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එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ එ. ජාතික ප ාලිස් පකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපෙන් විභාග කිරීම)/ 1089 /2019 (2019.06.18 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  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ 

ප ාතිස ලත්  ාර්ශවෙ             -    තපොලිසවපත්, තපොලිසව මූලසවථොනය 

තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝයෙ තපොලිසවපති 

තපොලිසව සවථොනොධිපති, අේපොර 

 

ප නීසටීම   

අභියොචක   - එසව.ඒ.එසව.සී. ස රසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.11.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.11.12 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.03.29 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.04.30 

 

අභිොච ෙට  සුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2017.11.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

අභියොචක 2015.06.29 දින සිට 2017.10.30 වන දින දක්වො පදිය ලොව තපොලිසව සවථොනතේ 

සවථොනොධිපතිවරයො තලස රොයකොරි කළ අ ර ආර්.එේ. විතේතුංග අංක 57/1/ඒ , කිනො මුල්ල 

,තදොරකුඹුර,පදිය ලොව යන අයතේ ද්තේශ සහග  තපත්සේ පදනේ කර තගන හො අේපොර 
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තකොට්ඨොශතේ උසසව නිලධොරීන්තේ ද්තේශ සහග  වොර් ො පදනේ කර තගන තපොලිසවපතිතුමො විසින් 

අභියොචක මහනුවර තකොට්ඨොශයට 2017.10.28 දින සිට වහොම ක්රියොත්මක වන පරිදි සවථොන මොරුීේ 

කළ අ ර 2017.11.01 වන දින සිට තේ දක්වො ත ල්තදණිය මුලසවථොන තපොලිසව සවථොනයට අනුයුක් ව 

රොයකොරි කරමි.  

ආර්.එේ. විතේතුංග යන අයතේ තපත්සමට අනුව අභියොචකහට විරුද්ධව විමර්ශනයක් අේපොර 

තකොට්ඨොශභොර තපොලිසව අධිකොරිතුමොතේ නිතයෝග පරිදි අේපොර සහකොර තපොලිසව අධිකොරි 11රණගල 

මහ ො විසින් විමර්ශනයක් කරන ලදී. එි ලිපිතගොණු අංකය S/104/2017තේ. තමම තපත්සම ද්තේශ 

සහග  තලස ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් අභියොචකහට සිදු ී ඇති අපහොසයට වන්දි තලස රු.ලක්ෂ 

20ක් ඉල්ලො අභියොචකතේ නීතීඥ මහ ො මගින් විතේතුංග යන යට එන් රවොසියක් යැීමට ක්රියො කළ 

අ ර එයට පිළිතුරු තලස අභියොචක විසින් නඩුකරයක් පවත්වො තගන ගියතහොත් එයට මුහුණ තදන 

බවට විතේතුංගතේ නීතීඥ මහ ො මගින් අභියොචකතේ  නීතීඥ මහ ො තව  පිළිතුරු එවො තිබුණි. 

අභියොචකහට එතරිව ඉහ  ලිපි තගොනුතේ ඇති විමර්ශනතේ සහතික පිටපත් ගොසවතුවට යටත්ව ලබො 

තදන තලස අභියොචක විසින් සහකොර තපොලිසව අධිකොරී රණගල මහ ොටත් , අභියොචකතේ නීතීඥ 

මහ ො විසින් තපොලිසව අධිකොරිතුමො අේපොරට ලිපි ඉදිරිපත් කර ඇ ත් තේ වන ත ක් පිළිතුරු තහෝ 

පිටපත් ලබො දීමට ක්රියො කර නැ . 

කරුණු එතසව තහයින් ලිපි තගොනු අංක S /104/2017 තගොනුතේ ඇති තපත්සම ඇතුළු සියලු ලිපිවල 

සහතික පිටපත් ලබො ගැනීමට සහය වන තලස ඉල්ලො සිටිමි. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.11.12 දිනැතිව අභියොචක තව  දන්වන ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො 
ඇති ලිපිතගොනු අංක එසව/104/2017 තගොණුතේ සහතික කරන ලද පිටපත් යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් 
සභොව මඟින් ලබොදිය තනොහැකි අ ර එය තපොලිසව තදපොර් තේන්තුව මඟින් ලබොගන්නො තලසයි. මින් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.12.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 
2018.03.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො දන්වො ඇත්තත් අදොළ තගොණුව තපොලිසවපතිවරයොතේ 
අධිකොරිය යටතත් ඇති තගොණුවක් බැවින් එි අඩංගු ත ොරතුරු ලබොදිය හැක්තක් තපොලිසවපතිවරයොට 
පමණක් බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට හැකියොවක් තනොමැති බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.04.30 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.     

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථාපේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිනුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.06.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවටද 
පිටප ක් සි ව ඔහු තව  ලිපියක් එවො ඇති බවයි. නමුත් එම ලිපිතයන්  මන් විසින් අයදුේකරන 
ලද ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී තනොමැති බවට අභියොචක කරුණු දක්වො සිටී.  
 
අභියොචක වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වො සිටිනුතේ එම ලිපිතයන් ඔහු අයදුේකර ඇති එසව2/104/2017 
ලිපිතගොනුතේ ත ොරතුරු තනොව එසව2/147/2017 දරණ ලිපිතගොනුවකට අයත් ත ොරතුරු ලබො දී ඇති 
බවයි.  
 
තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කරන්තන් 2019.06.10 දිනැතිව අේපොර 
තකොට්ඨොසතේ තපොලිසව අධිකොරිවරයො විසින් එවො ඇති ලිපිතයන් තවනත් ලිපිතගොනුවකට අදොළ කරුණු 
ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. 
 

නිපෙෝගෙ: 
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ඒ අනුව නිවැරදි ලිපිතගොනුව වන  ට අදොළව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අභියොචක තව  
ලබො දීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.10.22 දහවල් 12.00ට කල් බනු ලැතේ. 
 
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.  

***** 
 


