ සියුේ පරීක්ෂොවට පමණක් ලක් වනු
ඇත.
ඈ)

එකී ලිපිසගොනුසේ අන්තතර්ගතය මත පදනේව, එකී වොර්තොසේ පිටපේ යවො ඇති සපොදු
අධිකොරීන්ත සමොනවොදැයි, අදො

ලිපිසගොනුවල සඳහන්ත වී ඇති පරිදි නිශතචය කර ගන්තනො

සලසේ එම වොර්තොව තවමේ සිය සන්තතකසේ තිසේදැයි නිශතචය කර ගන්තනො සලසේ
අදො සපොදු අධිකොරීන්තසගන්ත ඉල්ලො සිටිනු ලැසේ.
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ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාවේදී ය.

ඉහත සියලු පියවර සේපූර්ණ කිරීසමන්ත පසුවද, වොර්තොව සහෝ එි පිටපතක් තිසබන්තසන්ත සකොසහතදැයි
තවදුරටේ නිශතචය කර ගත සනොහැකි වන්තසන්ත නේ, 2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ
අයිතිවොසිකේ පනසේ 15(ඇ) වගන්තතිය යටසේ ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සන්තතකසේ ඇති සියලු අදො
ලිපිසගොනු සඳහො අධීක්ෂණයක් නියම කිරීමට සුදුසු බව සමම සකොියෂන්ත සභොව විසින්ත නිශතචය කරයි. 2016
අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකේ පනසේ 15(ඇ) වගන්තතිය මගින්ත සඳහන්ත කරනුසේ,

15. සමම පනත යටසේ සකොියෂන්ත සභොසේ කොර්ය කිරීම සහ කර්තවය ඉටුකිරීසේ කොර්යය සඳහො
සකොියෂන්ත සභොව සවත පහත දැක්සවන බලතල ඇේසේය.
ඇ) ‘‘සමම පනසේ විධිවිධ්ොන යටසේ වූ යේ සපොදු අධිකොරියක් විසින්ත ප්රතික්සෂතප කරනු
ලබන සතොරතුරු ඇතුළුව සපොදු අධිකොරියක් විසින්ත දරනු ලබන සතොරතුරු පරීක්ෂො කිරීම.‘‘
අදො සරගුලොසි ප්රකොරව, සොමොනයසයන්ත ලිපිසගොනු පරීක්ෂොකොරී සලස කියවිය හැක්සක් ජනොධිපති සල්කේ
කොර්යොලසේ අනුමැතිය ලැබීසමන්ත පසු පමණක් බවට ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරසේ අධ්යක්ෂ
ජනරොල්වරිය විසින්ත සිදුක

කරුණු කියොපෑමට ප්රතිචොරය දක්වියන්ත සමිදී දැඩි සසත අවධ්ොරණය කරන්තසන්ත

2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනසේ 4 වැනි වගන්තතිය
මගින්ත, සතොරතුරු පනත සවනේ ලිඛිත-පටහැණි නීති සියල්ල අභිබවො ප්රමුඛතර වන බව සවන්ත සවන්ත
වශසයන්ත තහවුරු කරන බව ය. සමවැන්තනකදී, සකොියෂන්ත සභොව විසින්ත එවැනි පරීක්ෂො කර බැීමක් අවශය
යැයි නිශතචය කරන්තසන්ත නේ පනසේ 15(ඇ) වගන්තතිය ප්රකොරව සහ එම වගන්තතිය අනුව කිසිදු සපොදු
අධිකොරියකින්ත ඒ සඳහො අවසර ගත යුතු බවට අවශයතොවක් සතොරතුරු පනසේ නැත. අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරිය
සමම කරුණ සපර විභොගසේදී ද (2017.11.20 දින පැවති) සිිපේ කර ඇති බව සමිදී නිරීක්ෂණය සේ.
එේ.එ්..එේ.අෂතසරෝත මහතොසේ මරණය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභොසේ සල්කේ ජී.සක්.ජී. සපසර්රො
මහතො විසින්ත, තමන්ත විසින්ත එම වොර්තොව 2002.01.24 දින ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුවට
භොරදුන්ත බව දැනුේ සදියන්ත එම සදපොර්තසේන්තතුව සවත යවන ලද 2017.12.24 දිනැති ලිපිසේ පිටපතක්
අභියොචක සවත ලබොදීම සිදුවිය.
ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණොගොරය සවත යවනු ලැබූ, චන්තිකො බ
ලිපිසගොනු තු

ඩොරනොයක කුමොරතුංග ිටුද ජනපතිනියසේ

තිබී හමු වූ, එකී පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභොව පේකිරීමට අදො

2001.08.22 දිනැති ගැසට්

පත්රසේ පිටපතක් අභියොචක සවත සපයනු ලැබීය. වැදගේ සොක්කකරුවන්ත තවේ 25 සදසනකුසේ සොක්ක
ලබොගැනීම සඳහො සකොියෂන්ත සභො සොමොජික එල්.සක්.ජී. වීරසසතකර විනිසුරු විසින්ත සකොියෂන්ත සභොසේ කොලය
දීර්ඝ කරන සලස එවකට ජනපතිනිය සවත යවනු ලැබූ ලිපියක පිටපතක් ද සකොියෂන්ත සභොසේ නිසයෝගය
මත අභියොචක සවත ලබොදීම සිදුවිය.
ී ඟ විභොග දිනය :- 2018.02.27
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ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාවේදී ය.

සේ අනුව අභියොචනය කල් තබන ලදී.
.................................................................................................................................................
RTIC Appeal/(පුද්ගලික විභාග කිරීේ) 22/2017 ^2018'02'27 Èk meje;ajQ fldñIka iNd /iaùfï
fldgila jYfhka wNshdpkh wik ,§'&
2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනසේ 32(1) වගන්තතිය යටසේ කරනු
ලබන නිසයෝගය සහ 2017 සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ රීතීන්ති 28 වන රීතිය යටසේ
පවේවොසගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය (ගොසතතු සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය) ප්රකොරව ය.

සභාපති

(

uyskao .ïukams, uy;d

වකාමිෂන් සභා සාමාජිකවයෝ

(

එසත.ජී. ුදංචිසහතවො
කිශොලි පින්තසටෝ-ජයවර්ධ්න
ආචොර්ය සසල්වි තිරුචන්තරන්ත
විනිසුරු සරෝිණී වල්ගම

සහභාගිත්වය

:

අධ්යක්ෂ ජනරොල් පියතිසතස රණසිංහ

wNshdpl

(

බෂීර් සසතගු දොවුද්

fkd;Sis ksl=;a lsÍu

(

ජනොධිපතිතුමොසේ සල්කේවරයො (නේක නිලධ්ොරී)

:

2016 අංක 12 දරණ සතොරතුරු දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ
පනසේ

15(අ)

යටසේ

ජොතික

සල්ඛනොරක්ෂණොගොර

සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්වරයො සපනී සිටිය යුතු විය.
fmkS isàu$ksfhdackh

(

බෂීර් සසතගු දොවුද්

:

ජොතික සල්ඛනොරක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසේ අධ්යක්ෂ ජනරොල්
ආචොර්ය එන්ත.ටී. රූපසිංහ

:

ලක්ෂතී ජයවික්රම, අතිසර්ක සල්කේ (නීති), ජනොධිපති සල්කේ
කොර්යොලය

විභාගවේදී උද්ග වූ  කරුණු
ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලසේ අතිසර්ක සල්කේ (නීති) ලක්ෂතී ජයවික්රම මහේියය ආරේභසේදී සකොියෂන්ත
සභොව සවත දැනුේ දුන්තසන්ත ජනොධිපති සල්කේ කොර්යොලය විසින්ත, ශ්රී ලංකො මුසතලිේ සකොංරසසේ නිර්මොත
ඒ.එ්..එේ. අෂතසරෝත මහතොසේ වරණයට අදො

ජනොධිපති පරීක්ෂණ සකොියෂන්ත සභො වොර්තොසේ සහතික

ක පිටපතක් අපරොධ් පරීක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසවන්ත (CID) ලබොගේ බවයි. එය සිදුකර තිසබන්තසන්ත සපර
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ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාවේදී ය.

විභොගසේදී සතොරතුරු සකොියෂන්ත සභොව විසින්ත නියම ක

පරිදි ජයවික්රම මහේියය විසින්ත එකී වොර්තොසේ

පිටපතක් ඉල්ලො සිටිියන්ත රජසේ මුරණොලසයන්ත සහ අපරොධ් පරීක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුසවන්ත ලිපියක්
මොර්ගසයන්ත ඉල්ලො සිටීසමන්ත පසුව ය.
2018.02.05 දිනැති ජයවික්රම මහේියයසේ ලිඛිත ඉල්ීම අනුව අපරොධ් පරීක්ෂණ සදපොර්තසේන්තතුව විසින්ත
සිය ුණක්තිසේ පැවති එකී වොර්තොසේ පිටපතක් යවො ඇති අතර. එය 2018.02.14 දින ජනොධිපති සල්කේ
කොර්යොලය විසින්ත භොරසගන තිබිණි. එකී වොර්තොසේ පිටපත ජයවික්රම මහේියය විසින්ත සතොරතුරු දැනගැනීසේ
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ සකොියෂන්ත සභොව සවත ඉදිරිපේ කරන ලදී. ජනොධිපතිවරයොසේ එවකට සජයත ෂතඨ
සහකොර සල්කේවරයො වූ ඩේ.සේ.එසත. කරුණොරේන විසින්ත එම වොර්තොව සතය පිටපතක් බවට 2003.03.36
දින සහතික කර තිබිණි.
ජයවික්රම මහේියය සඳහන්ත කස ,ත එවකට ජනපතිනී චන්තිකො බ

ඩොරනොයක කුමොරතුංග මහේියය විසින්ත

රජසේ මුරණොලය විසින්ත එකී වොර ප්රිකොව ප්රකොශනය සනොක ද, එම වොර්තොව වොර ප්රිකොවකට ඇතු ේ කර
ප්රකොශනය කිරීම සඳහො රජසේ මුරණොලය සවත යවො තිබූ බවයි.
වොර්තොව මහජනයොසේ දැනගැනීම පිණිස සසොයොගැනීමට උපකොරී වීම සේබන්තධ්සයන්ත අභියොචක, සතොරතුරු
දැනගැනීසේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ සකොියෂන්ත සභොව සවත සිය ක තාතොවය ප කස තය.

නිවයෝගය
අභියොචක විසින්ත ඉල්ලො සිටි වොර්තොසේ පිටපතක් සේ වන විට සපොදු අධිකොරිය විසින්ත ලබොසගන ඇති
අතර, එය සකොියෂන්ත සභොව සවත ලබොදීම සිදුවිය. අභියොචකට ද 201ව8.03.02 දින සතොරතුරු සකොියෂන්ත
සභොසේ කොර්යොලසයන්ත එි පිටපතක් ලබොගත හැකිය.
අභියොචනය සේ අනුව අවසන්ත කරනු ලැසේ. සමම ගැටළුසේදී සපොදු අධිකොරීන්ත විසින්ත ලබොදුන්ත සහොය අපි
අගය කරන්තසනමු.
******
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