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කේ.එම්.එච්. සුදත් එ. ශ්රී ලංකා ක ාලීසිය, මහනුවර 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1163 /2019 (2019.07.30 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ 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 (ගොසවතු හො 

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

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තේ.එේ.එච්. සුදත් 

ක ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝයෙ තපොලිසවපති,  

තපොලිසව මූලසවථොනය, තකොළඹ 01 

සවථොනොධිපති, මහනුවර තපොලිසව සවථොනය, මහනුවර  

 

ක නීසිටීම   

අභියොචක   - තේ.එේ.එච්. සුදත්  

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.පී. මධුෂංක, තපොලිසව තකොසව ොපල් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.08.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.09.25 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.15 

 

අභියාච යට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.08.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

1. 2016.02.16 දින කරන ලද පැමිණිලි අංක W.C.B. (2) 343/310 යටතත් නීතිපති උපතදසව ප ො ඇති 

ලිපි තගොනුතේ තයොමු අංකය 

2. 2017/04/05 වන දින කරන ලද පැමිණිල්තල් අංක W.C.I.B. (1) 350/54 යටතත් නීතිපති උපතදසව 

ප ො ඇති ලිපි තගොනුතේ තයොමු අංකය 
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3. 2017/07/12 වන දින කරන ලද පැමිණිල්තල් අංක W.C.I.B. (1) 237/157 යටතත් නීතිපති උපතදසව 

ප ො ඇති ලිපි තගොනුතේ තයොමු අංකය   

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ කිසිඳු ප්රතිචොරයේ දැේීමට 
අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.10.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන 
ලදි.     

    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදී ඇති අ ර එි පිටප ේ 
තකොමිෂන් සභොවට රැතගනවි  ඇති බවයි. 

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක සඳහන් කර සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇ ත් 
තුන්වන අයි මයට අදොළව ලබොදී ඇත්තත් ස ෙ ත ොරතුරු තනොවන බවත්ය. එය සනොථ කිරීම සඳහො 

2017.12.26 ලිපිය මඟින් අදොළ තල්ඛනය නීතිපතිතේ උපතදසව සඳහො තයොමුකර ඇති බවත්, 2018.01.28 
දිනැති ලිපිය මඟින් තපොලිසව අධිකොරීවරයො සඳහන් කර ඇත්තත් අදොල තල්ඛනය නීතිපතිට තයොමුකර ඇති 
අ ර ඊට උපතදසව  වමත් ලැබී තනොමැති බවට දන්වො ඇති බවයි. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් 3 වන 
අයි මයට අදොළව ලබොදී ඇති ත ොරතුරු ස ෙ ත ොරතුරු තලස පිළිග  තනොහැකි බව අභියොචක ප්රකොශ කර 
සිටී. 

තමම කරුණු දැේීේ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කර සිටින්තන් තුන්වන අයි මයට 
අදොළ ත ොරතුරුවල ස ෙ ොවය පිළිබඳ පරසවපර ොවේ ඇති බවයි. 

 

නිකයෝගය: 

ඒ අනුව 2017.12.26 දිනැති හො 2018.01.28 දිනැති ලිපි මඟින් සඳහන් කරුණු හො තපොදු අධිකොරිය විසින් 3 
වන අයි මයට අදොළව ලබො දී ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන පරසවපර ොවය පිළිබඳව කරුණු දැේීමට 
තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනය 2019.12.10 දින තප.ව. 11.00ට කල් බන ලදි. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1163/19 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

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

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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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 (ගොසවතු හො 

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

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යේෂ-ජ රාල්:  ඩි. ජි. හපුආරච්චි 

 

අභියාචක   කේ. එම්. එච්ච. සුදත් 

ක ාතිසි ලත්  ාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, ක ාලිස් මුලස්ථානය, කකාළඹ 

 

ක නීසිටීම   

අභියොචක   - කනා ැමිණි. 

තපොදු අධිකොරිය   - එච්ච.එම්.එම්.ඩි.එච්ච. ක ාකනාරන්ගි (කේෂ්ඨ  රීේෂක - ක ාලිසිය) 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

ක ාදු අධිකාරිය විසින්ග කකාමිෂන්ග සභාව කවත 2019.12.07 දිනැති ලිපියේ ඉදිරි ත් කරමින්ග දේවා සිටිකේ 
අභියාචක විසින්ග ඉල්ලුම් කල ඇති සියු කතාරතුරු ලබා දී ඇති බව ය.  
 
2019.12.07 දිනැති ලිපිකයන්ග මුලසථ්ාන ප්රධාන ක ාලිස්  රීේෂක ( හනුවර) විසින්ග කකාමිෂන්ග සභාව කවත 
ලිපිකයන්ග දන්ගවා තිබුණු කරුණු ක කස් ය.  

1. “ ැමිණිලිකරු වන කේ.එම්.එච්ච. සුදත් යන අය විසින්ග කතාරතුරු දන ගැනීකම් අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ 
 නතට අදාලව  ැමිණිල්ලලේ කර ඇති අතර එ   ැමිණිල්ලලට අදාලව කල්ලඛන  රිේෂා කිරීකම්දී 
ක   සිද්ධධියට අදාළ කගානු නීති ති තු ා කවත කයාමු කර ඇති බවට කරුණු අනාවරණය විය. ඒ 
සම්බන්ගධ උදෘත කගානු 2019.09.19 වන දින  ාකේ බැහැර අංක 583/19 යටකත් දිස්ිේ භාර 
නිලධාරී තු ා  ින්ග කයාමු කිරී ට කටයුතු කර ඇත. ක කතේ කයාමු අංකය ලැබී කනා ැත.  
 

2. කම් සම්බන්ගධකයන්ග ඉහත සිද්ධධියට අදාළ 2016.02.16 වන දින ඩබ්.සි.අයි.බි. (2) 243/310 දරන 
 ැමිණිල්ලල නීති ති කයාමු අංකය සි එච්ච/සිපි 01/34/17 පි පි කච්ච. ඩබ්.සි.අයි.බි. (1) 350/54 දරන 
 ැමිණිල්ලල නීති ති කයාමු අංකය සී එන්ග/සි පි /97/17 කේ.  
 

3. කම් සම්බන්ගධව අංශකේ නිලධාරීන්ග වි සීකම්දී ඉහත සිද්ධීන්ග කදක නීති ති තු ා කවත කයාමු කර 
ඇති බැවින්ග ඩබ්.සි.අයි.බි. (1) 237/157 දරන  ැමිණිල්ලල නීති ති උ කදස් සඳහා කයාමු කර ඇති 
බවට 2017.07.12 වන දින දන්ගවා ඇත.  
 

4. ඒ අනුව එය අත සුවී කින්ග සිදු වුවේ බවට බතු ා කවත කාරුණිකව දන්ගවා සිටින අතර ඉහත අනු 
අංක 01 යටකත් කයාමු කර ඇති ක   ලිපිය  ින්ග ඔබතු ා කවත කාරුණිකව දැනුම් කදමි. මින්ග 
ඉදිරියට එවැනි අත සුවීම් සිදු කනාවී ට වග බලා ගනිමි.” 
 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිකයෝගය: 
 
තවද, කතාරතුරු ඉල්ලීකම් අයිත  අංක 1 හි සදහන්ග “2016.02.16 දින කරන ලද  ැමිණිලි අංක W.C.B. 
(2) 343/310” යන්ගන අභියාචක විසින්ග නම් කල නිලධාරියා හට ඉදිරි ත් කරන ලද අභියාචනකේ හා ක ාදු 
අධිකාරිය විසින්ග ක   කකාමිෂන්ග සභාවට ඉදිරි ත් කරන ලද 2019.12.07 දිනැති ලිපිකේ “2016.02.16 දින 
කරන ලද  ැමිණිලි අංක W.C. B. (2) 243/310” කලස සටහන්ග කර ඇති බව කකාමිෂන්ග සභාව නිරීේෂණය 
කරන ලදී. 
 
ඉහත සදහන්ග තත්වයන්ග යටකත්, ක ාදු අධිකාරිය කතාරතුරු ඉල්ලීකම් අයිත යන්ග අංක 1,2 හා 3 යටකත් 
ඉල්ලලා ඇති කතාරතුරු ලබා දී ඇති බව ක ාදු අධිකාරිය විසින්ග ක   කකාමිෂන්ග සභාවට ඉදිරි ත් කරන ලද 
2019.12.07  දිනැති ලිපිකයන්ග තහවුරු වන බවින්ග ක  අභියාචනය අවසන්ග කරනු ලැකබ්. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
**** 

 

 
 


