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මෙත්සිරි ද ිල්වා එ. ගාල්ල ම ාලිස් ස්ථානය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශමයන් විභාග කිරීෙ)/ 891 /2019 (2019.03.19 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.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

මනාතිි ලත්ස  ාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, තයෙෂවඨ තපොලිසව අධිකොරී,  

ගොල්ල තපොලිසව සවථොනය 

ම නීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.04 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.29 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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තේ සමඟ අමුණො ඇති අපරොධ විමර්ශන අංශතේ සවථොනොධිපති විසින් අංක 1763/2013 සහ 2013.06.11 

දිනැතිව ගොල්ල මහ නගර සභොතේ ිටප තසෞඛ්ෙ වවදෙ නිලධොරී තවනුතවන් තවනුර. තක් සිංහොරච්චචි යන 

ය තව  යවන ලද ලිපිතයි සහතික කල පිටප ක් ලබො තදන්න. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2018.10.04 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 

තයොමු කරන ලද ත ොරතුරු ලබොගැනීතේ අයදුේපත ි සඳහන් අපරොධ විමර්ශන අංශතේ සවථොනොධිපති 

විසින් 2013.06.11 වන දිනැතිව තයොමු කරන ලද අංක 1763/2013 දරන ලිපිතේ පිටප ක් ලබො තදන 

තලසට කර ඇති ඉල්ීම අනුව අපරොධ විමර්ශන අංශය මගින් විමසීේ කල අ ර, එම ලිපිය තයොමු කර 

වසර 5ක කොලයක් ඉක්මවො තගොසව ඇති බැවින් ලිපිතේ පිටප ක් අංශතේ තනොමැති බවට වොර් ො කර ඇති 

බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො 
තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.10.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.     
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොතේ පූර්ව දැනුේදීමට ප්රතිචොර තලස ලිපියකින් දන්වො එවො ඇත්තත් 
අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධව ගොල්ල තකොට්ඨොස සහකොර තපොලිසව අධිකොරි ගොල්ල දිසවික් 1 මඟින් 

වොර් ොවක් කැඳවූ බවත් ඒ අනුව අපරොධ විමර්ශන අංශය විසින් ඉහ  ලිපිය තයොමුකර තේ වන විට වසර 

05ක කොලයක් ඉක්මවො තගොසව ඇති බැවින් එි පිටප ක් එම අංශය සතුව තනොමැති බව දන්වො එවො ඇති 

බවයි. එතසවම මීට තපරද තේ සේබන්ධව 2018.10.10 දින මු.තපො.ප./ ගොල්ල බැහැර අංක 1574/18 දරණ 

ලිපිය මඟින් හො 2018.10.15 දින මු.තපො.ප./ගොල්ල බැහැර අංක 1605/18 දරණ ලියොපදිංචි  ැපැල් ලිපිය 

මඟින් අභියොචක තව  දන්වො ඇති බවත් ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ුේකරන ලබන ලිපිය අපරොධ 

අංශය සතුව තනොමැති බැවින් ලබො දීමට හැකියොවක් තනොමැති බවයි. 

 

නිමයෝගය: 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 15 (අ) වගන්තිය යටතත් 

පරීක්ෂණ පැවැත්ීමට හො එම පරීක්ෂණ සඳහො තපනීසිටින තලස යේ  ැනැත් කු තව  නියම කිරීමට 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට බල ල ඇ . 

ඉහ  සඳහන් අභියොචනය සඳහො, තපොදු අධිකොරිය, තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට නිකුත් කරන 

ලද තනොතීසියට අනුව, කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම තහවතුතවන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තියට අනුව මතහසවරොත්වරයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු 

නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු තකොට  රුපියල් පනසවදහසක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ අවුරුදු 

තදකක කොලයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  කිරීමකට තහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගොරග  කිරීම යන 

තදකටම ලක් විය හැකිය.  

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණීම තහවතුතවන්   කල්  බන ලද තමම අභියොචනය සඳහො 2019.06.18 

දින  පැමිණන තලසට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය: 2019.06.18 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශමයන් විභාග කිරීෙ)/ 891 /2019 (2019.06.18 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.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

මනාතිි ලත්ස  ාර්ශවය             -    තයෙෂවඨ තපොලිසව අධිකොරී, ගොල්ල තපොලිසව සවථොනය 

 

ම නීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - අනුරුද්ධ හක්මන, තපොලිසව අධිකොරී, ගොල්ල 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ 2013.06.11 දිනැති ලිපිය මූලසවථොන තපොලිසව පරීක්ෂකට 
තයොමුකර ඇති අ ර ඔවුන් භොරතේ එම ලිපිය තනොමැති බවට වොර් ො කර ඇති බවයි. එතසවම ත ොරතුරු 
තපොත් වසර පහක පමණ කොලයක්  බො ගන්නො බවත් ඊට අදොළ විමර්ශනයක් තහෝ නඩු කටයුත් ක් 
තනොමැති නේ එම තපොත් විනොශ කරන බවත් සඳහන් කරන ලදි. එතසවම සංචොරක තපොතත්/තරජිසවටර 
තපොතත් අදොළ ත ොරතුරු ඇත්නේ එය පරීක්ෂො කර බලො අභියොචක තව  ලබො දිය හැකි බවට කරුණු 
දක්වන ලදි. 

අභියොචක විසින් කරුණු දක්වන ලද්තද් අදොළ නිලධොරියො 2013 වර්ෂතේ තසවවය කර ඇති නිසො එම 
පද්ගලයොතගන් ඊට අදොළ ත ොරතුරු ලබොතගන  මො තව  ලබො දිය හැකි දැයි විමසන ලදි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටින ලද්තද් තපොදු අධිකොරියක භොරතේ, සන් කතේ හො 
පොලනතේ ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට පමණක් නිතයෝග කළ හැකිමුත් තේ වනවිට තසවවතේ තනොමැති 
අතයකුතගන් ඒ පිළිබඳව විමසීමට කටයුතු කළ තනොහැකි බවයි. නමුත් තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන පරිදි 
සංචොරක තපො /තරජිසවටර තපො  පරීක්ෂො කර බලො ඊට අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීමට 
නිතයෝගයක් නිකුත් කළ හැකි බවට තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටීන ලදි. 

 

 

නිමයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය කරුණු දැක්වූ පරිදි අදොළ සංචොරක තපො /තරජිසවටර තපො  පරීක්ෂො කර අදොළ 
ත ොරතුරු ඇත්නේ එම ත ොරතුරු තදසතියක කොලයක් තුළ අභියොචක තව  ලබො දීමට, තපොදු අධිකොරියට 
මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
ඒ අනුව 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.   

***** 


