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ඒ.ඒ.එල් ද අල්ිස් එ ශ්රී ලංකා ප ාලිසිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතෙන් විභොග කිරීම)/869/2019/ (2019.03.26 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිෙ ප්රකොරව කරන 

ලද නිතෙෝගෙ සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභිෙොචන කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ), රීති අංක 28 ෙටතත් පවත්වොතගන ෙනු ලබන කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යෙවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ෙ තසල්වවි තිරුචන්රන්  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක   -    ඒ.ඒ.එල්ව ද අල්වවිසව 

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී - ශ්රී ලංකො තපොලිසව මුලසවථොනෙ 

 

ප නීසිටීම   

අභිෙොචක   - ඒ.ඒ.එල්ව ද අල්වවිසව 

තපොදු අධිකොරිෙ  - I P කුලරත්  

    S I ිපේසිංහ 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනෙ 
 

07.06.2018 

ත ොරතුරු නිළධරෙො තීරණෙ ලබො දුන් දිනෙ 
 

ප්රතිචොරෙක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරෙො තව  අභිෙොචනෙ තෙොමු කළ දිනෙ 
  

02.10.2018 

නේ කල නිළධරෙො තීරණෙ ලබො දුන් දිනෙ 
 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභිෙොචනෙ තෙොමුකළ දිනෙ 

03.12.2018 

 

අභියාච යට  සුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභිෙොචක 07.06.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 

“වැල්වලේපිටිෙ තපොලිසව සවථොනෙට අනුයුක් ව ිටපු උ.තපො.ප. ඒ.ඒ.එල්ව.ද.අල්වවිසව  වන මො හට අංක 
තචෝදනො පත්රෙට අදොළව විනෙ නිතෙෝග නිකුත් කරමින් උ.තපො.ප.  නතුතර් සිට තපො.සැ.  නතුරට 
 නතුතරන් පහළ දැමීමක් සිදු කර ඇ . තමම තචෝදනො පත්රෙට අදොළ මූලික විමර්ශනතේ හො විධිමත් 
විනෙ පරීක්ෂණෙට අදොළ ලිපි තල්වඛණ වල පිටපත්” 
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ත ොරතුරු නිලධොරිෙො පන  ප්රකොරව නිෙමි  කොලෙ තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභිෙොචක 02.10.2018 දිනැතිව නේකළ නිලධරෙො තව  අභිෙොචනෙක් තෙොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරෙොද පන  ප්රකොරව නිෙමි  කොලෙ තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභිෙොචක 

03.12.2018 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභිෙොචනෙක් තෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභිෙොචක කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ  මො වර් මොනතේ විශ්රොම තගොසව ඇති බවත්,  මො තසවවතේ නියුතු 
ී සිටි කොල සීමොව තුලදී අභිෙොචකට එතරිව තචෝදනො පත්ර තදකක් තගොනු කර තිබු බවයි. එයින් W P 
67/2014 තචෝදනො පත්රෙ ප්රකොරව  මොව තසවවතෙන් පහ කරන ලද බවත්, ඉන් පසුව අභිෙොචක තපොලිසව 
තකොමිෂන් සභොවට අභිෙොචනෙක් ඉදිරිපත් කිරීතමන් අනතුරුව  මො නැව  තසවවතේ පිිටවූ නමුත් තමම 
තචොදනො පත්රෙට අදොළ කිසිදු ත ොරතුරක් තනොදන්නො බව අභිෙොචක පවසො සිටියි. 
 
අභිෙොචක  වදුරටත් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ තේ පිළිබඳව  මො විමසන ලදුව, තපොලිසව මුලසවථොනෙ 
ලිපිෙක් මඟින් 2018.11.15 දිනැතිව  මො හට පවසො සිටිතේ තමම තචෝදනොවට අදොළ ලිපිතගොනු තපොලිසව 
තකොමිෂන් සභොවට ෙවො ඇති බවත්, තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව 2019.02.18 ලිපිෙ ප්රකොරව, තේ සේබන්ධ 
කිසිදු තගොනුවක්  මො හට තනොලැබුණු බව අභිෙොචකට දැන්වූ බවයි. 
 
අභිෙොචක ,  මොට එතරිව තගොනු කර ඇති W P 43/2015 තචෝදනො පත්රෙට අදොළ ත ොරතුරු ද ඉල්වලො සිටියි. 
 
නිපයෝගය: 
 
ඉල්වලො සිටි ත ොරතුරු වලින් පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කරන ලද W P 67/2014 තචෝදනො පත්රෙට අදොළ 
ලිපිතගොනුව අභිෙොචකට ලබො දීමට සහ අතනක් තචෝදනො පත්රෙට අදොලව තපොදු අධිකොරිෙ තගන තිතබන 
ක්රිෙො මොර්ග සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමටත්, තමම තචෝදනො තදකටම අදොළ ලිපිතගොනු 
තකොමිෂන් සභොතේ නිරීක්ෂණෙ සඳහො මීළඟ කැඳීේ දිනෙට රැතගන එන තලසටත් තපොදු අධිකොරිෙට 
තමයින් නිතෙෝග තකතර්. 
 
අභිෙොචනෙ කල්ව  බන ලදී. 
 
මීළඟ කැඳීේ දිනෙ: 02.07.2019 
 

*** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතෙන් විභොග කිරීම)/ 869 /2019 (2019.07.02 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිෙ ප්රකොරව කරන 

ලද නිතෙෝගෙ සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභිෙොචනො කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ), රීති අංක 28 ෙටතත් පවත්වොතගන ෙනු ලබන කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ.  
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සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යෙවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.ඒ.එල්ව ද අල්වවිසව 

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී - ශ්රී ලංකො තපොලිසව මුලසවථොනෙ 

 

ප නීසිටීම   

අභිෙොචක   - ඒ.ඒ.එල්ව ද අල්වවිසව 

තපොදු අධිකොරිෙ  - එේ. යනක, තපොලිසව මූලසවථොනෙ 

ඩබ්.තක්.ඩී. විතේසිංහ, නීති අංශෙ 

අයි.පී. කුලරත්න 

 
අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභිෙොචනො විභොගෙ සඳහො තදපොර්ශවෙම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණෙ කර සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිෙ කරුණු දක්වමින් කිෙො සිටිතේ ප්රශවනග  තචෝදනොපත්රෙන්, විනෙ නිතෙෝගෙ, පරීක්ෂණ 

නිලධොරිෙොතේ අවසොන වොර්ථොව ඇතුළු විධිමත් විනෙ පරීක්ෂණෙට අදොළ තල්වඛන රැතගනවිත් ඇති බවයි.  

 
ඒ අනුව එම තල්වඛන අභිෙොචක තව  භොරතදන ලදි. 
 
තකතසව තව ත් අභිෙොචක විසින් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉහ  සඳහන් ලිපිතගොනුවලට අම රව ඔහු 

විසින් S/DIG/WP/D/N/167/14 ෙන තචෝදනො පත්රෙ ෙටතත් සිදුවූ විනෙ පරීක්ෂණතේ දී නිතෙෝයෙ 

තපොලිසවපති නන්දන මුණසිංහ මහ ො විසින් ලිෙන ලද සටහන් පත්රෙ ඉල්වලො සිටි බවයි.   වදුරටත් තපර 

සඳහන් කරන ලද තචෝදනො පත්රතේ මූලික විමර්ශනෙ සිදු කරන ලද නිලධොරිෙො මිෙතගොසව ඇති බැවින් එම 

විමර්ශනෙට අදොළ අතනකුත් සිෙළුම ත ොරතුරු පත්ර අවශෙ බව ෙ. 

 
එතසව ම අභිෙොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිෙ විසින් පන  මඟින් දක්වනු ලබන කොල 
පරොසෙන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ී ඇති බවත් ඒ අනුව ඊට එතරිව ෙේකිසි ක්රිෙොමොර්ගෙන් 
තකොමිෂන් සභොතේ පොර්ශවවතෙන් ග  හැකිද ෙන්නයි. 
 
එතසවම තපොදු අධිකොරිෙ විසින් ලබොදුන් තල්වඛනවල ෙේ ෙේ තල්වඛන අන් ර්ග  තනොවන බව අභිෙොචක 
ප්රකොශ කිරීම ම  අද දින තකොමිෂන් සභොවට තගනැවිත් තනොමැති අතනකුත් තල්වඛන පරීක්ෂො කර බලො 
අවශෙ ත ොරතුරු ලබොගැනීමට අභිෙොචකට හැකි බව තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණෙ කළ අ ර ඒ 
සඳහො තපොදු අධිකොරිෙ විසින් සිෙ එකඟ ොවෙ පළකරන ලදි. 
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නිපයෝගය: 
 

තමිදී තපොදු අධිකොරිෙ තව , ත ොරතුරු පන  විසින් දක්වන නිශවචි  කොල පරොසෙන්ට අනුකූලව කටයුතු 
කිරීතේ වෙවසවථොපි  යුතුකමක් ත ොරතුරු නිලධොරිෙො හො නේකළ නිලධොරිෙො සතුව පවතින බව, 
අවධොරණෙ කරනු ලැතබ්. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිි ත ොරතුරු නිලධරෙො සහ නේකළ නිලධරෙොට 

පිළිතවළින් පනතත්  25 (2) සහ 31 (1) වගන්ති වල දැක්තවන ප්රතිචොර දැක්ීතේ කොල පරොසෙන්ට 
අනුකූලව කටයුතු කල යුතු බව අවධොරණෙ කරනු ලැතබ්. 
 
තකොමිෂන් සභොවට තගනැවිත් තනොමැති අතනකුත් තල්වඛන පරීක්ෂො කර බලො අවශෙ ත ොරතුරු ලබො 
ගැනීමට අභිෙොචකට අවසවථොව ඇති බවත් ඒ සඳහො මොසෙක් ඇතුළ  අදොළ ත ොරතුරු පරීක්ෂො කිරීමට 
දිනෙක් ලබො දී ඊට අවශෙ පිෙවර ග  යුතු බවටත් තපොදු අධිකොරිෙට මින් නිතෙෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභිෙොචනෙ මින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභිෙොචනො කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතෙෝගෙ තදපොර්ශවෙ තව  සන්නිතේදනෙ කරනු ලැතබ්. 
 
**** 
 


