
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 තරිඳු ජයවර්ධන එ ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/636/2018 (2019.01.22 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

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  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

යපාදු අධිකාරිය  - කර්ය්නල්ව N L P යපයර්ය්රා - නනතික නිලධාරී  

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.28  

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් යනාමැත  

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  
2018.04.27  

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් යනාමැත  

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව 

යවත අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.09.06  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2018.03.28 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 
“ 

1. ශ්රී ලංකා යුද හමුදායේ යුද හමුදා යපාීසිය  විසින් 2006 යනවාරි පළමුවැනිදා සිට 2017 අයගෝසවතු 
තිසව එක්යවනිදා දක්වා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ යුද හමුදා සාමාජිකයන් ගණන (වාර්ය්ිකව)  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2. ශ්රී  ලංකා යුද හමුදාව විසින් 2006 යනවාරි පළමුවැනිදා සිට 2017 අයගෝසවතු පළමුවැනිදා  යතක් 
පවත්වා ඇති යුද අධිකරණ ගණන. (වාර්ය්ිකව) 

3. ශ්රී ලංකා යුද  විසින් 2006 යනවාරි පළමුවැනිදා සිට 2017 අයගෝසවතු පළමුවැනිදා යතක් පවත්වා 
ඇති යුද අධිකරණ වලින් වැරදිකරුවන් වූ හමුදා සාමාජිකයන් ගණන. (වාර්ය්ිකව)” 

 

යතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 

අභියාචක 2018.04.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරයාද පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් අභියාචක 

2018.09.06 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

යපාදු අධිකාරිය යකාමිෂන් සභාව හමුයේ කරුණු දක්වමින් පවසා සිටියේ යමම ඉල්වීම සේබන්ධව 
යතාරතුරු සැපයීම සේබන්ධයයන් යපාදු අධිකාරිය තවමත් සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතින බවයි. එයහයින් 
යමම යතාරතුරු ඉල්වීම පිළිබඳව ප්රතිචාර දැක්ීම සඳහා යපාදු අධිකාරිය යකාමිෂන් සභායවන් වැඩිදුර 
කාලයක් ඉල්වලා සිටින ලදී.  
 
යපාදු අධිකාරියේ ඉල්වීමට අනුව ඔවුන්ට පිළිතුරු සැපයීමට කාලය ලබා දීමට යකාමිෂන් සභාව එකඟ 
යේ.  
 
අභියාචනය කල්ව තබන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය : 02.04.2019  
 
**** 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/636/2018 (2019.04.02 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

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: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක   -    තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

යපාදු අධිකාරිය  - කර්ය්නල්ව N L P යපයර්ය්රා - නනතික නිලධාරී  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

ඉල්වලා සිටි යතාරතුරු අභියාචකට ලබා දීමට යපාදු අධිකාරිය කටයුතු කරන ලදී.  

 

නිකයෝගය: 
යපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා දුන් අනිකුත් යතාරතුරු වලින් අභියාචක සැහීමකට පත්යේ.  

අභියාචනය යමයසව අවසන් කරන ලදී.  

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. 

***** 

 


