
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තරේෂන් බුද්ධික විතේසිිංහ එ ත ොලිසේ තද ොර් තේන්තුව  

RTIC Appeal (පුද්ධගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/675/2018 (2019.02.05 දින  ැවති විිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසේීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසේතු හො අභියොචන කොර්යය 

 ටි ොටිය), රීති අිංක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය  ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පුිංචිතහේවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ-යනරොල්:  පියතිසේස රණසිිංහ  

 

අභියොචක  - තරේෂන් බුද්ධික විතේසිිංහ      

තනොතිසි ලත්  ොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, ත ොලිසේ තද ොර් තේන්තුව  

 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - තරේෂන් බුද්ධික විතේසිිංහ 

ත ොදු අිකොරිය  - සී එන් ද තසොයිසො, අධෙක්ෂක - තකොළඹ අ රොධ තකොට්ඨොශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.26 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.14 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.17 

 

අභියොචනයට  සුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.06.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින්  හ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“2013.12.20 දින සනත් මලොල් ීරතසේකර යන අය විසින් තකොළඹ අ රොධ තකොට්ඨොශතේ 

ඒකක 6 තව  කරන ලද  ැමිණිල්ලට අදොලව, 

1.  ැමිණිල්ල (ත ොරතුරු සටහන් ත ොතත් 2013.12.20 දින 1900  ැයට පිටුව 83 තේදය 70 ි 

සඳහන්  ැමිණිල්ල) 

2. වග උත් රකරුවන්තේ ප්රකොශ සියල්ල 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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3. සොක්ිකරුවන්තේ ප්රකොශ සියල්ල 

4. ත ොලිසිය විසින් තයොදනු ලැබූ සටහන්  

5. ත ොලිසිය විසින් නීති ති තව  යැූ වොර් ොව  

6. නීති ති විසින් තේ සේබන්ධව ත ොලිසියට තයොමු කල ලිපි  

යන තල්ඛන වල සහතික පිට ත්  අවැසි තේ.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො  න  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැ යීමට අත ොතහොසත් ූ බැවින් 

අභියොචක 2018.07.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.08.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වො තිබුනද එයින් අභියොචක සැහීමකට  ත් තනොූ තහයින්, 

නේකළ නිලධොරියො  න  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුල ප්රතිචොර තනොදැක්ීම සහ තමම ත ොරතුරු තව  

ප්රතේශය ීම වැලැක්ීම සඳහො එම ත ොරතුරු අසේථොනග  කර ඇති බවට අනුමොන කර බැවින් 

2018.08.17 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන අවසේථොතේදී උද්ධග ූ කොරණො: 

ත ොදු අිකොරිය විසින් ත ොරතුරු  නතත් 5(1)(ඊ) උ වගන්තිය සහ 5(1)(ඌ)(i) උ වගන්තිය ප්රකොරව 

ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂේ  කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කරන ලද අ ර අභියොචක විසින් 

ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු කුමක්දැයි තකොමිෂන් සභොව අභියොචකතගන් විමසන ලදී. ඉල්ීේ කර ඇති 

ත ොරතුරු  කිසිදු අිකරණ නඩුවකට අදොල වන්තන් දැයි තකොමිෂන් සභොව විමසන ලදුව, තමිදී 

 ොර්ශවයන් ත න්වො සිටිතේ නීති ති යටතත් එක නඩුවක් තගොනු කල අ ර එිදී නීති තිවරයො විසින් 

අිකරණය ඔසේතසේ විසදීමට  රේ බැරෑරුේ කොරණොවක් තනොවන බැවින් එම නඩුව නිෂේප්රභො කර ඇති 

බවය. මිට අම ර තේ සේබන්ධව තකොතළොඹ අ රොධ තකොට්ඨොශතේ සහ තකොටුව ත ොලිසේ සේථොනතේද 

විමර්ශනයක් තේ වන විට සිදු තකතරන බව ත ොදු අිකොරිය විසින් ත න්වො තදන ලදී. එබැවින් තමම 

ත ොරතුරු අභියොචකට ලබො දීම මඟින් තේ වන විට සිදුවන  රීක්ෂණයන්ට අගතියක් සිදු විය හැකි බැවින් 

ත ොරතුරු සැ යීම ප්රතික්තෂේ  කල  බවට ත ොදු අිකොරිය  වසන ලදී. 

තේ පිළිබඳව විසේ ර අභියොචකතගන් විමසු කල ඔහු  වසො සිටිතේ ඔහු ඇතුළු කී  තදතනකුට එතරිව 

 රීක්ෂණයක් තිබූ අ ර එය තේ වන විට අවසන් ී ඇති අ ර, එය ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු වලින් එක් 

කොරණයක් සේබන්ධතයන් වුවක් බවත්  වසන ලදී. ඔහු විසින් ඉල්ුේ කරනු ලබන  තල්ඛන  තමම 

කොරණයට අදොළ වන්නක් බව ඔහු  වසයි. නමුත් තමිදී ත ොලිසිය විසින් භොරගත් යේ තල්ඛනයන් නැව  

ලබො තනොදීම තුලින් ගැටුව  ැන නැගී ඇති බව අභියොචක තකොමිෂන් සභොවට ප්රකොශ කරන ලදී. 

ත ොදු අිකොරිය තමිදී  ැහැදිලි කරමින්  වසො සිටිතේ ඉහ   රීක්ෂණය  රමවිඥොනොර්ථ සිංගමතේ 

තද ොර්ශේවයක් අ ර ඇතිූ ආරවුලක් ම  සිදු කරන ලද්ධදක් බවත්, තමයට අදොළ තල්ඛනයන් කිි යක් 

තකොළඹ අ රොධ තකොට්ඨොශතේ නිලධොරිතයකු විසින්  රීක්ෂණයට ඉදිරි ත් කිරීමට භොරතගන ඇති නමුත් 

ඒවො නැව  තකොළඹ අ රොධ තකොට්ඨොශයට තගනවිත් තනොමැති අ ර  රීක්ෂණය සිදුූ සේථොනතේ මුද්රො 

 බො ගබඩො තකොට ඇති බවත්ය. නීති ති තුමො තමම  රීක්ෂණය පිළිබඳව ඉදිරිතේ ක්රියොමොර්ගයක් ගැනීමට 

අවශෙ තනොමැති බව  ැවසු තහයින් ත ොලිසිතයන් තමම නඩු භොණ්ඩ නැව  ලබො දීතේදී නිසි  රිදි එය සිදු 

කර තනොමැති තහයින් ගැටුව  න නැගී ඇති බව ත ොදු අිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. එම 

තනොසැලකිල්ලට අදොලව තකොතළොඹ අ රොධ තකොට්ඨොශය තුල  වත්  රීක්ෂණයක් සිදු වන බව  වදුරටත් 

ත ොදු අිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තේ සේබන්ධව  වත්  රීක්ෂණයක් තකොතළොඹ තකොටුව ත ොලිසිතයන්, ත ොලිසේ සහන මැදිරිතයි කරන 

ලද  ැමිණිල්ලකට අනුව සිදු තකතරන බවට ත ොදු අිකොරිය ඉදිරි ත් කරන ලදී. නමුත් එම  ැමිණිල්ල 

භොණ්ඩ නිසි  රිදි ලබො තනොදීම තහේතු ලද්ධදක් බවත්, ඒ සේබන්ධතයනුත් ඉදිරි ක්රියොමොර්ගයක් තනොගන්නො 

බව ත ොලිසේ ති සහන මැදිරිය ප්රකොශ කර ඇති බව අභියොචක ත න්වො තදන ලදී. තමම  රීක්ෂණය 

අභියොචකතේ  මුල්  ැමිණිල්ලට  අදොළ තනොවන බව අභියොචක  ව දුරටත් ප්රකොශ කරන ලදී. 

ත ොදු අිකොරිය තමිදී තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම සිවිල් අිකරණයක නිතයෝගයකින් සිදු වුවතහොත් ලබො 

දිය හැකි බව  ැවසු අ ර එයට ප්රතිචොර වශතයන් ත ොරතුරු  න  යටතත් තමම ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට 

අයිතිවොසිකමක් අභියොචකට ඇති බව තකොමිෂන් සභොව ප්රකොශ කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොව තමිදී තකොටුව ත ොලිසේ සේථොනතේ සිදුවන විමර්ශනය තමම ඉල්ීමට අදොළ වන්නක් 

බවට ඔප්පපු කල හැකි ලිපියක් තහෝ තවනත් තල්ඛනයක් ත ොදු අිකොරිතයන් ස යන තලසට ප්රකොශ කල 

අ ර, ඉහ  සඳහන්  රීක්ෂණය ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ තනොවන්නක් නේ ත ොර රු  නතත් 5(1)(ඊ) 

උ වගන්තිය සහ 5(1)(ඌ)(i) උ වගන්තියට අනුකූලව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂේ  සිදු කල තනොහැකි 

බවද ප්රකොශනය කරන ලදී.  වද අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීේ වලින් ඉල්ීේ අිංක (1) සිට (4) දක්වො 

කරන ලද ඉල්ීේ ත ොදු අිකොරියට ප්රතික්තෂේ  කල හැක්තක් ඒවොට සෘජුවම අදොළ වන නඩුවක් 

අිකරණතේ තගොනු ී ඇති නේ  මණක් බවට තකොමිෂන් සභොව  ැහැදිලි කරන ලදී. 

නිතයෝගය: 

මීළඟ කැඳීේ දිනතේදී අභියොචනයට අදොළ වන ලියකියවිලි රැතගන එන තලසට ත ොදු අිකොරියට 

තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය කල් බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.03.12 

RTIC Appeal (පුද්ධගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/675/2018 (2019.03.12 දින  ැවති විිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසේීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසේතු හො අභියොචන කොර්යය 

 ටි ොටිය), රීති අිංක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය  ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පුිංචිතහේවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක  - තරේෂන් බුද්ධික විතේසිිංහ      

තනොතිසි ලත්  ොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, ත ොලිසේ තද ොර් තේන්තුව  

 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - තරේෂන් බුද්ධික විතේසිිංහ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොදු අිකොරිය  - ඩේලිේ. ඒ. තසෝමරත්න - තකොළඹ අ රොධ තකොට්ඨොශය 

අභියොචනය සලකො බලන අවසේථොතේදී උද්ධග ූ කොරණො: 

ත ොදු අිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීේ අිංක (1) - (4) මඟින් අභියොචක ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු 

ලබොදීමට එකඟ ොවය තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරි ත් කල අ ර, ත ොරතුරු ඉල්ීේ අිංක (5) සහ (6) මඟින් 

ඉල්ීේ කර ඇති තල්ඛන තේ වන විට තවනත්  ොර්ශේවයක් සතු බැවින්, එම ත ොරතුරු අදොළ 

 ොර්ශේවයන්තගන් නැව  ලබොගැනීමට අවශෙ කටයුතු තකොට, ඒවොද අභියොචකට ලබො දිය හැකි බව ප්රකොශ 

කරන  ලදී. 

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු සියල්ල, ත ොදු අිකොරිය එකඟී ඇති  රිදි තමම නිතයෝගය 

ලැබී මොසයක් ඇතුළ  ලබො දීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොසේතු හො අභියොචනො කොර්ය ටි ොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තද ොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

 


