
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

එන්. ඒ. එන්. පී. නරසිංහ එ ශ්රී ලිංකා ප ාලිසය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1275/2019 (2019.09.03 සහ 2020.01.07 දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ -ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  -     එන්. ඒ. එන්. පී. නරසිංහ 

පනාතිස ලත්  ාර්ශවය  -     නේකළ නිලධොරි, තපොලිසව මූලසවථොනය 

 

ප නීසටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.03 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.10.26 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.16 

 

අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.10.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ගරු අග්රොමො ෙතුමන් විසින් පමිනිලිකරියක අගතියට පත්කළ බවට තචෝදනොවක් කර ඇති බවට  හවුරු 

කරමින් ගරු තපොලිසවපතිතුමන් තව  එකී පිටප  ඉදිරිපත් කර තිබියදී, එයට පිළිතුරු තනොදීම සේබන්ධවත්, 

රටක ගරු අග්රොමො ෙතුමන් තනොසලකො හැරීමට අදොළ ත ොරතුරු  

එකී ලිපිය සේබන්ධව විමසීමට තපොලිසවපති පූජි  යයසුන්දර මහ ො හමු ීමට තපොලිසව මූලසවථොනයට ගිය 

මට හො දරුවොට එකී ඉලිපිය තපන්වො සිටියදී නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිතුමන් තපොලිසවපති පූජිත් යයසුන්දර මහ ො 

හමු ීමට අවසවථොව මට තනොදීම සේබන්ධ ත ොරතුරු. 

මහනුවර නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිතුමන් තලසින් පූජිත් යයසුන්දර මහ ො තසවවතයි නිර ව සිටියදී ද මුණ 

ගැසීමට තනොතදමින් මො තනොකියූ කරුණු ඇතුළත් කරමින් තපොලිසව නිලධොරී දයොපොල මහ ො ඇතුළත් පිරිස 

සමථ වොර් ොව අතුරුදහන් කර, වරදකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් තනොකර කොන් ොවකට ිංසො කර ඇ . 

මතේ පියොත් මමත් මහනුවර තපොලිසියට තගොසව අයැද සිටි නීතිතේ සොධොරනය අිමි කර මතේ පියොටත් මටත් 

තපොලිසිය ිංසො කරමින් මො දුන් ප්රකොශ විකෘති කර ඇ . එය  හවුරු කිරීමට 2018.09.28, 2019.09.25 

දිනැති ලිපි තදකක් මො ලි ප  ැපෑතලන් තපොලිසවපතිතුමන් තව  තයොමු කර ඇ . එකී ලිපියට 

තපොලිසවපතිතුමන් තව  තයොමු කර තපොලිසවපතිතුමන් පිළිතුරක් මො තව  ලබො තනොදීම සේබන්ධ ත ොරතුරු. 

2018.10.07 දින පැය 8.30ට තපොලිසව අධිකොරී 01 කෑගල්ල කපිල තසතනවිරත්න මහ ො හමුවන තලස 

දැනුේ දීම සේබන්ධව ත ොරතුරු , 

තපොලිසව නිලධොරීන් කරන ලද වරද, ආවරණය කිරීමට නැව  ප්රකොශයක් සටහන් කිරීමට පැමිතණන තලසට 

දන්වමින් තපොලිසවපතිතුමන් සමග තපොලිසව පරිපොලන නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිතුමන් හමුීමට තනොතදන 

නිලධොරීන් සේබන්ධව ත ොරතුරු සහ තපොලිසවපතිතුමන් සියලු ත ොරතුරු රැතගන් පැමිතණන  තලසට මො හො 

දරුවො හමුීතමන් අනතුරුව පවසො සිටියදී එකී අවසවථොව තනොදීම සේබන්ධ ත ොරතුරු 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.10.26 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.11.16 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තදපොර්ශවවයම තනොපැමිනිනි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.12.20 දිනැති ලිපිය මගින් අදොළ විභොගය කවර කොරණයක් සේබන්ධව 

වන්තන්ද යන්න සඳහන් තනොීම ම  විභොගය සඳහො සුදොනේ කර නිලධොරිතයකු තයොමු කිරීමට හැකියොවක් 

තනොමැති බව පවසො ඇ .  වද අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සවිසව ර 

වොර් ොවක් ඉල්ලො ඇ . 

නිපයෝගය: 

අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පැහැදිලි නිශවචි  ත ොරතුරුක් ඉල්ලො තනොසිටින බව නිරීක්ෂනය 

තේ.  වද පනතත් 43 වගන්තිතයි 'ත ොරතුරු' යන අර්ථනිරූපනයට අභියොචකතේ අවධොනය තයොමු කරනු 

ලැතේ.  

"ත ොරතුරු” යන්නට, පහ  සඳහන් ඒවොතේ තභෞතික සවවරූපය තහො සවවභොවය තනොසලකො, 

සටහන් තල්ඛන, සංතද්ශ, විදුත්  ැපැල්, ම , උපතද්ශ, මොධෙ නිතේදන, චක රතල්ඛ, නියම, තලොේ 

තපොත්, ගිවිසුේ, වොර් ො, ප රවෘත්ති ප  ර, සොේපල්, ආදර්ශක, හවුමොරු වන ලිපි, සංතද්ශ, නීති 

තකටුේපත් තපොත්, පිඹුරු, සිතියේ, චි  ර, රූපසටහන්, රූපමය තහෝ ප රසව ොරමය වැඩ තහෝ ඡොයොරූප, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තසවයොපට, කෂවර ුතසවයොපට, ශේද පටිග  කිරීේ, ීඩිතයෝ පට, යන්  ර මගින් කියවිය හැකි වොර් ො, 

පරිගණක වොර් ො සහ තවනත් තල්ඛනග  රවෙ, ඇතුළු යේ ආකොරයකින් තල්ඛනග  කරන රවෙ 

සහ ඒවොතේ යේ පිටපත් ඇතුළත් තේ; 

 

ඒ අනුව ඉහ  ආකොරයකින් පවතින් ත ොරතුරු පමණක් ලබො දීමට තපොදු අධිකොරියක් බැදී සිටින බවටද 

අභියොචකතේ අවධොනය තයොමු කරනු ලැතේ. ඒ අනුව අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ඉල්ලන 

ත ොරතුරු / තල්ඛනය පැහැදිලි තනොවන අ ර අවශෙ ත ොරතුරු නිශවචි ව සඳහන් තකොට තයොමු කිරීමට 

කටයුතු කරන තලසට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. 

අභියොචනය නිෂවප්රභො කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

****** 
 


