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ශ්රී ලංකා ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිසතේදී 

පී. මල්ලවආරච්චි එ. ශ්රී ලංකා ත ොලීසිය 

RTIC අභියාචනා (පුද්ගල/  මා විසින්) / 169/2018 - ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ  නතේ 32 (1) වගන්තිය 

යටතේ, 2016අංක 12 දරණ හා 2017 ත ොරතුරු රීති  නතේ 28 වන වගන්තිය යටතේ වූ කාර්ය සටහන් වාර් ාව 

(ගාස්තු හා අභියාචනා ක්රියා  ටි ාටිය) අනුව කටයුතු කර වාර් ා කිරීම. - තකොමිසතමහි විධිමේ රැස්වීමක තකොටසක් 

තලස 22.05.2018දින 

සභාපති:   - මහින්ද ගේමේපිල    මහ ා 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහේවා 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ය තසලවී තිරුචන්ද්රන් 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිංහ  

 

අභියාචක :    පී. මල්ලවආරච්චි 

නිකේදනය නිකුත් කළ අය:  ත ොලිස්  රීක්ෂක තයනරාල්, ශ්රී ලංකා ත ොලීසිය 

කපනීසිටීම/නිකයෝජනය කකල්: 

අභියාචක  ාර්ශවය තවනුතවන් -  පී. මල්ලවආරච්චි 

ත ොදු අධිකාරිය තවනුතවන් -  ආර්.ඒ.තක්. ගාමිණී, ප්රධාන ත ොලිස්  රීක්ෂක, ත ොලිස් මූලස්ථානය. 

 

 ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කළ දිනය    09.10.2017 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   අදාළ තනොතේ 

නේකළ නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ දිනය:  24.11.2017 

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   අදාළ තනොතේ 

RTIC තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ දිනය: 25.01.2018 

 

පසුබිම් කරුණු කකටිකයන් 

අභියාචක 09.10.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින්  හ  සඳහන්  ත ොරතුරු ඉල්ලා ඇ : 

DIG ෆීබියන් මිතචල් සහ DIG ඩි.එස්.ආර් වානගුරු විසින් 18.05.2009 වන දින ප්රධානේවය දරන ලද / තමතහයවන 

ලද සේමුඛ  රීක්ෂණයට අදාළ  හ  විස් ර: 
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සහතික කළ පිට ේ:  

1. 2009.05.18 දින  වේවන ලද සේමුඛ  රීක්ෂණයට කැඳවූ නිලධාරීන්තේ නේ 

2. සේමුඛ  රීක්ෂණතේදී එම නිලධාරීන් විසින් ලබාගේ ලකුණු අඩංගු තල්ඛනය 

 

 

ශ්රී ලංකා ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිසතේදී 

3. එම සේමුඛ  රීක්ෂණවලට අදාළව 24.07.2009දිනැති CRTM 1109 දරණ  ණිවිඩ අංකය 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තවතින් ප්රතිචාරයක් තනොලැබීතමන්, 24.11.2017 දින; අභියාචකයා විසින් නේකළ නිලධාරියා 

තව  අභියාචනයක් ඉදිරි ේ කර ඇ .නේකළ නිලධාරියා තවතින් ප්රතිචාරයක් තනොලැබීතමන්, අභියාචකයා 

2012.01.25 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචනා තකොමිසම තව  අභියාචනයක් ඉදිරි ේ කරන ලදී. 

 

නඩු විභාගකේදී මතු වන කරුණු 

09.10.2012දිනැති අභියාචකතේ ත ොරතුරු දැනගනීතේ ඉල්ලීම ලැබුන විට, ඒ සේබන්ධතයන් 23.10.2012 දිනැති 

ලිපිය මගින් මානව සේ ේ කළමණාකරණ අංශතයන් ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු පිළිබඳව විමසා තිබූ බව, 18.05.2018 

ලිපිය මගින්  ත ොදු අධිකාරිය විසින් තකොමිසමට දන්වා තිතේ.එබැවින්, විනය හැසිරවීම අංශය (                      ) භාරව 

සිටි DIGවිසින් අදාළ සේමුඛ  රීක්ෂණයක්  වේවා ඇති බැවින්, සේමුඛ  රීක්ෂණයට අදාළ වන තල්ඛන කිසිවක් 

එයින්  සු  මා භාරතේ තනොතිබූ බව24.11.2017 දිනැති ලිපිය මගින් මානව සේ ේ කළමණාකරණ අධ්යක්ෂ( ) 

ඉදිරි ේ කර ඇ . 

තමම නඩු විභාගතේදී,  

ත ොදු අධිකාරිය විසින් එම කරුණම තකොමිසම ඉදිරිතේම  හවුරු කර ඇති අ ර, ත ොදු අධිකාරිය විසින් විනයානුකුල 

හැසිරීේ අංශතයන් ද ඔහු වැඩිදුර ත ොරතුරු විමසා ඇති නමුේ ඉල්ලූ ත ොරතුරු තසොයා ගැනීමට අසමේ විය.ඉල්ලූ 

ත ොරතුරුවසර නවයක්  ැරණි ලියකියවිලිවලට අදාළ ත ොරතුරු බැවින්  , එම අදාළ ත ොරතුරු  වදුරටේ ත ොදු 
අධිකාරිය සතුව තනොතිබිය හැකි බව ත ොදු අධිකාරිය  ැහැදිලි කතල්ය. 

අභියාචක DIGෆීබියන් මිතචල් සහ DIGඩි.එස්.ආර් වානගුරු විසින් 18.05.2009 ප්රධානේවතයන්/  වේවන සේමුඛ 

 රීක්ෂණයට සහභාගි වූවද, ඔහුතේ ලකුණු ඒවන විට නිකුේ කර තනොතිබුනි. ඒ අ රම, ඒ තවනුවට අදාළ 

සේමුඛ රීක්ෂණයට අයදුේ කර තහෝ  ැමිණ නැති පි. තහට්ටිආරච්චි මහ ා නැමේත කුතේ ලකුණු නිකුේ කර 

තිබුනි.අභියාචකතේ  ර්කය වනුතේ ත ොදු අධිකාරිය විසින් පී.මල්ලවාරච්චි වන  මන්ට අයිති ලකුණු පී. 

තහට්ටිආරච්චි යන අයට වැරදීමකින් ප්රධානය කර ඇති බවයිසහ එහි ප්රතිඵලයක් වශතයන්(එමනිසා) ඔවුන් සතුව ඇති 

සේමුඛ  රීක්ෂනයට අදාළ තල්ඛන නිකුේ කිරීමට තනොකැමති බවය. 

ත ොදු අධිකාරිය ඍණාේමකව පිළිතුරු ලබා දුන් ප්රතිචාරය සඳහා ඉල්ලූ ත ොරතුරු තසොයා ග  හැකි දැයි  හවුරු 

කිරීම පිණිස සේමුඛ  රීක්ෂණයට සහභාගි වූ නිලධාරීන්තේ ත ෞද්ගලික ලිපිතගොනු  රීක්ෂා කිරීමට පියවර තගන 

තිතේදැයි තකොමිසම විමසීය.අනතුරුව, අභියාචකයා විසින් සේමුඛ  රීක්ෂණයට සුදුසුකේ ලැබීම සඳහා ලැයිස්තු ග  

කිරීම  සදහා සේමුඛ  රීක්ෂණයට සහභාගී වූ නිලධාරීන්තේ නේ සහ ලිපිනයන් කවතර්ද; ඔවුන්තේ අධ්යා න 

සුදුසුකේ  ක්තසේරු කර  හවුරු කරන ලද නිලධාරීන්තේ නේ කවතර්ද;පිලිබඳ  අභියාචක සතුව තිබූ තල්ඛන තදකක් 

තකතරහි තකොමිසතේ අවධානය තයොමු කර විය.ඔහු  ව දුරටේ ලකුණු ප්රදානය කරනු ලැබූ තහට්ටිආරච්චි මහ ාතේ 

නම, ලැයිස්තු තදතකන් එකකවේ ඇතුළේ කර තනොමැති බව අනාවරණය කතළේය. 
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ශ්රී ලංකා ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිසතේදී 

 

නිකයෝගය 

 

මහයන මුදල් මගින් අරමුදල් ස යා ඇති රාජ්ය අධිකාරිය නිසි  ටි ාටියඅනුකූලව තසේවකයින්තේ උසස්වීේ සිදු කර 

තිතේද යන විෂය කාරණය සේබන්ධතයන් ක්ෂණිකව සැලකිල්ලට ග  යුතු කරුණක්  වන නිසා, ඕ. ඩේ. තක්. 

ඥානදාස මහ ාට එතරහිව ලංකා බැංකුව (RTIC වාර් ා 04.12.2017), නිතයෝග කර ඇති ආකාරයට RTI  න ට අනුව 

සහ ඉල්ලා සිටින ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම සඳහා ත ොදු අධිකාරිය වගකීම දරන බව අ  සඳහන් කරමු. 

ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු ආගිය  ැන් පිළිබඳව නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා, ලකුණු ප්රදානය කර තිබු, වර් මානය වන 

විට සහකාර ත ොලිස් අධිකාරිවරතයකු තලස තසේවය කරන තහට්ටිආරච්චි මහ ා තේ (18.05.2009 දින තමම සේමුඛ 

 රීක්ෂණතේදී තහට්ටිආරච්චි මහ ා සේමුඛ  රීක්ෂණයට අයදුේ  ක් ඉදිරි ේ කර තහෝ සහභාගී වී තනොමැති නිසා 

බවට අභියාචක තේ කරුණු සටහන් කිරීම තනොසළකා) ත ෞද්ගලික ලිපිතගොනුව  රීක්ෂා කිරීමට ත ොදු අධිකාරිය 

තයොමු කරන ලදී. එම තහට්ටිආරච්චි මහ ා තේ ත ෞද්ගලික ලිපිතගොනුතේ අදාල ලියකියවිලි තසොයා ගැනීමට  ත ොදු 

අධිකාරිය අත ොතහොසේ වන්තන් නේ,තමම කාරණය සඳහා අදාළ සේමුඛ  රීක්ෂණය සඳහා ඉදිරි ේ වූ අතනක් 

අයතේ ත ෞද්ගලික ලිපිතගොනු  රීක්ෂා කිරීමට ත ොදු අධිකාරිය තයොමු කරවනු ලැතේ. 

ඉහ   ේේවයන් යටතේ, ඉල්ලූ තල්ඛන තසොයාග  තනොහැකි බවට වන මහයන අධිකාරිතේ එම  ේවය වඩා 

තහොඳින් සනාථ කිරීම සඳහා, සහ ප්රශ්නග  ලියකියවිලි සේබන්ධතයන් වැඩිදුර විමර්ශනයක් හා  රීක්ෂණයක් 

 ැවැේවීමසඳහා මහයන අධිකාරිය තයොමු කරනු ලැතේ.එය අනුව ඊළඟ නඩු දිනතේදී   රීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය 

ලිපි තල්ඛන සමග තකොමිසම ඉදිරිතේ ත නී සිටී අවශ්ය තේ. 

 

ඒ අනුව අභියාචනය කල්  ැතේ. 

ඊලග නඩු ඇසීතේ දිනය: 12.06.2018 

**** 

RTIC අභියාචනය ( මා විසින්) / 169/2018 - ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ  නතේ 32 (1) වගන්තිය යටතේ 

නියමය, 2016අංක 12 දරන සහ රීති අංක 2017 හි (ගාස්තු හා අභියාචනා ක්රියා  ටි ාටි)  නතේ 28 වන වගන්තිය 

යටතේ කියා ටි ාටිය පිළිබඳ වාර් ාවක් - 12.06.2012දින තකොමිසතේ විධිමේ රැස්වීමක දී තකොටසක් තලස අසන 

ලද 

සභා ති:   - මහින්ද ගේමේපිල    මහ ා 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහේවා 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ය තසලවී තිරුචන්ද්රන් 

කකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   
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අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිංහ  

 

ශ්රී ලංකා ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිසතේදී 

 

අභියාචක:    පී. මල්ලවආරච්චි 

නිතේදනය නිකුේ කළ අය:  ත ොලිස්  රීක්ෂක තයනරාල්, ශ්රී ලංකා ත ොලීසිය. 

ත නීසිටීම/නිතයෝයනය කතල්: 

අභියාචක  ාර්ශවය තවනුතවන්  -  පී. මල්ලවආරච්චි 

ත ොදු අධිකාරිය තවනුතවන්  -  ආර්.ඒ.තක්. ගාමිණී, ප්රධාන ත ොලිස්  රීක්ෂක, ත ොලිස් මූලස්ථානය. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අයි ම අංක 3 සේබන්ධතයන්, ත ොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකයා විසින් ඉදිරි ේ කරන ලද 

ලිපි තල්ඛන 22.05.2018 දක්වා ඉදිරි ේ කරන ලදී.එනේ.24.07.2009 දිනැති අංක CRTM 1109 දරණ  ණිවිඩය 

සේබන්ධතයන් වූ සේමුඛ  රීක්ෂණ සේබන්ධතයන් ත ොදු අධිකාරිය ප්රකාශ කර සිටිතේ එම වාර් ාතේ එහි වාර් ා 

වල තනොමැති බවයි. ඒ තවනුවට එම සේමුඛ  රීක්ෂණවලට අදාළව 24.07.2009 දිනැති අංක CRTM 1106 දරණ 

 ණිවිඩතේ පිට  ක් ත ොදු අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇ . 

 ත ොදු අධිකාරිය මගින් ස යන ලද ත ොරතුරු අනුව අභියාචකයා සෑහීමකට  ේවන බවට තකොමිසම සටහන් කරයි. 

 

අභියාචනය අවසන් තේ. තකොමිෂන් සභා රීති වල 27 (3) ගාස්තු හා අභියාචනා ක්රියා  ටි ාටි (2004/66 ගැසට් අංක, 

03.02.2017දින) නියමයන් අනුව  ාර්ශව තදකටම නිතයෝගය තයොමු තකතර්. 

 

**** 

 


