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ඩබ් ඒ පී දිල්රුක්ෂි එ ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/136 /2018 (20.04.2018 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂෂ-ජනරාල්ර:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     ඩබ් ඒ පී දිල්වරුක්ෂි 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධයක්ෂෂ යනමාධය ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඩබ් ඒ පී දිල්වරුක්ෂි 

 එන් එච් ජී ද සිල්වවා 

යපාදු අධිකාරිය  - එල්ව එේ එේ ලියනයේ නීති නිලධාරී  

ඩබ් එච් යසායිසා විෂය නිලධාරී  

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 
2017.02.13, 2017.05.21, 2017.08.09 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2017.08.22 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 
  

2017.10.02 

 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2017.11.25  

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් 

සභාව යවත අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 
2017.11.14  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කුණු: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක 2017.02.13, 2017.05.21 සහ 2017.08.09 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීේ මගින් අභියාචකයේ සවවාමිපුරුෂයා 

සේබන්ධ යපාදු අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද/ සන්තකයේ ඇති නියයෝග/ යතාරතුරු/ විසවතර ඉල්වලා සිටින ලදී. 
2017.11.15 වන දින දරණ ලිපි ආවරණය යටයත් ඉදිරිපත් කළ  07/2014 දරණ හමුදා නියයෝගි පහත අඩුලුහුඩුකේ 
සිත බව අභියාචක පවසා සිටියි. 2017.11.15 
1. යේද අංක 2 ආ (3)ි සඳහන් හමුදා හැසිරීම යනු කුමක්ෂදැයි එම නියයෝගයේ සවිසවතරාත්මකව සඳහන් කර 
යනාතිබීම  
2. එම නියයෝගයේ යේද අංක 40 ට  අනුව යමම නියයෝගයට ඇමුණුේ 4ට වඩා තිබිය යුතු වුවද එම ඇමුණුේ අභියාචක 
යවත ලබා යනාදීම  
යුධ හමුදාව යවත ආධුනිකයින් බඳවා ගත පසු ඔවුන් සමුහයක්ෂ යලස අදාල මුලික පාඨමාලවට යයාමුකරවන අතර 
ඉන් සමත්වන අයවලුන් හට උසසවීේ ලබා යදනුයේ පාඨමාලා අනුපිළියවලට බවත්  
අදාළ පාඨමාලාව උසසව ීේ ලබා යදන අවසවථාව වන විට යුධ හමුදා පනත යහෝ යවනත් ලිඛිත නීතියක්ෂ යටයත් 
යචෝදනා ලබා යේ විමර්ය්ශනයකට යහෝ මු.පා.උ. කටයුත්තකට භායනය ී සිටින  එම  විමර්ය්ශනය  අවසන් ීමට ප්රථම 

උසසව  ීේ ලබාදීම යමම නියයෝග වලට අනුකුලද?   
උදා: යස / 751128 සැරයන් දසනායක DMYGA  යන අය මා/සහයන් තනතුරට උසසව කරන අවසවතී යුධ හමුදා 

යපාීසිය, එකක මු.ප.උ. සහ මානව ිමිකේ යකාමිෂන් සභාව යන ආයතන තුනම එකවිට විමර්ය්ශනයක්ෂ සිදුකරමින් 

තිබියදී උසසව ීේ ලබාදීම නීතියට අනුකුලද සහ යුධ හමුදායේ යවනත් යසසු නිලයන්ටද, එයසව විමර්ය්ශන පවතිද්දී 

උසසවීේ ලබා යදනවාද? 
 
යතාරතුරු නිලධාරියා 2017.08.22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසා සිටියේ ඉල්වලා ඇති යතාරතුරු අලලා මානව 

ිමිකේ යකාමිෂන් සභායේ නඩුවක්ෂ යගානුී ඇති බැේ තහවුරු වන බවත් ඉල්වලා ඇති යතාරතුරු සහ විසවතර යුධ 
හමුදා රහසය ලිපි ඝණයට ගැයනන බැවින් ඒවා පිටතට ලබාදීයේදී නීතිමය පිළියවතක්ෂ අනුගමනය කළ යුතුව ඇති 
බවත්ය.  ඒ යහවතුයවන් ඉල්වලා ඇති යතාරතුරු මානව ිමිකේ යකාමිෂන් සභාව යවතින් යහෝ නඩුව විභාග යකයරන 
ගරු අධිකරණය යවතින් නියයෝගයක්ෂ ලබාදුනයහාත් ලබාදීමට හැකි බව දන්වා ඇත. යමම ප්රතිචාරයයන් අතෘප්තතියට 

පත් අභියාචක 2017.10.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයක්ෂ යයාමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද 

පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ෂීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභියාචක 2017.11.14 දිනැතිව 

යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක්ෂ යයාමු කරන ලදී.    
 
නේකළ නිලධරයා 2017.11.15 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්ෂවමින් 07/2014 දරණ හමුදා නියයෝග ලබා දී ඇත. 2017.11.15 
වන දින දරණ ලිපි ආවරණය යටයත් ඉදිරිපත් කළ  07/2014 දරණ හමුදා නියයෝගයයි පහත අඩුලුහුඩුකේ සිත 
බව අභියාචක පවසා සිටියි.  

1. යේද අංක 2 ආ (3)ි සඳහන් හමුදා හැසිරීම යනු කුමක්ෂදැයි එම නියයෝගයේ සවිසවතරාත්මකව සඳහන් කර 
යනාතිබීම  
2. එම නියයෝගයේ යේද අංක 40 ට  අනුව යමම නියයෝගයට ඇමුණුේ 4ට වඩා තිබිය යුතු වුවද එම ඇමුණුේ 
අභියාචක යවත ලබා යනාදීම  
යුධ හමුදාව යවත ආධුනිකයින් බඳවා ගත පසු ඔවුන් සමුහයක්ෂ යලස අදාල මුලික පාඨමාලවට යයාමුකරවන 
අතර ඉන් සමත්වන අයවලුන් හට උසසවීේ ලබා යදනුයේ පාඨමාලා අනුපිළියවලට බවත් අදාළ පාඨමාලාව 
උසසව ීේ ලබා යදන අවසවථාව වන විට යුධ හමුදා පනත යහෝ යවනත් ලිඛිත නීතියක්ෂ යටයත් යචෝදනා ලබා 
යේ විමර්ය්ශනයකට යහෝ මු.පා.උ. කටයුත්තකට භායනය ී  සිටින  එම  විමර්ය්ශනය  අවසන් ී මට ප්රථම උසසව  
ීේ ලබාදීම යමම නියයෝග වලට අනුකුලද?   
උදා: යස / 751128 සැරයන් දසනායක DMYGA  යන අය මා/සහයන් තනතුරට උසසව කරන අවසවථායේ යුධ 
හමුදා යපාීසිය, එකක මු.ප.උ. සහ මානව ිමිකේ යකාමිෂන් සභාව යන ආයතන තුනම එකවිට 
විමර්ය්ශනයක්ෂ සිදුකරමින් තිබියදී උසසව ීේ ලබාදීම නීතියට අනුකුලද සහ යුධ හමුදායේ යවනත් යසසු 
නිලයන්ටද, එයසව විමර්ය්ශන පවතිද්දී උසසවීේ ලබා යදනවාද? 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියාචනය අවසවථායේදී අභියාචක පවසා සිටියේ තම සවවාමි පුරුෂයා සහ යවනත් නිලධාරියකු අතර සිදුවූ 
පහර දීමක්ෂ යහවතුයවන් අසාධාරණ යලස තම සවවාමිපුරුෂයාට පමණක්ෂ යචෝදනා නාග තිබුනද අයනක්ෂ 
නිලධාරියට උසසවීේ යදකක්ෂ ලබා දී ඇති බවත් එම සිද්ධියට සේබන්ධව සිදු කරන ලද පරීක්ෂෂනවලට 
අදාළව යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින බවත් දැනට ලබාදී ඇති යතාරතුරු අසේපුර්ය්ණ බවත්ය. තවද යමම කාරණය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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සේබන්ධයයන් විනය පරීක්ෂෂනයක්ෂ සිදු යවමින් පවතින අවසවථාවක උසසව ීේ ලබා දීයේ හැකියාවද 
අභියාචක ප්රශවන කර සිටින ලදී.  
යපාදු අධිකාරිය ඉල්වලා ඇති සමහරක්ෂ යල්වඛන රහසය යල්වඛන බැවින් ලබා දීමට එකඟී නැත. එම යල්වඛන 
අභියාචකට අවශය බව පවසා සිටින ලදී.  
 

තවද ඇමුණුේ කිසිවක්ෂ ලබාදී යනාමැති බව පවසා සිටින ලදී. යපාදු අධිකාරිය පවසා සිටියේ නියයෝගයේ 
අවසානයේ එක්ෂ ඇමුණුමක්ෂ ඇති බවත්  පවසා සිටින ලදී. අභියාචක පවසා සිටියේ ලබා දී ඇති නියයෝගය 
ප්රකාරව අවම වශයයන් ඇමුණුේ 3ක්ෂ යහෝ පැවතිය යුතු බවයි.  
 

නිකයෝගය: 
 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 3 වගන්තිය ප්රකාරව යපාදු අධිකාරිය සන්තකයේ, 
භාරයේ යහෝ පාලනයේ ඇති යමම නියයෝගයේ සඳහන් කර ඇති ඇමුණුේ අභියාචක යවත ලබා දීමට 

නියයෝග කර සිටිමු. තවද එම ඇමුණුේ තම සන්තකයේ, භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාමැති නේ එයසව 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන යලසටත් නියයෝග කර සිටිමු. 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ය්ශවය යවත සන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 
අභියාචනය යමයසව අවසන් කරනු ලැයබ්. 
 
***** 

 


