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තේ.එේ.එච්. සුදත් එ. ශ්රී කාකා ත ොසිසිය, මහනුවර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1163 /2019 (2019.07.30 දින  ැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන කද නිතයෝගය). 

 

2016 අාක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන කද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය  ටි ාටිය), රීති අාක 28 යටතත්  වත්වාතගන යනු කබන කාර්යය 

 ටි ාටිය.  

 

සභා ති:                                   මහින්ද ගේමේපික  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තේ.එේ.එච්. සුදත් 

තනොතිසි කත්  ාර්ශවය             -    ත ොලිස් තිතුමාතේ මාණ්ඩලික නිතයෝයෙ ත ොලිස් ති,  

ත ොලිස් මූකස්ථානය, තකොළඹ 01 

ස්ථානාධි ති, මහනුවර ත ොලිස් ස්ථානය, මහනුවර 

 

ත නීසිටීම   

අභියාචක   - තේ.එේ.එච්. සුදත්  

ත ොදු අධිකාරිය  - ඩී.පී. මධුෂාක, ත ොලිස් තකොස් ා ල් 

 

ත ොරතුරු ඉල්සිම තගොනු කරන කද දිනය 

 

2018.08.29 

ත ොරතුරු නිකධරයා තීරණය කබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

නේ කළ නිකධරයා තව  අභියාචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.25 

නේ කළ නිකධරයා තීරණය කබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

තව  අභියාචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.15 

 

අභියාචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 2018.08.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්සිම මඟින්  හ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්කා සිටින කදි. 
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1. 2016.02.16 දින කරන කද  ැමිණිලි අාක W.C.B. 2 343/310 යටතත් නීති ති උ තදස්   ා ඇති 

ලිපි තගොනුතේ තයොමු අාකය 

2. 2017/04/05 වන දින කරන කද  ැමිණිල්තල් අාක W.C.I.B. 1 350/54 යටතත් නීති ති උ තදස් 

  ා ඇති ලිපි තගොනුතේ තයොමු අාකය 

3. 2017/07/12 වන දින කරන කද  ැමිණිල්තල් අාක W.C.I.B. 1 237/157 යටතත් නීති ති 

උ තදස්   ා ඇති ලිපි තගොනුතේ තයොමු අාකය   

 

ත ොරතුරු නිකධාරියා හා නේකළ නිකධාරියා නියමි  කාක සීමාව තුළ කිසිඳු ප්රතිචාරයේ දැේවීමට 

අත ොතහොසත්වීම ම  අභියාචක විසින් 2018.10.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාවට අභියාචනයේ 

තයොමුකරන කදි.     

    

අභියාචනය සකකා බකන අවස්ථාතේ දී උද්ග  වූ කාරණා:  
 

අභියාචනා විභාගය සඳහා තද ාර්ශ්වයම  ැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභාව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

ත ොදු අධිකාරිය විසින් සඳහන් කර සිටිතේ අදාළ ත ොරතුරු අභියාචක තව  කබාදී ඇති අ ර එහි 

පිට  ේ තකොමිෂන් සභාවට රැතගනවි  ඇති බවයි. 

මීට ප්රතිචාර තකස අභියාචක සඳහන් කර සිටිතේ ත ොදු අධිකාරිය විසින් අදාළ ත ොරතුරු කබා දී ඇ ත් 

තුන්වන අයි මයට අදාළව කබාදී ඇත්තත් ස ෙ ත ොරතුරු තනොවන බවත්ය. එය සනාථ කිරීම සඳහා 

2017.12.26 ලිපිය මඟින් අදාළ තල්ඛනය නීති තිතේ උ තදස් සඳහා තයොමුකර ඇති බවත්, 2018.01.28 

දිනැති ලිපිය මඟින් ත ොලිස් අධිකාරීවරයා සඳහන් කර ඇත්තත් අදාක තල්ඛනය නීති තිට තයොමුකර ඇති 

අ ර ඊට උ තදස්  වමත් කැබී තනොමැති බවට දන්වා ඇති බවයි. ඒ අනුව ත ොදු අධිකාරිය විසින් 3 වන 

අයි මයට අදාළව කබාදී ඇති ත ොරතුරු ස ෙ ත ොරතුරු තකස පිළිග  තනොහැකි බව අභියාචක ප්රකාශ 

කර සිටී. 

තමම කරුණු දැේවීේ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභාව විසින් අවධාරණය කර සිටින්තන් තුන්වන අයි මයට 

අදාළ ත ොරතුරුවක ස ෙ ාවය පිළිබඳ  රස් ර ාවේ ඇති බවයි. 

 

නිතයෝගය: 

ඒ අනුව 2017.12.26 දිනැති හා 2018.01.28 දිනැති ලිපි මඟින් සඳහන් කරුණු හා ත ොදු අධිකාරිය විසින් 

3 වන අයි මයට අදාළව කබා දී ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන  රස් ර ාවය පිළිබඳව කරුණු 

දැේවීමට ත ොදු අධිකාරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 

ඒ අනුව මීළඟ අභියාචනය 2019.12.10 දින ත .ව. 11.00ට කල් බන කදි. 

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අාක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය  ටි ාටිය, ගැසට් අාක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තද ාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු කැතේ.  
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