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ඒ.ජී.එස.්ආර්. රාජපක්ෂ එ. පේරාපෙණිය පපාලිස් ස්ථානය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/ 528 /2018 (2018.12.11 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ  

පනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    ප්රධොන තපොලිසව පරීක්ෂක (සවථොනොධිපති),  

තේරොතදණිය තපොලිසව සවථොනය 

 

පපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ 

තපොදු අධිකොරිය  -          එසව.එේ.එසව.බී. තසවනොනොයක, ප්රධොන තපොලිසව පරීක්ෂක 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.05.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.06.11 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.05.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1. මම තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලයට එතරිව අංක SCFR 211/2010 යටතත් මුලික අයිතිවොසිකේ 

තපත්සමක් 2010.03.11. තවනි දින තරවෂවඨඨොධිකරණතේ තගොනුකරනු ලැබුතේ මොතේ කොර්මික 
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නිලධොරී  නතුතර් පහුණුව  ක්තසවරු කිරීම සඳහො ඉතිහොසතේ පළමු වරට මට පමණක් ලිඛි  

පරීක්ෂණ පැවැත්ීතමන් ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්රම වෙසවථොතේ 12(1) සහ 14(1)g  යන වගන්තීන් වග 

උත් රකොර විශවවවිදෙොලය උල්ලංඝනය කිරීම මගින් මොතේ මුලික අයිතිවොසිකේ කඩකර ඇති 

බවට ප්රකොශකරන තලසයි. එම කොරණය එම නුතීන්දු ප්රකොශය තුලද පැහැදිලිවම සදහන් කර 

ඇ . CIB 1 30/71 අංක යටතත් 2018.03.09 තවනි ඔබ තපොලිසව සවථොනතේ මම විසින් පැමිණිල්ල 

තගොනු කර ඇත්තත් 2010.08.03. සහ එදිතනන් පසුව තේ දක්වො සිදුකරමින් පවතින අපරොධයන් 

සේබන්දතයනි. මම වග උත් රකොර විශවවවිදෙොලයට එතරිව තවනත් කොරණයක් සේබන්දතයන් 

මුලික අයිතිවොසිකේ තපත්සමක් තගොනුකර තිබීම ඔබට තමම පැමිණිල්ල සේබන්දතයන් ඉදිරි 

නිතීමය කටයුතු සිදුකිරීමට එනේ අපරොධ නීතිය ක්රියොත්මක කිරීමට බොධොවක්ද? එය කුමක්ද?   

2. තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලයට එතරිව අංක SCFR 211/2010 යටතත් 2010.03.01 දින තගොනුකර 

තිබු මොතේ මුලික අයිතිවොසිකේ තපත්සේ තීන්දුව 2016.11.28. දින ප්රකොශයට පත් කර ඇ . 

අධිකරණය විසින් එම තීන්දු ප්රකොශය මගින් උක්  පැමිණිල්ල සඳහො ඔබට ඉදිරි අපරොධ නීතිමය 

කටයුතු සිදුකිරීමට තනොහැකිවන ආකොරතේ කිසියේ විලංගුවක් බොධකයක් ඇති බව සදහන් කර 

ඇත්ද? එම බොධකය තහෝ විලංගුව කුමක්ද? 

3. මම විසින් ඉහ  අංක CIB 1 30/ 71 යටතත් 2018.03.09 තවනි දින තේරොතදණිය තපොලිසව 

සවථොනතේ කරන ලද පැමිණිල්ල නීතිය ඉදිරිතේ සෑම පරවැසිතයකුම සමොනය යන යථොර් වොදී 

සංකල්පය ම  පිිටො විභොග කර යුක්තිය සහ සොධොරණත්වය කඩිනමින් ඉටුකිරීමට ඔබතුමොට 

ඇති බොධක සදහන් කරන්න. 

4.  මම විසින් ඉහ  අංක  CIB 1 30/ 71 යටතත් 2018.03.09 තවනි දින තේරොතදණිය තපොලිසව 

සවථොනතේ කරන ලද පැමිණිල්ල සේබන්දතයන් මුලික විමර්ශනයක් සිදුතකොට ඇත්ද? ඒ අනුව 

උක්  පැමිණිල්ලට අදොලව එි වග උත් රකරුවන්තගන් ප්රකොශ සටහන් ලබොතගන ඇත්ද? එම 

ප්රකොශ වල සහතික කරන ලද පිටපත් ලබොතදන්න. 

5.  මොතේ උක්   CIB 1 30/ 71  පැමිණිල්ලට අදොලව ප්රකොශ සටහන් ලබොතදන තලස වග 

උත් රකරුවන්ට දන්වො තපොලිසව සැරයන් 18380 බණ්ඩඩොර මහ ො මගින් තේරොතදණිය 

විශවවවිදෙොලතේ ආරක්ෂක අංශයට භොර දී ඇ ැයි පවසන එම ලිපිතේ සහතික කරන පිටප ක් 

ලබොතදන්න. 

6. කිසියේ පරවැසිතයකුතේ ජීවි ය සහ තසෞඛ්ෙ තකතරි විශොල හොනියක් සිදුවන බව සදහන්ව 

බරප ල අපරොධ තචෝදනො සහ සොක්ි රොශියක් සි ව තමම පැමිණිල්ල සිදුතකොට මස 2 1/2 කට 

ආසන්න කොලයක් ග ී ඇති පසුබිමක ඔබ  වදුරටත් මුනිව  රකින්තන් කිනේ පද්ගලතයකු 

ආරක්ෂො කිරීමටද? ඉන් ඔබට අත්වන වොසිය කුමක්ද? 

7. මොතේ උක්   CIB 1 30/ 71 පැමිණිල්ලට අදොලව සියලු පොර්ශවකරුවන් කැඳවො විභොග කටයුතු 

සිදිකරනවොද? සිදුකරන්තන් කවදොද? සිදුකරන්තන් නැද්ද? ඊට තහවතු තමොනවොද? 

8.  මම විසින් අංක  CIB 1 30/ 71 යටතත් 2018.03.09 දින තේරොතදණිය තපොලිසව  සවථොනතේ කරන 

ලද පැමිණිල්තල් සහතික කරන ලද පිටප  ලබො තදන්න. 

9.  2013.11.16 තවනි දින තරෝහයො කීර්ති තපතර්රො යන අය විසින්  මට විරුද්ධව කරන ලද 

පැමිණිල්ල (C4  ත ොරතුරු තපොතත් 224 පිටුව) තවනුතවන් මම ලබොදුන් ප්රකොශ සටහන්වල සහ 

ඉන් සතියක් ඇතුල  සිදුකරන ලද එි විභොග කටයුතු වලින් පසුව සිදුවූ අවසොන තීරණයද 

ඇතුලත් ලියකියවිලි වල සහතික කරන ලද පිටප  බැගින් ලබොතදන්න. 

10.  මම විසින් ඉහ  අංක යටතත් 2018.03.09 තවනි දින තේරොතදණිය තපොලිසව සවථොනතේ කරන ලද 

පැමිණිල්තල් ඉදිරි කටයුතු අනවශෙ තලස ප්රමොදී ඇත්තත් ඔබතේ දැනුවත් බොවතයන්ද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තනොතේද? එතසවනේ එම ප්රමොදය සේබන්දතයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වො ඊට වගකිවයුතු 

නිලධොරීන්ට උපතදසව ලබොදි ඔවුනට විරුද්ධව විනය ක්රියොමොර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනවද?   

 

පනතත් නියමි  කොල සීමොව අනුව ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  

අභියොචක 2018.06.11 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 
නිලධොරියොද පනතත් නියමි  කොල සීමොව අනුව ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 

2018.07.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිනුතේ ඔහු විසින් 2018.03.09 දිනැතිව සිදුකරන ලද පැමිණිල්ලට අදොළව 
තේරොතදණිය තපොලිසිය විසින් ගනුලැබූ පියවර කවතර්ද යන්නයි.  

මීට අදොළව තපොදු අධිකොරිය කරුණු දන්වො සිටිනුතේ 2018.10.03 දිනැතිව ඊට අදොළ පිළිතුරු අභියොචක 
තව  ලබො දී ඇති බවයි. එතසවම විශවවවිදෙොලතයන් 2018.11.10 දිනැතිව එවන ලද ලිපියද තපොදු 
අධිකොරියට ලැබී ඇති බවද සඳහන් කර සිටී. 

එතසවම අභියොචක තේ පිළිබඳව නිතයෝයෙ තපොලිසව පරීක්ෂකවරයොට පැමිණිලි කර ඇති අ ර ඊට අදොළ 
වොර් ොව නිතයෝයෙ තපොලිසව පරීක්ෂකවරයොට යවො ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි.  

ඒ අනුව එම වොර් ොව හො අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ඉල්ීේ 9ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට තපොදු 
අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව හමුතේ එකඟ වන ලදි. 

නිපයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය ලබොදීමට එකඟීම ම  තමම 
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.  
 
***** 


