
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 තරිඳු ජයවර්ධන එ ජාතික ප ාලිස් පකාමිෂන් සභාව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/634/2018 (2019.01.22 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 පිළිබඳක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                 මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී.පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -තරිඳු යයවර්ය්ධන 

පනාතිසි ලත්  ාර්ශවය  -නේ ළ නිලධොරී, යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොව 

 

ප නීසිටීම   
අභියොච    - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - ANS මුණීර - සහ ොර කල් ේ  

    AN දර්ය්ශනී  

 
කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.04.12  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.07.02  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

 
2018.07.12  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.08.21  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 
අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

2018.09.06 

 
අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 
අභියොච  2018.04.12 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
“ 

1. යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොව විසින් සතිපතො බ්රහසවපතින්දො පවත්වනු ලබන ක ොමිෂන් සභො 
රැසවීකේ 2018/03/22 වැනිදො වොර්ය්තොව. 

2. 2018/03/15 කවනිදො ක ොමිෂන් සභො වොර්ය්තොව. 
3. 2018/04/05 කවනිදොක ොමිෂන් සභො වොර්ය්තොව.” 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.02 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ 2018/05/10 දින රැසවූ 

යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන්  සභොකේ තීරණය පරිදි 2018/03/15 හො 2018/04/05 වැනි දිනවල පවත්වන 
ලද යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොකේ වොර්ය්තො පිටපත් බොදිය කනොහැකි බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.07.12 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 
නේ ළ නිලධරයො 2018.08.21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිකේ අභියොචනය ලි.ප. අං  79 
යටකත් කල්ඛනගත ර ඇතිබවත් එය සේබන්ධකයන් අියොචන රු  ොර්ය්යොලයට පැමිණ  රුණු 
ඉදිරිපත් ල යුතු නේ නියමිත දිනය හො කවලොව දන්වො එවන බවයි. කමම තීරණකයන්ද අභියොච  

සැහීම ට පත් කනොූ කහයින් 2018.09.06 දිනැතිව අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් 
කයොමු  රන ලදී. 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ, කපොදු අධි ොරිය කතොරතුරු 
ප්රතික්කෂවප කිරීම පනකත් කිසිදු වගන්තියක් ප්ර ොරව සිදු  ර කනොමැති බවත්, අදොළ කතොරතුරු ඉල්ීමට 
කතොරතුරු ලබොදීම කහෝ කනොදීම තීරණය  ල යුත්කත් කතොරතුරු නිලධොරියො කහෝ නේ  ල නිලධොරියො 
වන බවයි. 

 

කමයට පිළිතුරු සැපයූ කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ තමො පනකත් 5(1)(උ) වගන්තිය යටකත් කතොරතුරු 

ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  රන බවයි. කමයට කහවතු සොධ  කපොදු අධි ොරිකයන් විමසන ලදුව, ඔවුන් පිළිතුරු 
ලබො දීමට වැඩිදුර  ොලයක් ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

නිපයෝගය: 
කපොදු අධි ොරිය කතොරතුරු ලබො දීමට ඇති හැකියොව/ කනොහැකියොව පිළිබඳව කහවතු ඉදිරිපත් කිරීම 

02.04.2019 දින කහෝ ඊට ප්රථමව සිදු  ළ යුතු බවට නිකයෝග  රනු ලැකේ. 
 
කපොදු අධි ොරිය  කතොරතුරු නිලධොරියො සහ නේ ළ නිලධොරියො කතොරතුරු ඉල්ුමක් සේබන්ධව ප්රතිචොර 
දැක්ීකේදී, කතොරතුරු පනකත් දැක්කවන කරගුලොසීන්වලට සහ එි සඳහන්  ොලසීමොවන්ට යටත්ව 

 ටයුතු කිරීමට වගබලොගත යුතුය.  
 
කපොදු අධි ොරියක් යේකහයකින් කතොරතුරු සැපයීම ප්රතික්කෂවප  රයිනේ, එකසව කතොරතුරු සැපයීමට 

එකරිව පරිපොලනමය  තීරණයක් ගත කනොහැකි බවත්, අභියොච කයකු හට කතොරතුරක් ලබො දීම 

ප්රතික්කෂවප  රන්කන් නේ, කතොරතුරු පනකත් දක්වො ඇති වගන්ති වලට අනුකුලව කහවතු දැක්විය යුතු 
බවත්, කපොදු අධි ොරියට සිි ැඳවනු ලබයි. 
 
තවද, කපොදු අධි ොරිය කතොරතුරු පනකත් 5 වන වගන්තිකේ වියතිකර්ය් යන්ට යටත්ව කතොරතුරු ලබො දීම 
ප්රතික්කෂවප  රන්කන් නේ, එකසව ප්රතික්කෂවප කිරීමට නිශවචිත කහවතුවක් පනත යටකත් දැක්ීමට කපොදු 
අධි ොරිය බැඳී සිටියි. (නිදසුනක් කලස; අධි රණ ක්රියොවලියක් යටකත් විභොග කවමින් පවතින අපරොධ නඩු 
 ටයුත්ත ට අදොළ සහ සෘජුවම සේබන්ධ වන කතොරතුරු). කමකසව ඉල්ලො සිටින කතොරතුරු ලබො දීම/ 
කනොදීම සල න  ල්හී කතොරතුරු ලබො දීම පිළිබඳ ගැටුවක් ඇකතොත් එම කතොරතුරු ක ොමිෂන් සභොකේ 
නිරීක්ෂණයට පමණක් භොයනය කිරීමට ඇති හැකියොව පිළිබඳව කපොදු අධි ොරියට සිි  ැඳවනු ලැකේ. 
 
අභියොචනය  ල් තබනු ලැකේ. 

මීළඟ ැඳීේ දිනය: 02.04.2019   

****  
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/634/2018 (2019.04.02 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 
සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 
ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                 මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී.පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

ප නීසිටීම   
අභියොච    - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - ANS මුණීර - සහ ොර කල් ේ  

    AN දර්ය්ශනී  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 
කපොදු අධි ොරිය 2019.03.28 දිනැති ලිපිකයන් ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ 
අභියොච  ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු ලබො දීම යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොව විසින් ප්රතික්කෂවප  රන ලද 
බවයි.  

"යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොවට පැවරී ඇති බලතල ප්ර ොරව කපොලිසව නිලධොරීන්කේ පත් 
කිරීේ, උසසව කිරීේ, සවථොන මොරු, නැවත කසවවකේ පිිටුීේ, විනය  ඩ කිරීේ, මහයන පැමිණිලි 
විමර්ය්ශන කිරීේ, මත්රවය යොවොරේ  රුවන්කේ කතොරතුරු, අපරොධ පරීක්ෂණ වලට අදොල රහසව 
කතොරතුරු කමම රැසවීේ වොර්ය්තො වල අඩංගු කේ. එබැවින් 2018.09.13 වන දින රැසවූ යොති  
කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොකේ තීරණය පරිදි, කතොරතුරු පනකත් 5 (ඌ)(2) වගන්තිය යටකත් 
කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  රන ලදී." 

 
කපොදු අධි ොරිය තවදුරටත්  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ අභියොච ට අවශය කතොරතුරු කමොනවොද 
යන්න නිශවචිතව සඳහන් කිරීමට හැකියොවක් තිකේ නේ ඒ පිලිබඳ ක ොමිෂන් සභොව දැනුවත්  ර 
කතොරතුරු ලබො දීමට හැකියොවක් ඇති බවයි. 
 
මීට පිළිතුරු සැපයු අභියොච   රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ කපොදු අධි ොරියට ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු 
සේපර්ය්ණ වශකයන් ලබො දීමට කිසිදු බොධොවක් තිබිය යුතු නැති බවත් කතොරතුරු ලබො දීම කහෝ කනොදීම 
පිලිබඳ තීරණය පනත ප්ර ොරව කතොරතුරු නිලධොරී/ නේ ළ නිලධොරී සතු බවයි.  
 
තමො ලබො ගැනීමට බලොකපොකරොත්තු වන කතොරතුරු කුමක්දැයි යන්න විමසු විට අභියොච   පවසො සිටිකේ 
මෑත  ොීනව ලං ොදීප පවත්පකත් පලූ  රුණු අනුව කපොදු අධි ොරිකේ ිටප කල් ේ ආරියදොස කුකර්ය් 
මහතො තනතුකරන් ඉවත් කිරීම සහ සමහරක් කපොලිසව නිලධොරීන් හට නිකයෝයය කපොලිසවපති ධුර සඳහො 
ලබො දුන් උසසව ීේ පිලිබඳ කතොරතුරු අවශය වන බවයි. 
 
නිපයෝගය: 
කතොරතුරු පනකත් 15 වගන්තිය ප්ර ොරව කපොදු අධි ොරියක් සතු කතොරතුරු පරීක්ෂො කිරීමට ඇති බලතල 
පිළිබඳව කපොදු අධි ොරිය දැනුවත්  රනු ලැකේ. 
කතොරතුරු පනකත් 15 (ඇ) වගන්තිකේ කමකසව සඳහන් කේ.  
 

"15 කේ පනත යටකත් ක ොමිෂන් සභොකේ  ොර්ය්ය කිරීම සහ  ර්ය්තවය ඉටු කිරීකේ  ොර්ය්යය සඳහො 
ක ොමිෂන් සභොව කවත පහත බලතල ඇත්කත්ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

(ඇ) කමම පනකත් විදිවිදොන යටකත් ූ යේ කපොදු අධි ොරියක් විසින් ප්රතික්කෂවප  රනු 
ලබන කතොරතුරක් ඇතුළුව කපොදු අධි ොරියක් විසින් දරනු ලබන කතොරතුරු පරීක්ෂො 
කිරීම" 

 
ඒ අනුව අභියොච  ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු ක ොමිෂන් සභොකේ නිරීක්ෂණය සඳහො රැකගන ඒමටත්, 
අභියොච  විසින් නිශවචිත වශකයන් ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු ඔහුට ලබො දීමටත් කපොදු අධි ොරියට කමයින් 
නිකයෝග ක කර්ය්. 
 
අියොචනය  ල් තබනු ලැකේ. 
මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 04.06.2019 
 
****  
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/634/2018 (2019.06.04 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 පිළිබඳක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                 මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී.පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

ප නීසිටීම   
අභියොච    - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කපොදු අධි ොරිය  - N A ීරසිංහ - අධයක්ෂ  

    AN දර්ය්ශනී  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 
 
අභියොච   රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ කපොදු අධි ොරිකයන්, තමො ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වල උද්ධෘත 

ලැබුණු බවත්, කපොදු අධි ොරිය ලබො දුන් කතොරතුරු වලට අමතරව ඔවුන්ට තම කතොරතුරු ඉල්ීම ප්ර ොරව 

තවත් කතොරතුරු ලබො දීමට හැකියොව ඇති බවයි. අභියොච  තවදුරටත්  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ 

ක ොමිෂන් සභොවට  කපොදු අධි ොරිකේ රැසවීේ වොර්ය්තො පරීක්ෂො කිරීමට පනත ප්ර ොරව බලතල ඇති කහයින්, 

ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වලට අදොළ සේපර්ය්ණ රැසවීේ වොර්ය්තො පරීක්ෂොවට ලක්  ර ලබො දී ඇති කතොරතුරු 

සේපර්ය්ණ දැයි නිරීක්ෂණය කිරීමට ක ොමිෂන් සභොවට බලය ඇති බවයි. 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ රැසවීේ සභො වොර්ය්තො වලින් අභියොච  ඉල්ලො සිටි 

කතොරතුරු වලට අදොළ උද්ධෘත පමණක් අභියොච  හට ලබො කදන ලද බවයි. 

ක ොමිෂන් සභොව පවසො සිටිකේ, කපොදු අධි ොරිය රැසවීේ වොර්ය්තො පරීක්ෂොවට ලක්  ර ඉල්ලො සිටි 

කතොරතුරු අභියොච ට ලබො දීමට  ටයුතු  ල කහයින්, ක ොමිෂන් සභොවට එම කතොරතුරු නැවත වරක් 

පරීක්ෂවහොවට ලක් කිරීමට අවශයතොවක් පැන කනොනඟින බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 

නිපයෝගය: 

අභියොච  ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වලට අදොළ රැසවීේ සභො වොර්ය්තො උද්ධෘත කපොදු අධි ොරිය විසින් අභියොච  

හට ලබො දී ඇති බවට කමිදී නිරීක්ෂණය  රන අතර අභියොචනො විභොගය කමයින් අවසොන  රනු ලැකේ. 

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 

2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

 
***** 


