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උයනගේ ශාන්ති එ. ශ්රී ලංකා ගපාලිස ්ගෙපාර්තගේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1057 /2019 (2019.06.11 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.  

 

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ගකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     උයනතේ ශොන්ති 

ගනාිසි ලත් පාර්ශවය             -    තපොලිසවපති, තපොලිසව මූලසවථොනය 

තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝයෙ තපොලිසවපති 

තපොලිසව සවථොනොධිපති, අහංගම 

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - ජී.ජී.සී. කීර්තිරත්න (අභියොචකතේ බලයලත් නිතයෝජි ) 

තපොදු අධිකොරිය  - උපුල් ආනන්ද ීරතසවකර, සවථොනොධිපති, අහංගම 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.12.05 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.12.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.18 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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උයනතේ ශොන්ති වන අභියොචිකොව විසින් " බැන  ර්යනය කර නිවසට හො ත්රීතරෝද රථයට හොනිීම" 

සේබන්ධතයන් 2016/01/31 දින CIB II/103/353 යටතත් අහංගම තපොීසිතේ පැමිණිල්ලක් කර ඇ .  

 

අවශෙ ොවයක් සඳහො නීතීඥ මහත කු මගින් කරන ලද ඉල්ීමකට අනුව එම පැමිණිල්තල් පිටප ක් 

අභියොචිකොව විසින් ලබොගන ඇති අ ර එි අලොභ සිදු වූ ත්රීතරෝද රථතේ අංකය සඳහන් ී තනොමැ .  

 

i) එය පිටපත් කිරීතේදී සිදු වූ අ පසු ීමක් ද? අ පසු ීමක් නේ අදොළ ත්රීතරෝද රථතේ අංකය කුමක්ද? 

ii) පැමිණිල්තල් ත්රීතරෝද අංකය සඳහන්ව තනොමැති නේ CIB II/103/353 පැමිණිල්ල අදොල විමර්ශන 

වොර් ොතේ සඳහන් වන, අලොභ සිදු වූ ත්රීතරෝද රථතේ අංකය කුමක්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො පනතත් සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 2019.01.18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචකතේ බලයත් නිතයෝජි තයකු හො අදොළ තපොදු අධිකොරිය පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව 
නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.05.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇත්තත් අභියොචක විසින් 
නේකළ නිලධොරියොට සිදුකරන ලද අභියොචනය සේබන්ධව 2018.12.20 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර 
දැක්වූ බවය. එනේ, 2016.01.31 අහංගම තපොලිසිතේ CIB (II) 103/353 දරණ පැමිණිල්තල් නිවැරදි 
පිටප ක් අභියොචක තව  නිකුත් කර ඇති බවත් එිදී අභියොචකට අදොළ ත්රීතරෝද රථතේ අංකය ම ක 
නැති බව සඳහන් කර ඇති අ ර කිසියේ අ පසුීමක් සිදුව නැති බවත් එිදී පියල් සමන්  ීරසූරිය යන 
අය  ම එකකුස උපන් සතහෝදරයො වන බවත්, එතසව තහයින් තමම ආරවුල  වදුරටත් පවත්වොතගන 
යොමට අවශෙ තනොවන බැවින් වැඩිදුර විමර්ශන තනොපවත්වන තලසට අභියොචක විසින් ප්රකොශ කළ 
තහයින් එදින තමම පැමිණිල්ල තපොලිසව සවථොනතේදී සමථයට පත් කරන ලද බවත් වැඩිසවදුර විමර්ශන 
අවශෙ තනොවන බවට ප්රකොශ කළ තහයින් තපොලිසව සවථොනය මඟින්ද වැඩිදුර විමර්ශනයක් පවත්වො 
තනොමැති බැවින් එම ත්රීතරෝද රථතේ අංකය මොතේ තපොලිසව සවථොනතේ සටහන් තපොත්වල තනොමැති 
බවත්ය. මීට අම රව තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.05.28 දිනැති ලිපිය සමඟ පැමිණිලිකොරියතේ මුල් 
පැමිණිල්ල, වග උත් රකරුතේ ප්රකොශය, විභොග සටහන, පැමිණිලිකොරියතේ නැව  ප්රකොශය, තේ 
සේබන්ධතයන් ලද ලිපියට තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිතුමො තව  තයොමුකරන ලද ලිපිතේ පිටප , 
පැමිණිලිකොරිය දැනුවත් කළ පිටප  හො අවසන් වොර් ොව යන තල්ඛනද තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර 
ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ පැමිණිලිකොරිය විසින් අදොළ පැමිණිල්තල් 
එම ත්රීතරෝද රථතේ අංකය සඳහන් කර තනොතිබීම නිසො එම අංකය ලබොදීමට හැකියොවන් තනොවූ බවය. 
එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට තයොමුකළ පළමු ලිපියට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය 
විසින් පැමිණිලිකොරියතගන් නැව  සටහනක් ලබොගත් බවද තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටී.  
 
තමිදී අභියොචකතේ බලයලත් නිතයෝජි යො කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධව 
නිසි පරිදි ප්රතිචොර දැක්ීමට තපොදු අධිකොරිය ක්රියොකර තනොමැති බවය.  
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ 2019.02.24 දිනැතිව පැමිණිලිකොරියතගන් නැව  සටහන් 
කරගත් ප්රකොශතේ අදොළ ත්රීතරෝද රථතේ අංකය තලස SP QK-8660 යන අංකය සඳහන් කර ඇති බවය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ එම ත්රීතරෝද රථතේ අංකය SP QK-8660 තලස 
සඳහන් කර සිටීම අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ නිසි පිළිතුර තලස 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
 

නිගයෝගය: 

අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ප්රකොශ කිරීම ම  
හො එම ත ොරතුර අභියොචකතේ බලයලත් නිතයෝජි යොට ිමිීම ම  අභියොචනය මින් අවසන් කරනු 
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.  
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