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තරිඳු ජයවර්ධන  
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ඔරුතතොට, 
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අභියොචක 

අභියොචනො අංකය : 800/2022             එදිරිව 

 

                                                                        ශ්රී ලංකො තපොලීසිය  

                                                                        තපොලිස් මූලස්ථොනය 

                                                                                  තකොළඹ 01  

                                                                                                      

                                                                                                     ත ොදු අධිකොරිය 

 

ඉදිරිපිටදී   : 1. විනිසුරු උපොලි අතේරත්න (විශ්රොමික) - සභොපති    

2. නීතීඥ කිෂොලි පිනතටෝ ජයවර්ධන  - තකොමසොරිස් 

    3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි   - තකොමසොරිස්  

 

ත නී සිටීම                           :   අභියොචක සිටී 

     තපොදු අධිකොරිය  තවනුතවන තපොලිස් අධිකොරී නිහොල් ජයතිලක මහතො 

සහ  උප තපොලිස් පරීක්ෂක තක්.පි.ටි. විශ්වජිත් 

මහතො  (අපරොධ පරීක්ෂණ තෙපොර්තතම්නුව) 

තපනී සිටී. 

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියොචක  -  ඉදිරිපත් කර නැත. 
     තපොදු අධිකොරිය -  ඉදිරිපත් කර නැත. 
      

විභොග කළ දිනය  :    2022.06.27, 2022.08.03 
 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.08.03 
 

ක ොමිෂන් සභොකේ තීරණය: 
 

අභියොචනයට පසුබිම්වූ  රුණු 

 
අභියොචක විසින 2021.05.09 දිනැති තතොරුරු ඉල්ලීම මඟින පහත සඳහන තතොරුරු ඉල්ලො ඇත.  

 

1. “තේශබනදු තතනනතකෝන මහතො විසින ත ්ස්ු ක් ඔස්තස් මරණිය තර්ජන කිරීම 

සම්බනධතයන තරිදු ජයවර්ධන මවිසින තපොලිස්පති චනෙන වික්රමසිංහ වන මවිසින තපොලිස්පති 

චනෙන වික්රමසිංහ මහතොට 2022 ජුලි මොසතේදී කරන ලෙ විමර්ශන ආරම්භ කර තිතේෙ? 
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2. එම විමර්ශනයට අෙොලව තකොපමණ පිරිසකතේ ප්රකොශ සටහන කරතගන ඇතිෙ? එම පිරිස කවුෙ? 

3. විමර්ශනය කරනු ලබනතන කුමන ආයතනයක්ෙ, කුමන නිලධොරියකුතේ අධීක්ෂණය යටතත් 

කුමන නිලධොරියකුතේ ප්රධොනත්වය යටතත් ෙ? 

4. විමර්ශනයආරම්භ කර නැතිනම් එයට තහ්ුව කුමක්ෙ? 

5. සිේධිය සම්බනධතයන අධිකරණයට කරුණු වොර්තො කර තිතේෙ? තිතේනම් කුමන 

අධිකරයකටෙ? නඩු අංකය ලබො තෙනන 

6.  විමර්ශනය සම්බනධතයන තපොලිස්පති සහ විමර්ශන නිලධොරීන අතර හුවමොරු වූ ලිපිවල පිටපත් 

ලබො තෙනන  

7. එම සිදුවීම වලට අෙොලව තේශබනදු තතනනතකෝන මහතො සම්බනධතයන යම් විනයොනුකුල 

ක්රියොමොර්ගයක් තගන තිතේෙ? 

8. එම සිේධිය සම්බනධතයන විනයොනුකුල ක්රියොමොර්ගයක් ගැනීම සෙහො තපොලිස්පතිවරයො විෂය 

භොර අමොතයංශයට තහෝ රොජය තස්වො තකොමිසමට ෙැනුම් දී සහ / තහෝ ඉල්ලො තිතේෙ? තිතේ නම් 

ඊට අෙොල ලිපිතේ සහතික පිටපත් ලබො තෙනන. 

9. එතලස සිදු කර තනොමැති නම් ඊට තහ්ු තමොනවොෙ?” 

 

තතොරුරු නිලධොරියො විසින පනතත් ෙක්වො ඇති නියමිත කොලය ුළ ප්රතිචොර ෙැක්වීමට අතපොතහොසත් වීතමන 

අතෘප්තතියට පත් අභියොචක 2022.05.13 දිනැතිව නම්කළ නිළධොරියො තවත අභියොචනයක් තයොමු කර ඇත. 

නම්කළ නිළධොරියො විසින ෙ පනතත් ෙක්වො ඇති නියමිත කොලය ුළ ප්රතිචොර ෙැක්වීමට අතපොතහොසත් වීතමන 

අතෘප්තතියට පත් අභියොචක 2022.05.21 දිනැතිව තකොමිෂන සභොව තවත තමම අභියොචනය තයොමු කර ඇත. 

 

අභියොචකතේ 2021.05.09 දිනැති තතොරුරු ඉල්ලීමට සහ 2022.05.13 දිනැති අභියොචනයට ප්රතිචොර 

ෙැක්වීමට තපොදු අධිකොරිය අතපොතහොසත් වී ඇති බව තකොමිෂන සභොව නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒ අනුව, 

තතොරුරු ෙැනගැනීතම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතතහි විධිවිධොනවලට අනුකූලව, පනත මගින නිශ්ිතව 

ෙක්වො ඇති කොල නියමයන ුළ පුරවැසියන විසින ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු තතොරුරු ඉල්ලීම් සහ 

අභියොචනො සඳහො ප්රතිචොර ෙැක්වීමට, පනතතහි 24 (3) සහ 25 (1) වගනති ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිතේ 

තතොරුරු නිලධොරියො හටෙ, පනතතහි 31(2) සහ 31(3) වගනති ප්රකොරව නම්කළ නිලධොරියො හට ෙ පැවරී 

ඇති වයවස්ථොපිත වගකීම තපොදු අධිකොරිතේ තතොරුරු නිළධොරියො සහ නම්කළ නිළධොරියො විසින පැහැර හැර 

ඇති බව තකොමිෂන සභොව විසින නිරීක්ෂණය කර ඇත. 

 

සළ ො බැලීම 
 
ඉහත සෙහන තතොරුරු ඉල්ලීම සම්බනධතයන තපොදු අධිකොරිය විසින ප්රතිචොර තනොෙැක්වීම තකතරහි 

තකොමිෂන සභොතේ අවධොනය තයොමුවී ඇත. තතොරුරු පනතත් 24 සහ 31 වගනති අනුව තතොරුරු නිලධොරී 

සහ නම් කල නිලධොරී ක්රියො කල යුු ආකොරය පැහැදිලිව සෙහනව ඇති නමුත් තපොදු අධිකොරිතේ තතොරුරු 

නිලධොරී සහ නම් කල නිලධොරී නිතිමය විධිවිධොන අනුව ක්රියො තනොකිරීම ප්රශංසනීය කරුණක් තනොතේ. 

එබවින, තපොදු අධිකොරිය මින ඉදිරියට තම් පිලිබෙව සැලකිලිමත් විය යුු බවට තකොමිෂන සභොව අවධොරනය  

කරයි.   

 

තතොරුරු ඉල්ලීමට අෙොල තතොරුරු සම්බනධතයන ක්රියො කිරීම සෙහො අභියොචක විසින ඉදිරිපත් කර ඇති 

පැමිණිල්ල තම් වන විට තපොලිස්පති  විසින අපරොධ පරීක්ෂණ තෙපොර්තතම්නුතේ නිතයෝජය තපොලිස්පති 

ප්රසොේ රණසිංහ මහතො තවත තයොමු කිරීතමන පසුව අධයක්ෂක, අපරොධ පරීක්ෂණ තෙපොර්තතම්නුව, තවත 

තයොමු කර ඇති බවත් ඒ අනුව අපරොධ පරීක්ෂණ තෙපොර්තතම්නුතේ නීති කමිටුවට  තයොමු කිරීතමන 

අනුරුව ඒ පිලිබෙව විමර්ශනයක් අපරොධ පරික්ෂණ තෙපොර්තතම්නුතේ  පරිගණක අපරොධ විමර්ශන  
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තකොට්ඨොසය තවත තයොමු කර  පැමිණිලිකරුතගන විධිමත් ප්රකොශයක් සටහන කර ඉදිරි විමර්ශන කරයුු 

නීතිපතිුමොතේ උපතෙස් මත ඉදිරියට කරතගන යොමට  නිර්තේශ කර ඇති බවට, අෙ දින විමර්ශනයට  

සහභොගී වන තපොලිස් අධිකොරී ජයතිලක මහතො සෙහන කරයි.    

 

තමම සථ්ොවරය මත තමම අභියොචනො විමර්ෂණය අවසන කිරීමට අභියොචක කැමැත්ත පල කරයි.  

එතස්ම, තපොලිස්පති විසින අපරොධ පරික්ෂන තෙපොර්තතම්නුවට පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට නියම කරමින 

එවන ලෙ ලිපිතේ පිටපතක් සහ අපරොධ පරික්ෂණ තෙපොර්තතම්නුතේ  නීති කමිටුතේ ඉහත කි නිර්තේශතේ  

පිටපතක් 2022.08. 12 වන දිනට ප්රථම තකොමිෂන සභොවට පිටපත් සහිතව අභියොචක තවත නිකුත් කිරීමට 

තපොදු අධිකොරිය තවත නිතයෝග කරමු. 

 

තකොමිෂන සභොතේ තමම තීරණයට අනුකූලව ක්රියො කිරීමට තපොදු අධිකොරිය අතපොතහොසත් වනතන නම්, 

තතොරුරු නිලධොරිට සහ තපොදු අධිකොරියට එතරහිව 2016 අංක 12 ෙරණ තතොරුරු ෙැනගැනීතම් 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 39 වගනතිය ප්රකොරව නියමිත මතහස්්රොත් අධිකරණතයහි නඩු පැවරීමට 

ක්රියොකළ යුු බවට තකොමිෂන සභොව තීරණය කරයි. 

 

තකොමිෂන සභොතේ තමම තීරණය තපොදු අධිකොරිය තවත, තතොරුරු නිලධොරි තවත සහ අභියොචක තවත ෙනවො 

යැවීමට  තකොමිෂන සභොතේ අධයක්ෂ ජනරොල්වරයො තමතහයවනු ලැතේ.  

 

අභියොචනය අවසන. 

 
 

 

  


