
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 

 

වයි. එස.් ඩබ්. වි ොරණ එ. ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 895/2019 (2019.07.23 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියොචක   -   වයි. එස්. ඩබ්. වි ොරණ   
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -  නේකළ නිලධොරී ශ්රී ලංකො යුධ හමුදොව 
 
 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   -  වයි. එස්. ඩබ්. වි ොරණ 
තපොදු අධිකොරිය  -  පැමිණ නැ  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.08.31  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.13  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.09.14  

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.28  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.10 

 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.08.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

අ.) ත ෝරොගත් තේයර් ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කිරීම සඳහො ඉංජිතන්රු බලකොය මගින් යුධ හමුදො 
මූලස්ථොනයට මො නිර්තද්ශ කර/ නිර්තද්ශ තනොකර යවන ලද නිර්තද්ශපත් වලට අයත් සේූර්ණ 
නිර්තද්ශ වල සහතික කළ පිටපත්; 

ආ.) 2008 වසතර් කණිෂ්ඨ අණ හො මොණ්ඩලික පොඨමොලොව හදොරො නිම වූ විගස 2008 සැප් ැේබර් 
මස ඉංජිතන්රු බලකොය මගින් මො ත ෝරොගත් තේයර් ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කිරීම සඳහො යුධ හමුදො 
මුලස්ථොනයට යවන ලද නිර්තද්ශපත ි සේූර්ණ කරුණු ඇතුලත් සහතික කළ පිටප ක් 

ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.09.13 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ තරජිතේන්තුව විසින් ශ්රී ලංකො 
යුධ හමුදොව තවතින් උපතදස් ප ො ඇති බවත් එම අංශතයන් ප්රතිචොර ලැබුණු විගස ඉදිරි පියවර ගැනීමට 
කටයුතු කරන බවත් ය.   
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තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක විසින් 2018.09.14 වැනි දින නේකළ නිලධරයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 2018.09.28 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් නේකළ නිලධරයො සඳහන් කර 
සිටිතේ අයි ම අංක 1 ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවත්, අයි ම අංක 2ට අදොළ නිර්තද්ශ ලිපියක් ලැබී 
තනොමැති බැවින් එවැනි ත ොරතුරක්  ම සන් කතේ තනොමැති බවත්, තමම ත ොරතුරු කිසිදු තපොදු 
කටයුත් කට අදොළ තනොවන බවත් අභියොචක  මො නැව  තස්වතයි පිිටීමට අදොළව සිදු කර ඇති බවත් 
ය.  තපොදු අධිකොරිතයන් නියමි  කොල සීමොව තුළදී ප්රමොණවත් ප්රතිචොරයක් තනොලැබීතේ පදනම ම  
අභියොචක විසින් 2018.10.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.  

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 
 
අභියොචක පැමිණ සිටින ලදී. 
 
අභියොචක පවසො සිටිතේ ඔහු මහයන තපත්සේ සභොවට  ම තස්වය අත්ිටුීම සේබන්ධතයන් පැමිණිල්ලක් 
කර ඇති බවත් එම විමර්ශනය සඳහො තමම තල්ඛන අවශෙව ඇ  බවත්ය. 
 
  
නිතයෝගය: 
 
අභියොචක ඉල්ලො ඇති තල්ඛන පනතත් 5 වගන්තිය ප්රකොරව මුක්  තල්ඛන තනොවන බැවින් තමම ත ොරතුරු 
ලබො දීමට කිසිදු අවිර ොවයක් තනොමැති බව අවධොරණය කරනු ලැතබ්. ඒ අනුව තමම තල්ඛන අභියොචක 
කවර කටයුත් ක් සඳහො ඉල්ලො සිටින්තන්ද යන්න පන  ප්රකොරව අදොළ තනොවන අ ර ඉල්ලො සිටින 
ත ොරතුරු අඩංගු කවර තහෝ තල්ඛනයක් තපොදු අධිකොරිතයි පවතින්තන් නේ එය ලබො දීමට කටයුතු කරන 
තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. තමම තල්ඛන තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති 
නේ ඒ බව පැහැදිලිව සඳහන් තකොට, තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව, අභියොචක තව  ප්රතිචොර දක්වන 
තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. 

අභියොචනය තමතස් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
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