
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 (2018.01.22 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන  ොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    තරිඳු යයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධොරී, ශ්රී ලං ො යුද්ධ හමුදොව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු යයවර්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  -  ර්නල්ව N L P කපකර්රො - නනති  නිලධොරී  

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.03.28  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.04.27  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.09.06  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.03.28 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
“ 

1. ශ්රී ලං ො යුද හමුදොකේ යුද හමුදො කපොීසිය  විසින් 2006 යනවොරි පළමුවැනිදො සිට 2017 අකගෝසවතු 
තිසව එක්කවනිදො දක්වො අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ යුද හමුදො සොමොජි යන් ගණන (වොර්ි ව)  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2. ශ්රී  ලං ො යුද හමුදොව විසින් 2006 යනවොරි පළමුවැනිදො සිට 2017 අකගෝසවතු පළමුවැනිදො  කතක් 
පවත්වො ඇති යුද අධි රණ ගණන. (වොර්ි ව) 

3. ශ්රී ලං ො යුද  විසින් 2006 යනවොරි පළමුවැනිදො සිට 2017 අකගෝසවතු පළමුවැනිදො කතක් පවත්වො 
ඇති යුද අධි රණ වලින් වැරදි රුවන් වූ හමුදො සොමොජි යන් ගණන. (වොර්ි ව)” 

 

කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් 

අභියොච  2018.04.27 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ 

නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

2018.09.06 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ කමම ඉල්වීම සේබන්ධව 
කතොරතුරු සැපයීම සේබන්ධකයන් කපොදු අධි ොරිය තවමත් සො ච්ඡො සිදු  රමින් පවතින බවයි. එකහයින් 
කමම කතොරතුරු ඉල්වීම පිළිබඳව ප්රතිචොර දැක්ීම සඳහො කපොදු අධි ොරිය ක ොමිෂන් සභොකවන් වැඩිදුර 
 ොලයක් ඉල්වලො සිටින ලදී.  
 
කපොදු අධි ොරිකේ ඉල්වීමට අනුව ඔවුන්ට පිළිතුරු සැපයීමට  ොලය ලබො දීමට ක ොමිෂන් සභොව එ ඟ 
කේ.  
 
අභියොචනය  ල්ව තබන ලදී. 
මීළඟ  ැඳීේ දිනය : 02.04.2019  
***** 

  

 

 


