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එච්.ජී. ලාල් ගමතේ එ. ත ොලිස ්මූලස්ථානය 

 

RTIC Appeal /1051/2018 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා 
රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  ටි ාටිය), රීති අංක 28 යටතේ  වේවාතගන යනු ලබන 
කාර්යය  ටි ාටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකාරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේ ත්රය 
- 2019.06.11 දින  ැවති තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන 
ලදී 
 

සභා ති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එච්.ජී. ලාල් ගමතේ  

තනොතිසි ලේ  ාර්ශවය             -    ත ොලිස් ති, ත ොලිස් මූලස්ථානය 

 

ත නීසිටීම   

අභියාචක   -  ැමිණ නැ  

ත ොදු අධිකාරිය  -  ැමිණ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.18 

ත ොරතුරු නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

- 

නේ කළ නිලධරයා තව  අභියාචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.20 

නේ කළ නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

තව  අභියාචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.04 

 

අභියාචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 2018.09.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින්  හ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 
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අභියාචක හට ත්රස් වාදී විමර්ශන තකෝටටාසත  නිතයෝයෙ ත ොලිස් ති නාලක ද සිල්වා මහ ාතේ 

නිර්තේශය ම  නීති විතරෝධී තලස අභියාචකතේ 2016 ඔක්ත ෝබර්, තනොවැේබර්, තදසැේබර් මස 

වැටුත න් කිසිඳු විනය  රීක්ෂණයක් තනොකර රු. 58,000/= මුදලක් අයකර ගන්නා ලදී. 

තමම මුදල් අයකර තනොගන්නා තලස අභියාචක කන්කසන්තුරය තය.ත ො.අ තුමාතගන් ලිඛි  ඉලීමක් 
කල නමුේ එය ත ොලිස් ති තුමාතේ නිතයෝගයක් බැවින් අයකර ගැනීමට සිදුවන බව ප්රකාශ කරන ලදී. 

නමුේ තමම නි.ත ො.  නාලක ද සිල්වා මහ ාතේ සාවදෙ සහ තනොමග යවන සුු  නිර්තේශය ම  
ත ොලිස් ති තුමාතේ අනුමැතියට එතරහිව සාධාරණයක් ඉටුකර තදන තලස ඉල්ලා 2016/09/29 දින 

අභියාචනයක් ඉදිරි ේ කරන ලදී. 

තේ දක්වා ඒ සේබන්ධව  රීක්ෂණයක් සිදුකරනවාද නැේද යන්න දැනගැනීමට නැ . තමම අභියාචකතේ 
 ැමිණිල්ල සේබන්ධතයන් තගන ඇති ක්රියාමාර්ගය සේබන්ධව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  න ට ප්රකාරව 

පිළිතුරක් ලබාතදන තලස අභියාචක ඉල්ලා ඇ . 
 

ත ොරතුරු නිලධාරියා හා නේකළ නිලධාරියා  නතේ සඳහන් නියමි  කාල  රාසය තුළ ප්රතිචාර 

දැක්වීමට අත ොතහොසේ වීම ම  අභියාචක 2019.01.04 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් 

තයොමුකරන ලදි.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතේ දී උේග  වූ කාරණා:  
 

අභියාචනය සඳහා තද ාර්ශව්යම  ැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

අභියාචක විසින් 2019.05.31 දිනැතිව ස්ථානාධි ති, මානව හිමිකේ තකෝටඨාසය, ත ොලිස් මූලසථ්ානයට 

පිට  ක් තයොමු කරමින් තකොමිෂන් සභාවට දන්වා ඇේතේ අභියාචකතේ අභියාචනය සේබන්ධතයන් 

තකොමිෂන් සභාව විසින් දක්වන ලද ප්රතිචාරයට ස්තුතිය පදකර සිටින අ ර අභියාචක විසින් ඉල්ලා ඇති 

ත ොරතුරු ත ොලිස් මූලසථ්ානය තවතින්  සුගිය දින එවා ඇති බවේ තේ සේබන්ධතයන් වැඩිදුර 

විමර්ශනයක් කිරීම අවශෙ තනොවන බවේය. 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(1)  හ   රිදි තේ. 
 

අභියාචනයක් විභාග තවමින්  වතින විට අභියාචකට  ඕනෑම අවස්ථාවකදී තකොමිෂන් සභාව 

තව  ලිඛි ව තහේතු දක්වා, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක්  ාර්ශවය/න් තව  ලබාදීම 
සඳහා පිට  ක් ද සමග ඉදිරි ේ කිරීම මගින් සිය අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 
තකොමිෂන් සභාව අනතුරුව සියලූ  ාර්ශවයන්ට තමකී අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 

දැනුේදීම ලබාතදනු ඇ . 
 

රීති අංක 30(3)  හ   රිදි තේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඉහ  උ  රීති (1) සහ (2) හි සඳහන් කරන තහේතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව  ෘප්  තේ 

නේ, අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 
 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(3) ප්රකාරව, ලබාදී ඇති තහේතුන් 

වලින් තකොමිෂන් සභාව සැහීමකට  ේවී ඇති බැවින් අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 
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