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                                            පී. එම්. යූ. කේ.  සිරිකවේන  එ. ශ්රී ා ය ධ ධ ශදාදයල  
 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 165/ 2018 (2018.05.15 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
පකොටවක් පව කරන ද නිපයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 

වභයපති     -  මහින්ද ගේමේපි  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක කිා ප පින්පටෝ යයලර්ධන  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක ්ව්ජ . ජ පුංහේපශාලා  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්ර 

ක ොමින් වභය වයමයජි  - විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයේ-ජනරයල්  - පියතිව්ව රණසිංශ 
 
අභියයච         :  පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  

කනොතිසි ත් පයර්ල       :  යුධ ශමුදාඳති, යනමාධෙ අධෙක් ම්ඩලය 
 

කපනී සිටීම  
අභියාචක   : පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  
පඳොදු අධිකාරිය  : වඳුන් ගුණලර්ධන නීති නිධාරී ආරක්ක අමා ොංය  

  ලබ් ්ච් ්ව් පවොයිවා  
  ලුතිනන් කල්නල් ජජජජජ (ඳැශැදිලි නැ ) නීති නිධාරී ශ්රී ංකා යුද ශමුදාල 

 

අභියයචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියාචක මානසික අලපීලනයට ඳේවී යුද්ධ ශමුදා මුව්ථාන පරෝශපල් අධෙක් ෛලදෙ පවාලා නිපයෝග  
ම  ෛලදෙ නීල් ප්රනාන්දු මශ ාප  පඳපදව් ම  මපනෝ ෛලදෙ රුලන් ්ේ යයතුංග විසින් ඳරීක්නයට 
ක්ල ඇ ජ  මපනෝ ෛලදෙ රුලන් ්ේ යයතුංග විසින් ලාර් ාලක් වකව් කරන ද අ ර   ම  ඳදනේල 
යුධ ශමුදා පල්කේ කාර්යාය විසින් 2003 අපප්රාල් ෛලදෙ පශාතුන් ම   කක බ වං්ොපලන් තලේ කර 
පුර්ණ ඳරීක්ණයක් ශා විමර්නයක් සිදු කිරීමට නීති පවාලා අධෙක්කප  පඳපදව් ම  නිපයෝග කරන 
දීජ   අනුල අභියාචක 2017.12.12 දිනැති ප ොරතුරු තල් පම මගින් මපනෝ ෛලදෙ රුලන් ්ේ යයතුංග 
විසින් වකව් කරන ද ලාර් ාල  වශ බුද්ධි අධෙක් ඳරීක්ණ ශා විමර්න් ලාර් ාල වශතික පිටඳේ 
තල්ා සිටින දීජප ොරතුරු නිධාරියාපගන් පිළිතුරු පනොැබීම පශාතුපලන් 2018.01.03 දිනැතිල 
අභියාචක නේ කෂ නිධරයා පල  අභියාචනයක් පයොමු කරන දීජ ්යටද පිළිතුරක් පනොැබුන බැවින් 
2018.01.29 දින පකොමින් වභාලට අභියාචනයක් පයොමු කරන දීජ 

 

අභියයචනය විභයග  රන අලව්ථයකේ උද්ගත වූ  රුණු: 
 
අභියාචනය අලව්ථාපේදී පඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිපේ  ම වන් කපේ තිබුණු ප ොරතුරු බා දුන් බලයජ 
අභියාචක ්ම බා දුන් ප ොරතුරු අවේපුර්ණ ප ොරතුරු බලේ වමශර පල්්ණ බාදී පනොමැති බලේයජ 
 

නිකයෝගය:  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  
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බාදී ඇති ප ොරතුරු ඳරීක්ා කර බා අවේපුර්ණ ප ොරතුරු මන්ද යන්න පිළිබල මීෂඟ විභාග කිරීපේ 
දින, ්නේ 2018.07.03 දින, පකොමින් වභාල පල  දන්ලන පව අභියාචක පල  නිපයෝග කර සිටිමුජ 
පඳොදු අධිකාරිය පල ද අවේපුර්ණ යයි ඳලවන ප ොරතුරු මන්ද යන්න පිළිබල පවොයා බා ්ම 
ප ොරතුරු තිපබ් නේ රැපගන ්න පවට නිපයෝග කර සිටිමුජ 
අභියාචනය පමපව කල්  ැපබ්ජ 
***** 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 165/ 2018 (2018.07.03 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
පකොටවක් පව කරන ද නිපයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 
වභයපති     -  මහින්ද ගේමේපි  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක කිා ප පින්පටෝ යයලර්ධන  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක ්ව්ජ . ජ පුංහේපශාලා  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්ර 

ක ොමින් වභය වයමයජි  - විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයේ-ජනරයල්  - පියතිව්ව රණසිංශ 
 

අභියයච    - පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  

කනොතිසි ත් පයර්ල  -  යුධ ශමුදාඳති, යනමාධෙ අධෙක් ම්ඩලය 
 

කපනී සිටීම  
අභියාචක   - පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  
පඳොදු අධිකාරිය  - බ්රිප යරයර්  ජ ්ව්ජ යයසිංශ, නීති නිදාරී, ශ්රී ංකා යුධ ශමුදාල 
     කර්නල් ලබ්ලිේජ  ජ සීජ ්න්ජ ලරකාපගොල, මාධෙ අංය, ශ්රී ංකා යුධ ශමුදාල 
    පේයර් ලබ්ලිේජ ්ච්ජ ්ව්ජ පවොයිවා, කාර්ය භාර නිධාරී, ශ්රී ංකා යුධ ශමුදාල 
 
අභියයචනය විභයග  රන අලව්ථයකේ උද්ගත වූ  රුණු:  
 
අභියාචනා විභාගපේ දී පඳොදු අධිකාරිය විසින්, ඔවුන් වතුල අභියාචක විසින් තල්ලුේ කරන ද සියලුම 
පල්්නයන් පේ ලනවිට පනොමැති වුලද, ඇ ැේ පල්්නයන් ඔවුන් වතුල ඳලතින බලේ, පවසු ලාර් ා 
පලනේ ව්ථානයකින් තල්ලුේ පකොට ඇති බලේ කියා සිටින දීජ  
අභියාචක විසින් සියලුම ලාර් ාලන් ්කලර බා ගැනීමට අලෙ බල කියා සිටි පශයින්, පඳොදු අධිකාරිය 
පවසු ලාර් ාලන් ද  වති පදකක කායක් ඇතු  බාපගන අභියචක පල  පකොමින් වභාල තදිරිපේ 
බා දීමට ්කඟ වියජ  

 

නිකයෝගය:  
 
අභියාචක විසින් තල්ලුේ පකොට ඇති සියමු ලාර් ාලන් ල වශතික කරන ද පිටඳේ වති වති පදකක 
කායක් ඇතු  බාපගන අභියචක පල  පකොමින් වභාල තදිරිපේ බා දීමට නිපයෝග කරන දීජ 
ප ොරතුරු බා දීමට යටේල අභියාචනය අලවන් කරනු ැපබ්ජ 
***** 
 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 165/ 2018 (2018.07.17 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
පකොටවක් පව කරන ද නිපයෝගය)  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

 

 3 

2016 අංක 12 දරණ ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 
වභයපති     -  මහින්ද ගේමේපි  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක කිා ප පින්පටෝ යයලර්ධන  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - පයේන නීතීක ්ව්ජ . ජ පුංහේපශාලා  

ක ොමින් වභය වයමයජි  - ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්ර 

ක ොමින් වභය වයමයජි  - විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධයේ-ජනරයල්  - පියතිව්ව රණසිංශ 
 

අභියයච    - පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  

කනොතිසි ත් පයර්ල  -  යුධ ශමුදාඳති, යනමාධෙ අධෙක් ම්ඩලය 
 
කපනී සිටීම  
අභියාචක   - පීජ ්ේජ යූජ පක්ජ  සිරිපවාන මශ ා  
පඳොදු අධිකාරිය  -              . ලබ්. පක්.  . ඩී.  අමරතික 
 

අභියයචනය විභයග  රන අලව්ථයකේ උද්ගත වූ  රුණු:  
 
අභියාචනා විභාග කිරීමට පඳර අලව්ථාපේදී ්කඟව ඳරිදි පඳොදු අධිකාරිය විසින් ඳලේලාපගන තිබු සියලු 
ලාර් ාලන්හි පිටඳේ රැපගන විේ සිටි අ ර ්ම පල්්න ඳරීක්ා කර බැ පපේදී ෛලදෙ රුලන් ්ේ යයතුංග 
විසින් වකව් කරන ද ලාර් ාලද   අ ර වියජ  

 

නිකයෝගය:  
 
ෛලදෙ රුලන් ්ේ යයතුංග විසින් වකව් කරන ද ලාර් ාපේ පිටඳ ක් ඇතුළුල අපනකුේ පල්්නයන්හි 
වශතික කරන ද පිටඳේ නිකුේ කරන පවට නිපයෝග කර සිටිමුජ 
අභියාචනය පමයින් අලවන් කරනු ැපබ්ජ 

ප ොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිපේ පකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු වශ  

 අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටි) අනුල පමම නිපයෝගය අභියාචනපේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට කටයුතු 
කරන පමන් නිපයෝග කරයිජ 
 
***** 


