
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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එච් එල් කරුණාසසේන එ. අල්ලසේ ස ෝ දුෂණ ස ෝදනා විමර්ශන සකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසෙන් විභාග කිරීම)/ 558 /2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිො ක   -     එච් එල් කරුණාසසේන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -   නේ ළ නිලධරයො අල්ලසේ ස ෝ දුෂණ ස ෝදනා විමර්ශන සකාමිෂන්  

සභාව 

සපනීසිටීම   

අභියොච    - පැමිණ සිටිකේ නැත 

කපොදු අධි ොරිය  - පැමිණ සිටිකේ නැත 

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.06.07 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.06.22 

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 
  

2018.07.03 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.07.19 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.08.07 

 

අභිො නෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච   ැබිතිකගොල්වලෑව කපොීසිකේ වික වෂ අපරොධ විමර්ය් න අං කේ සවථොනොධිපති වරයො විසින් 
බී/284/2001 අං  දරණ නඩුව  ැබිතිකගොල්වලෑව මකහවසවත්රොත් අධි රණකේ පවත්වොකගන යැකේදී සිදු ර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ඇති වි ොල දුෂණ ක්රියොවන් ගණනොවක් සේබන්ධකයන් කපොදු අධි ොරිකයි 2013.11.25 දින සිදු  ර ඇති 
පැමිණිල්වලක් සේබන්ද, පහත කතොරතුරු, 2018.06.07 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 

1. අභියොච  විසින් ඉහත  රුණට අදොළව ඔබ ආයතනය කවත පැමිණිල්වලක් ඉදිරිපත්  ර ඇති බව 
පිළිගන්කන්ද? නැද්ද?  

2. පිළිගන්කන්නේ අභියොච කේ පැමිණිල්වලට අදොළව කපොදු අධි ොරිකයි වග කිව යුතු නිලධොරීන් 
විසින් ගත පියවර කමොනවොද? ( රුණු සිතව) 

3. පිළිකනොගන්කන් නේ එයද  රුණු සිතව  
4. අභියොච කේ එම පැමිණිල්වකල්ව අං  i සිට xvi දක්වො සඳහන්  ර ඇති දුෂණ ක්රියොවන් 

 බිතිකගොල්වලව කපොීසිකේ අදොළ කපොලිසව නිලධොරීන් විසින් සිදු ර ඇතිබව පිළිගන්කන්ද නැද්ද  
5. පිළිගන්කන්නේ අභියොච කේ පැමිණිල්වලට අදොළව කපොදු අධි ොරිකයි වග කිව යුතු නිලධොරීන් 

විසින් එම දුෂණ ක්රියොවන් සේබන්ධකයන් විමර්ය් නයක් කනොපැවැත්ීමට කහවතුව  රුණු සිතව  
6. පිළිකනොගන්කන් නේ එයද  රුණු සිතව 

7. මකේ පැමිණිල්වලට අදොළව ඔබ ආයතනය විසින් විමර්ය් නයක් පැවැත්ීට වග කිව යුතු කපොලිසව 
නිලධොරියන් නීතිය ඉදිරියට පමුණුවො දඬුවේ ලබො දීමට  ටයුතු කනොකිරීකමන් පක්ෂේරොහී  ටයුතු 
 ර ඇති බව කපකන් එය පිළිගන්කන්ද නැද්ද  

8. එකසවම කපොදු අධි ොරිකයි ඊට වගකිව යුතු නිලධොරීන් විසින් මකේ පැමිණිල්වලට අදොලව ඒ 
ආ ොරකයන්  ටයුතු කිරීකමන් (විධිමත් විමර්ය් නයක් පවත්වො අදොළ කපොලිසව නිලධරයන්ට එකරිව 
 රයුතු කනොකිරීකමන්) වි ොල දුෂණ ක්රියොවක් (ඔබ ආයතනකේ නිලධරයන් විසින් සිදු  ර ඇති බව 
මනොව කපකනන්නට තිකේ. 

9. ඔබ ආයතනකේ නිලධරයන් විසින් එකසව දුෂණ ක්රියොවන් සිදු ර ඇති බව පිළිගන්කන්ද නැද්ද  
10. පිළිකනොගන්කන් නේ එයද  රුණු සිතව 

  
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.06.22 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 2013.11.25 දිනැතිව කපොදු අධි ොරියට  රන 
ලද පැමිණිල්වලට අදොළව කපොදු අධි ොරිය (ක ොමිෂන් සභොව) ලබො දුන් කයොමු අං ය  ඉදරිපත්  රන කලසට 

දන්වන ලදී. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.07.03 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත 
අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. අභියොච  නේ ළ නිලධොරියො හටසිදු රන ලද අභියොචනකේ පවසො සිටිකේ 
කයොමු අං යක් ලබො දීම කපොදු අධි ොරිය සතු වගකීමක් හො යුතු මක් වුවද එවැනි අං යක් කපොදු අධි ොරිය 
විසින් ලබො දී කනොමැති බවයි. තවද ඒ පිළිබඳව එව ට කපොදු අධි ොරිකයි ප්රධොන ලිපි රු ව කයන් කසවවය 
 ළ බව පවසන අහමඩ් නමැති නිලධොරියට ඒ පිළිබඳව දුර ථනය මොර්ය්ගකයන් දැනුේ දුන් නමුත් තමොට 

කයොමු අං යක් ලබොදී කනොමැති බව අභියොච  පවසො සිටියි. නේ ළ නිලධරයො 2018.07.19 දිනැතිව 
ප්රතිචොර දක්වමින් කතොරතුරු ඉල්වීම අදොළ ආයතනය වන  ැබිතිකගොල්වලෑව මකහවසවරොත් අධි රණය කවත 
ඉදිරිපත්  රන කලසට දන්වන ලදී. කමම ප්රතිචොරකයන් අභියොච  සැහීම ට පත් කනොවූ කහයින් 

2018.08.07 දිනැතිව අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 
 

අභිො නෙ සලකා බලන අවසේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනය සඳහො අභියොච ද කපොදු අධි ොරියද කනොපැමිකණන ලදී. 

 

නිසෙෝගෙ: 
 

අභිො නෙ සඳ ා අභිො කද සපාදු අධිකාරිෙද සනාපැමිසණන ලදී. සකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 20 

(8) (ගාසේු  ා අභිො නා කාර්ෙපටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03) ප්රකාරව 'කිසිෙම්ව 

පාර්ශවෙක් පුද්ගලික වශසෙන් සපනී සිටීමට අසමත් විෙ  ැක්සක් වුවද ඒ පිළිබඳ සනාතකා අදාළ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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අභිො නෙ විභාගෙට ගැනීමට නිෙම කර ඇති දිනසේදී එෙ විභාග කරනු ලැබීමට ස  ඒ සම්වබන්ධ්සෙන් 

තීරණෙක් ගැනීමට සකාමිෂන් සභාවට'  ැකිෙ. පාර්ශව සදක විසින් ලිඛිතව කිසිදු කරුණු සිදු කිරීමක් සිදු 

සනාකර ඇති බැවින් ස  අද දින සපනී සිටීමට අසපාස ාසත් වී ඇති බැවින් අභිො ක විසින් සගානු කර 

ඇති ලිෙකිෙවිලි මත පදනම්වව සකාමිෂන් සභාව අභිො නෙ සලකා බැලීමට තීරණෙ කර ඇත.  
 

සපාදු අධිකාරිි සතාරුරු නිලධ්ාරිො අභිො ක සිදු කරන ලද පැමිණිල්සලි සොමු අංකෙ දන්වා එවන 

සලසට අභිො ක සවත දැන්වුවද එවැනි සොමු අංකෙක් ලබා දී සනාමැති බව අභිො ක දන්වා ඇත. 

අභිො ක විසින් සම්ව බව සඳ න් කරමින් නම්වකළ නිලධ්ාරිො සවත සොමු කරන ලද අභිො නෙටද 

සතාරුරු නිලධ්ාරිො විසින්ම ප්රති ාර දක්වා ඇති බවට සපාදු අධිකාරිසෙි 2018.07.19 දිනැති ලිපිෙ මගින් 

සපනී ෙන අතර එිදී පවසා ඇත්සත් සතාරුරු කැබිතිසගාල්ලෑව මස ේසේරාත් අධිකරණසෙන් ලබා ගන්න 

සලසයි. සමම සතාරුරු ඉල්ලීමට අදාළ කරුණු  කැබිතිසගාල්ලෑව මස ේසේරාත් අධිකරණසෙන් ලබා ගත 

සනා ැකි බව සපනී ෙන අතර එම ප්රති ාරෙ සැහීමකට පත්විෙ  ැකි පිළිුරක් සනාවන බව සපනී ෙයි. 

සොමු අංකෙ සඳ න් සනාකර දිනෙ පමණක් සඳ න් කරමින් (2013.11.25) සපාදු අධිකාරිෙට කරන ලද 

පැමිණිල්ලක් සම්වබන්ධ්සෙන් සිදුූ සදෙ සසවීමට අප සු බව සපනී ෙන අතර එම පැමිණිල්ල සිදු කළ 

අවසේථාසේදී සිදුවී ඇති පරිපාලනමෙ අතපසුවීම්ව සඳ ා පිෙවර ගැනීමට සමම සකාමිෂන් සභාවට බලතල 

සනාමැත. සමම සකාමිෂන් සභාවට සපාදු අධිකාරිෙ සන්තකසේ පාලනසේ ස ෝ භාරසේ පවතින සතාරුරු 

පනසත් 5 (1) වගන්තිසෙි වයතිසර්ඛෙන්ට අෙත් සනාවන්සන් නම්ව ලබා දීමට නිසෙෝග කළ  ැකිෙ.  
 

ඒ අනුව සපාදු අධිකාරිෙ සන්තකසේ පාලනසේ ස ෝ භාරසේ පවතින සතාරුරු ඉල්ලීමට අදාළ 

2013.11.25 දිනැතිව අභිො ක විසින් සිදුකරන ලද පැමිණිල්ල සම්වබන්ධ් සතාරුරු පවතින්සන් නම්ව එම 

සතාරුරු ලබා දීමට කටයුු කරන සලසට නිසෙෝග කරනු ලැසේ. එවැනි සතාරුරු සනාපවතින්සන් නම්ව 

ඒ බව සඳ න් කරමින් අභිො ක සවත ප්රති ාර දැක්වීමට කටයුු කරන සලසට නිසෙෝග කරනු ලැසේ. 

අභිො නෙ සමයින් අවසන් කරනු ලැසේ. 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය් වය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 

***** 

 


