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තිලක් රංජිත් සිල්වා එ. ශ්රී ලංකා ප ාලීසිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/ 628 /2018 (2019.03.26 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේ දී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තිලක් රංජිත් සිල්වා  

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    කපොලිසවපති, කපොලිසව මූලසවථොනය 

 

ප නීසිටීම   

අභියොච    - තිලක් රංජිත් සිල්වා 

කපොදු අධි ොරිය  - කේ.එල්.පී. කුලරත්න 

ඩබ්.කේ.ඩී. විකේසිංහ 

 
 
කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.03.01 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
පිළිතුරක්  ැත  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.04.16 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
පිළිතුරක්  ැත 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 
කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.08.13 

 

අභියාච යට  සුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.03.01 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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පහත සඳහන් විස්තර වලට අදාල ලේඛන,වාර්තා සටහන් වලට අදාල වැඩ 

ලේඛන, වාර්තා අධීක්ෂණය කිරීමට අදාල ලේඛන, වාර්තා සටහන් 

උද්ධෘතවල සහතික කල ඡායා පිටපත්. (දියබදුලේ හර්ෂාන් ශලේන්ද්ර 

සිේවා හට 13.02.2017 සිදුවූ අනතුර සම්බන්ධ )  
 

01. ලම් අනතුර සම්බන්ධලයන් වූ ල ානුව ලපාලලාන්නරුව සහකාර 

ලපාලිස් අධිකාරිතුමා විසින් පරික්ෂා කිරීලමන් අනතුරුව , කරන ලද 

ලයෝජනා , අදහස්, නිර්ලද්ශ, ඇතුලත් ලිපි සටහන් වල සහතික පිටපත්. 

02. අනතුරට අදාල ලිපි ල ානුව ලපාලලාන්නරුව ලපාලිස් අධිකාරිතුමා/ 

ලජෙෂ්ඨ ලපාලිස් අධිකාරිතුමා විසින් පරික්ෂා කිරීලමන් අනතුරුව , 

කරන ලද ලයෝජනා , අදහස්, නිර්ලද්ශ, ඇතුලත් ලිපි සටහන් වල 

සහතික පිටපත්. 

03. ලම් අනතුරට අදාල ලිපි ල ානුව ලපාලලාන්නරුව භාර නිලයෝජෙ 

ලපාලිස්පතිතුමා විසින් පරික්ෂා කිරීලමන් අනතුරුව , කරන ලද 

ලයෝජනා , අදහස්, නිර්ලද්ශ, ඇතුලත් ලිපි සටහන් වල සහතික පිටපත්. 

උතුරු මැද පළාත් ලජෙෂ්ඨ නිලයෝජෙ ලපාලිස්පතිතුමා මම ල ානුව 

පරික්ෂා කිරීලමන් අනතුරුව  රු ලපාලිස්පතිතුමා ලවත ලයාමු කරන 

ලද  ලයෝජනා , අදහස්, නිර්ලද්ශ, ඇතුලත් ලිපි සටහන් වල සහතික 

පිටපත් සහ ලමම අනතුර සම්බන්දලයන් ලදන ලද තීරණයන්, 

නිලයෝ යන් ඇතුලත් ලිපි සටහන් වල සහතික කල පිටපත්. 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අකපොකහොසත් ීම මත අභියොච  විසින් 

2018.03.01 දිනැතිව නේ ළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ කයොමු රන ලදි. නේ ළ නිලධොරියොද නියමිත 

 ොලය තුළ ප්රතිචොර දේීමට අකපොකහොසත්ීම මත අභියොච  2018.08.13 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොවට 

අභියොචනයේ කයොමු රන ලදි.    

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො කදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව ක ොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය  ර සිටී. 
 
කපොදු අධි ොරිය විසින්  රුණු දේවො සිටිකේ මීට අදොළ කතොරතුරු කසොයොකගන ලබොදීම සඳහො තවත් 
දිනයේ ලබො කදන කලසයි. 
 

 

නිපයෝගය: 
 

ඒ අනුව එම පතාරතුරු කසොයොපග  මීළඟ අභියාච ා දි ය ව  2019.07.02 දි  පකාමිෂන් සභාව 

ඉදිරිපේ ප නී සිටීමට ප ාදු අධිකාරියට මින් නිපයෝග කර සිටී. 
 

මීළඟ අභියාච ය 2019.07.02 දි   .ව.1.15ට කල්තබ  ලදි. 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/ 627 /2018 (2019.07.02 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේ දී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තිලක් රංජිත් සිල්වා  

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    කපොලිසවපති, කපොලිසව මූලසවථොනය 

 

ප නීසිටීම   

අභියොච    - තිලක් රංජිත් සිල්වා 

කපොදු අධි ොරිය  - කේ.එල්.පී. කුලරත්න 

ඩබ්.කේ.ඩී. විකේසිංහ 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො කදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව ක ොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය  ර සිටී. 
 

අභියාචක විසින් කරුණු දක්වා සිටිපේ තමන් විසින් පතාරතුරු ඉල්ලා ඇත්පත් ධූරාවලිපේ පිළිපවළට 

බවය. 
 

පමහිදී ප ාදු අධිකාරිය විසින් කරුණු දක්වා සිටිපේ ඉල්ලා ඇති පතාරතුරු විවිධ නිලධාරීන් පවත 

පයාමුකර  බවත් ඒ හැම විටකම ඊට අදාළ එකම පගානුව යැපව  බවත්ය. එපස්ම ප ාදු අධිකාරිය 

සඳහන් කරන්පන් RTIC/Appeal/627/2018 ට මඟින්ද පමම පතාරතුරු ආවරණය ව  බවයි.  
 

ඒ අනුව පකාමිෂන් සභාවද නිරීක්ෂණය කරන්පන් RTIC/Appeal/627/2018 මඟින් අභියාචක විසින් 

ඉල්ලා ඇති පතාරතුරු ආවරණය වීමක් සිදුව  බවයි. 
 

 

නිපයෝගය: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 
 

අදොළ කතොරතුරු කයෙෂවඨ නිකයෝයෙ කපොලිසවපතිකගන් ලබොකගන මොසය   ොලයේ ඇතුළත අභියොච  
කවත ලබොදීමට කපොදු අධි ොරියට මින් නිකයෝග  ර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන්  රනු ලැකබ්. 
 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකබ්. 
***** 


