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එස.්ඒ.එස.්සී. ස රසිිංහ එ. ජොතික ත ොලිස ්තකොමිෂන් සභොව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1089 /2019 (2019.06.18 දින  ැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය  ටි ොටිය), රීති අිංක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

 ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුිංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -     එස.්ඒ.එස.්සී. ස රසිිංහ 

තනොතිසි ලත්  ොර්ශවය             -    ත ොලිස් ත්, ත ොලිස් මූලස්ථොනය 

ත ොලිස් තිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝජෙ ත ොලිස් ති 

ත ොලිස් ස්ථොනොධි ති, අේ ොර 

 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - එස්.ඒ.එස්.සී. ස රසිිංහ 

ත ොදු අධිකොරිය  - ත නී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.11.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2017.11.12 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.03.29 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.04.30 

 

අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2017.11.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින්  හ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

අභියොචක 2015.06.29 දින සිට 2017.10.30 වන දින දක්වො  දිය ලොව ත ොලිස් ස්ථොනතේ 

ස්ථොනොධි තිවරයො තලස රොජකොරි කළ අ ර ආර්.එේ. විතේතුිංග අිංක 57/1/ඒ , කිනො මුල්ල 

,තදොරකුඹුර, දිය ලොව යන අයතේ ද්තේශ සහග  ත ත්සේ  දනේ කර තගන හො අේ ොර 
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තකොට්ඨොශතේ උසස් නිලධොරීන්තේ ද්තේශ සහග  වොර් ො  දනේ කර තගන ත ොලිස් තිතුමො විසින් 

අභියොචක මහනුවර තකොට්ඨොශයට 2017.10.28 දින සිට වහොම ක්රියොත්මක වන  රිදි ස්ථොන මොරුීේ 

කළ අ ර 2017.11.01 වන දින සිට තේ දක්වො ත ල්තදණිය මුලසථ්ොන ත ොලිස් ස්ථොනයට අනුයුක් ව 

රොජකොරි කරමි.  

ආර්.එේ. විතේතුිංග යන අයතේ ත ත්සමට අනුව අභියොචකහට විරුද්ධව විමර්ශනයක් අේ ොර 

තකොට්ඨොශභොර ත ොලිස් අධිකොරිතුමොතේ නිතයෝග  රිදි අේ ොර සහකොර ත ොලිස් අධිකොරි 11රණගල 

මහ ො විසින් විමර්ශනයක් කරන ලදී. එි ලිපිතගොණු අිංකය S/104/2017තේ. තමම ත ත්සම ද්තේශ 

සහග  තලස ඉදිරි ත් කර ඇති බැවින් අභියොචකහට සිදු ී ඇති අ හොසයට වන්දි තලස රු.ලක්ෂ 20ක් 

ඉල්ලො අභියොචකතේ නීතීඥ මහ ො මගින් විතේතුිංග යන යට එන් රවොසියක් යැීමට ක්රියො කළ අ ර 

එයට පිළිතුරු තලස අභියොචක විසින් නඩුකරයක්  වත්වො තගන ගියතහොත් එයට මුහුණ තදන බවට 

විතේතුිංගතේ නීතීඥ මහ ො මගින් අභියොචකතේ  නීතීඥ මහ ො තව  පිළිතුරු එවො තිබුණි. 

අභියොචකහට එතරිව ඉහ  ලිපි තගොනුතේ ඇති විමර්ශනතේ සහතික පිට ත් ගොස්තුවට යටත්ව ලබො 

තදන තලස අභියොචක විසින් සහකොර ත ොලිස් අධිකොරී රණගල මහ ොටත් , අභියොචකතේ නීතීඥ මහ ො 

විසින් ත ොලිස් අධිකොරිතුමො අේ ොරට ලිපි ඉදිරි ත් කර ඇ ත් තේ වන ත ක් පිළිතුරු තහෝ පිට ත් ලබො 

දීමට ක්රියො කර නැ .  

කරුණු එතස් තහයින් ලිපි තගොනු අිංක S /104/2017 තගොනුතේ ඇති ත ත්සම ඇතුළු සියලු ලිපිවල 

සහතික පිට ත් ලබො ගැනීමට සහය වන තලස ඉල්ලො සිටිමි. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.11.12 දිනැතිව අභියොචක තව  දන්වන ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 
ලිපිතගොනු අිංක එස්/104/2017 තගොණුතේ සහතික කරන ලද පිට ත් ජොතික ත ොලිස් තකොමිෂන් සභොව 
මඟින් ලබොදිය තනොහැකි අ ර එය ත ොලිස් තද ොර් තේන්තුව මඟින් ලබොගන්නො තලසයි. මින් 
අ ෘප්තතියට  ත් අභියොචක 2017.12.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 
2018.03.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො දන්වො ඇත්තත් අදොළ තගොණුව ත ොලිස් තිවරයොතේ අධිකොරිය 
යටතත් ඇති තගොණුවක් බැවින් එි අඩිංගු ත ොරතුරු ලබොදිය හැක්තක් ත ොලිස් තිවරයොට  මණක් 
බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට හැකියොවක් තනොමැති බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට  ත් අභියොචක 2018.04.30 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.     

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
ත ොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට  ැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිනුතේ ත ොදු අධිකොරිය විසින් 2019.06.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවටද 
පිට  ක් සි ව ඔහු තව  ලිපියක් එවො ඇති බවයි. නමුත් එම ලිපිතයන්  මන් විසින් අයදුේකරන ලද 
ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී තනොමැති බවට අභියොචක කරුණු දක්වො සිටී.  
 
අභියොචක වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වො සිටිනුතේ එම ලිපිතයන් ඔහු අයදුේකර ඇති එස්2/104/2017 
ලිපිතගොනුතේ ත ොරතුරු තනොව එස්2/147/2017 දරණ ලිපිතගොනුවකට අයත් ත ොරතුරු ලබො දී ඇති 
බවයි.  
 
තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කරන්තන් 2019.06.10 දිනැතිව අේ ොර 
තකොට්ඨොසතේ ත ොලිස් අධිකොරිවරයො විසින් එවො ඇති ලිපිතයන් තවනත් ලිපිතගොනුවකට අදොළ කරුණු 
ඉදිරි ත් කර ඇති බවයි. 
 
නිතයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව නිවැරදි ලිපිතගොනුව වන  ට අදොළව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අභියොචක තව  
ලබො දීමට ත ොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.10.22 දහවල් 12.00ට කල් බනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය  ටි ොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තද ොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1089 /2019 (2019.10.22 දින  ැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය  ටි ොටිය), රීති අිංක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

 ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුිංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ-ජනරොල්:  ඩි. ජි. එේ. ී. හපුආරච්චචි   
 

අභියොචක   -     එස.්ඒ.එස.්සී. ස රසිිංහ 

තනොතිසි ලත්  ොර්ශවය             -    ත ොලිස් ත්, ත ොලිස් මූලස්ථොනය 

ත ොලිස් තිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝජෙ ත ොලිස් ති 

ත ොලිස් ස්ථොනොධි ති, අේ ොර 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - එස්.ඒ.එස්.සී. ස රසිිංහ 

ත ොදු අධිකොරිය  - ආර්.එම් . මයිත්රීපාල (SI) 

 

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
විමසීමමන් පසු, මපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිමේ මමම මකාමිෂන් සභාමේ 2019.06.18 දිනැති නිමයෝගය 
පරිදි අභියාචකය විසින් මුලින්ම ඉල්ලා සිටි ම ාරතුරු ලබා දුන් බවත් පවසන ලදී. 
 
අභියාචකයා පවසා සිටිමේ ම ාරතුරු ඉල්ීමමන්  මකාටසක්  මාට ලැබී ඇති බවත්, 2019.09.27 
දිනැති ලිපිය යටමත් ඉල්ූ ම ාරතුරු  මාට මනාලැබුණු බවත් ය. 
 
අභියාචක 2019.09.27 දිනැති ලිපිමයන් පහ  ම ාරතුරු ඉල්ලා ඇති බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
 

“උක්  ශිර්ශග   කරුණට අදොලව ප්රධොන ත ොලිස්  රීක්ෂක, එස්.ඒ.එස්.සි. ස රසින්හ වන මො 
විසින් පුර්වගොමි ත ොලිස් අධිකොරී සමොන්  විතේතස්කර මහ ො තගන්ද, පුර්වගොමී සහකොර 
ත ොලිස් අධිකොරි මහඔය තක්.ඩි. චන්ර ොල මහ ොතගන් ද, වර් මොන සහකොර ත ොලිස් අධිකොරි 
ආනන්ද තද්ශප්රිය තිලකරත්න මහ ොතගන්ද, සථ්ොනධි ොති  දිය ලොව ප්රධොන ත ොලිස්  රීක්ෂක 
අනිල් අරියවිංශ මහ ොතගන්ද, ස්ථොනොධි ති තදිඅත් කන්ඩිය චන්දන තහ්රත් මහ ොතගන්ද, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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යන මහත්වරුන්තගන් තමයට යො කර ඇති ලිපි වල සඳහන් දිනයන්ිදී ත ොරතුරු ඉල්ලො ලිපි 
තයොමු කර ඇ ත් තමත ක් මො හට එම ත ොරතුරු ලබො දී නැ .  

තමයට යො කර ඇති ලිපිවලට අදොළ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අවැසි කටයුතු සලසො තදන තමන් 
ඔබතුමොතගන් කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමි.  

1. 2018.08.12 වන දිනැතිව ත ොලිස් අධිකොරි සමොන්  විතේතස්කර මහ ොට ඉදිරි ත් කරන ලද 
ලිපියට අනුව,  

2. 2019.01.30 වන දින ත ොලිස් අධිකොරි සමොන්  විතේතස්කර මහ ොට ඉදිරි ත් කරන ලද 
ලිපියට අනුව,  

3. 2019.02.04 වන දින ත ොලිස් අධිකොරි සමොන්  විතේතස්කර මහ ොට ඉදිරි ත් කරන ලද 
ලිපියට අනුව,  

4. 2018.10.09 වන දින වර් මොන සහකොර ත ොලිස ්අධිකොරි ආනන්ද තද්ශප්රිය තිලකරත්න 
මහ ොට තයොමු කරන ලද ලිපියට අනුව,  

5. 2018.08.24 දිනැතිව පුර්වගොමී ස්ථොනොධි ති තදිඅත් කන්ඩිය චන්දන තහ්රත් මහ ො තව  
තයොමු කරන ලද ලිපියට අදොලව ත ොරතුරු මො තව ලබො දීමට කටයුතු කර තදන තමන් 
කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමි.  

 වද මො විසින් 2018.08.12 තවනි දින ිටපු ත ොලිස් ති පුජිත් ජයසුන්දර මහ ො තව තයෝමු 
කරන ලද ලිපිය ද තේ සමග යො කර ඉදිරි ත් කරමි.” 

එයට පිළිතුරු වශමයන් මපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිමේ 2019.06.18 දිනැති මකාමිෂන් සභා 
නිමයෝගමයන් නියම කරන ලද ම ාරතුරු, එනම්,අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික ම ාරතුරු 
ඉල්ීමමහි සඳහන් ම ාරතුරු අභියාචක හට ලබා දී ඇති බව මපාදු අධිකාරිය පැහැදිලි කළ නමුත් 
අභියාචක 2019.06.18 දිනැති නිමයෝගමයන් පසුව  වත් ම ාරතුරු (අයි මයන් 5 ක්) 2019.09.27 
දිනැති ලිපිමයන් ඉල්ලා  ඇති බව අවධාරණය කරන ලදී. 

මකාමිෂන් සභාව විසින් එම ම ාරතුරු ලබා දීමට නිමයෝග කරන්මන් නම්, 2019.09.27 දිනැති ලිපිමයන් 
ඉල්ලා ඇති ම ාරතුරු ලබා දීමට මපාදු   අධිකාරිය කැමැත්ම න් සිටින බව  වදුරටත් මපාදු අධිකාරිය 
පවසන ලදී. 

අභියාචක පවසා සිටිමේ, 2019.09.27 දිනැති ලිපියක් මගින් ‘අතිමර්ක ම ාරතුරු’ ඉල්ලා මනාසිටි 
බවත්, ඔහුට අවශය සියලු ම ාරතුරු සඳහන් කිරීමට මකාමිෂන් සභාව විසින් සපයන ලද ම ාරතුරු 
ඉල්ීම් ආකෘතිමේ ප්රමාණවත් ඉඩක් මනාමැති බවත්, එමනිසා, එම අවකාශය තුළ ඇතුළත් කළ හැකි 
ම ාරතුරු පමණක් අභියාචක සදහන් කළ බව හා සදහන් කිරීමට මනාහැකි ඉතිරි ම ාරතුරු ඔහු 
මපාලිස් අධිකාරී මව  2019.09.27 දින යවන ලද ලිපිමේ සඳහන් කර ඇති බවය. 

ඒ අනුව අභියාචනාකරු සහ මපාදු අධිකාරිය එකඟ වූමේ මපාදු අධිකාරිය විසින් එස් / 104/2017 
ලිපිමගානු පිළිබඳ ම ාරතුරු ලබා දී ඇති බවත් (විමර්ශන වාර් ාව සහ ඊට අදාළ සියලු ලියකියවිලි) 
නමුත් එස් 2/104/2017 මගානුමේ අන් ර්ග  ම ාර රු ලබා දී මනාමැති බවත්ය.  

අභියාචක 2019.09.27 දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්ලා ඇති ම ාරතුරු එස් 2/104/2017 මගානුව හා 
සම්බන්ධ බව මකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

නිතයෝගය: 

මකාමිෂන් සභාව පහ  කරුණු  නිරීක්ෂණ කරන ලදී, 
 

1. 2016.09.27 දිනැති ලිපියක් මගින් අභියාචනාකරු විසින් මපාදු අධිකාරිමයන්  මූලික ම ාරතුරු 
ඉල්ීමම්දී සඳහන් කර මනාමැති ම ාරතුරු ඉල්ලා ඇති බව හා  
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2. මපාදු අධිකාරිය 2019.06.18 දිනැති මකාමිෂන් සභා නිමයෝගමයන් නියම කරන ලද ම ාරතුරු, 
එනම්,අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික ම ාරතුරු ඉල්ීමමහි සඳහන් ම ාරතුරු 
අභියාචක හට ලබා දී ඇති බව ය. 
 

ම ාරතුරු නිලධාරියා මව  කරන ලද ඉල්ීමමහි ම ාරතුරු ඉල්ීම ම  පදනම්ව පමණක් නම් කළ 
නිලධාරියට හා/මහෝ ම ාරතුරු දැනගැනීමම් මකාමිෂන් සභාව  මව  අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි 
බවත්, එනම්  අනුව නම් කළ නිලධාරියට හා/මහෝ ම ාරතුරු දැනගැනීමම් මකාමිෂන් සභාව  මව  
කරන ලද අභියාචනා වල නව ම ාරතුරු ම ාරතුරු දැනගැනීමම් පනමත් විධිවිධාන වලට යටත්ව 
ඇතුළත් කළ මනාහැකි බවත් අභියාචකයාමේ අවධානයට මයාමු කරනු ලැතේ. 
 
මකමස්මව ත්, 2019.09.27 දිනැති ලිපියක් මගින් ඉල්ලුම් කර ඇති ම ාරතුරු ලබා දීමට මපාදු 
අධිකාරිය සිය කැමැත්  ලබා දී ඇති අ ර  වද එම ම ාරතුරු ප්රාමයෝගිකව ලබා දිය හැකි බැවින් මමම 
නිමයෝගය ලැබී සති 2ක් ඇතුළ  අදාළ ම ාරතුරු අභියාචක හට ලබා දීමට මපාදු අධිකාරියට නිමයෝග 
කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්ය ටි ොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තද ොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

අභියාචනය අවසන් මේ. 
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