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සුරේන් ඩී. රෙරේරා   

281, 

ඩීන්ස් ොර, 

ර ාළඹ 10  

අභියොචක 

අභියොචනො අංකය :  

RTIC Appeal/616/2022                       එදිරිව 

 

ශ්රී ලං ා රොලීසිය  

                                                                        රොලිස් මූලස්ථානය 

                                                                                  ර ාළඹ 01  

 

ත ොදු අධිකොරිය 

 

ඉදිරිපිටදී   :  1. විනිසුරු උොලි අරේරත්න (විශ්රාමි ) - සභාෙති    

2. විනිසුරු රරෝහිණි වල්ගම (විශ්රාමි ) - ර ාමසාරිස්   

3. නීතීඥ කිෂාලි පින්රටෝ ජයවේධන  - ර ාමසාරිස් 

    4. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි   - ර ාමසාරිස්  

 

ත නී සිටීම                           :   අභියාච  සිටී.  අභියාච  රවනුරවන් මාධයරේදී තරිඳු ජයවේධන මයා 

සමග නීතිඥ මනුෂි ා කුරේ මිය රෙනී සිටී.  

     රොදු අධි ාරිය රවනුරවන් රොලිස් අධි ාරි, නීතිඥ වසන්ත පිටියකුඹුර 

මයා (නීති උෙරේශන අංශය) රෙනී සිටී. 

      

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියාච   -  ඉදිරිෙත්  ර නැත. 
     රොදු අධි ාරිය -  ඉදිරිෙත්  ර නැත. 
      

විභොග කළ දිනය  :    2022.09.15 
 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.10.06 

 
 

ක ොමිෂන් සභොකේ තීරණය: 
 

අභියොචනයට පසුබිම්වූ  රුණු 

 
අභියාච  විසින් 2021.11.20 දිනැති රතාරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ෙහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලා ඇත.  
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“1. ත්රස්තවාදය වැළැක්වීරේ ෙනත යටරත් අත්අඩංගුවට ගත් පුේගලයන් අතරින් රැඳවුේ නිරයෝග මත රැඳවුේ 

භාරරේ සිටින,  

 

1.1 සමස්ත පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

1.2 වයස අවුරුදු 18න ෙහළ /18-30 අතර/30-60 අතර/60ට ඉහල, යන වයස්  ාණ්ඩ යටරත් සිටින 

පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

1.3  ාන්තා සහ පිරිමි පුේගලයන් සංඛ්යාව රවන් රවන් වශරයන් ර ාෙමණද? 

1.4 පුේගලයන්රේ ෙදිංිය අනුව එක්ව එක්ව දිස්ික්ව ය යටරත් ෙදිංි පුේගලයන් සංඛ්යාව 

ර ාෙමණද? 

1.5 ගේභනී මේවරුන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

1.6 මානසි  (මරනෝ) වවදය ප්රති ාර ලබන පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

1.7 වවදය ප්රති ාර ලබන පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

1.8 මාසය ට වඩා අඩු  ාලයක්ව /මාස 1-3ත් අතර  ාලයක්ව /මාස 4-6 අතර  ාලයක්ව /මාස 7-9 

අතර  ාලයක්ව /මාස 10-12 අතර  ාලයක්ව/මාස 13-15 අතර  ාලයක්ව /මස 16-18 අතර  ාලයක්ව 

/මාස 18  ට වඩා වැඩි  ාලයක්ව රැදවුේ භාරරේ සිටින පුේගලයන් සංඛ්යාව රවන් රවන් වශරයන් 

ර ාෙමණද? 

1.9 පුේගලයන් රදවා තබා ඇති රැදවුේ ස්ථාන කීයක්ව තිරේද? එම එක්ව එක්ව  රැදවුේ සථ්ානරේ සිටින 

ඉහත වේගරේ රැදවියන් සංඛ්යාව රවන් රවන් වශරයන් ර ාෙමණද? 

 

2. ත්රස්තවාදය වැළක්වීරේ ෙනත යටරත් රදවාරගන, 2019 ජනවාරි 01 වන දින සිට ඇෙ රනාමැතිව (නියම 

රනාර ාට) සහ අධිරචෝදනා රගානු රනා ර, නිදහස්  ර ඇති,  

 

2.1  සමස්ත පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

2.2  වයස අවුරුදු 18 න් ෙහළ /18-30 අතර/30-60 අතර/60ට ඉහල, යන වයස්  ාණ්ඩ යටරත් සිටින 

පුේගලයන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

2.3  ාන්තා සහ පිරිමි පුේගලයන් සංඛ්යාව රවන් රවන් වශරයන් ර ාෙමණද? 

2.4 පුේගලයන්රේ ෙදිංිය අනුව එක්ව එක්ව දිස්ික්ව ය යටරත් ෙදිංි පුේගලයන් සංඛ්යාව 

ර ාෙමණද? 

2.5 ගේභනී මේවරුන් සංඛ්යාව ර ාෙමණද? 

2.6 පුේගලයන් අතරින් කී රදරනකු හට රැදවුේ භාරරේ සිටින විට මානසි  රසෞඛ්ය රැ වරණය 

(මානසි  රසෞඛ්ය ප්රති ාර) ලැබී තිරේද? 

2.7 පුේගලයන් අතරින් කී රදරනකු හට රැදවුේ භාරරේ සිටින විට ශාරීරි  රසෞඛ්ය රැ වරණය 

(රසෞඛ්ය ප්රති ාර) ලැබී තිරේද? 

2.8 පුේගලයන් සංඛ්යාව, අත්අඩංගුවට ගත් දිනය හා නිදහස්  ළ දිනය අතර  ාල ෙරතරයන් අනුව 

රවන් රවන් වශරයන් ර ාෙමණද? (අවුරුදු 1ට අඩු/ අවුරුවූ 1ත් -2ත් අතර/අවුරුදු 3ත් -5ත් අතර/ 

අවුරුදු 5ත් -10ත් අතර/ අවුරුදු 10ත් -15ත් අතර /අවුරදු 15 ට වැඩි)” 

 

(රතාරතුරු වලට අදාළ  ාල ෙරිච්චරේදය: 2019 ජනවාරි 01 වන දින සිට 2021 රනාවැේබේ 20 දින දක්වවා.) 
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රතාරතුරු නිලධාරී විසින් 2021.11.27 දිනැතිව රතාරතුරු ඉල්ලීම සේබන්ධරයන් ෙහත ෙරිදි ප්රතිචාර දක්වවා 

ඇත.  

 

“ .... රතාරතුරු ෙනරත් 43 වන වගන්තිරේ "රතාරතුර" යන නිේවචනය  ර ඇත. ඔබ විසින් ඉල්ලා 

ඇති රතාරතුරු එකී නිේවචනයට අනුගත රනාවන බැවින්, එම රතාරතුරු ලබා දීමට හැකියාවක්ව 

රනාමැති බව  ාරුණි ව දන්වා සිටිමි.” 

එකී ප්රතිචාරරයන් අතෘප්තතියට ෙත් 2021.12.13 වන දින නේ  ළ නිලධාරී රවත අභියාචනයක්ව රයාමු  ර 

ඇති  අතර නේ  ළ නිලධාරී විසින් 2022.01.09 දිනැතිව ෙහත ෙරිදි ප්රතිචාර දක්වවා ඇත.  

  

“ ....2016 අං  12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරේ අයිතිවාසි ේ පිළිබඳ ෙනරත් 5 වන 
උෙවගන්තිරේ විධිවිධාන අනුව ෙහත සඳහන්  ර ඇති රහ්තුව මත ප්රතික්වරෂ්ෙ  ර  රන ලද 
බව දන්වමි. 
 

i. 2016 අං  12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරේ අයිතිවාසි ේ පිළිබඳ ෙනරත් 5 (1) (ආ) 
(i) වගන්තිය.” 

 

 එකී ප්රතිචාරරයන් ද අතෘප්තතියට ෙත් අභියාච  2022.03.08 දිනැතිව ර ාමිෂන් සභාව රවත රමම 

අභියාචනය රයාමු  ර ඇත. 

 

සළ ො බැලීම 
 
ඉහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීම සේබන්ධරයන් රොදු අධි ාරිරේ රතාරතුරු නිලධාරි විසින් 2021.11.27 

වන දිරනන් යුතුව දක්වවා ඇති ප්රතිචාරරයහි ඔවුන් අදාළ  ර ඇති ස්ථාවරය එනේ, ඉල්ලා ඇති රතාරතුරු 

2016 අං  12 දරණ ෙනරත් 43 වගන්තිරේ දැක්වරවන රතාරතුර යන අේථනිරූෙණය තුළට රනාගැරන් යන 

නිගමනය සමග කිසිරසත්් එ ඟ විය රනාහැ . අභියාච  විසින් ඉදිරිෙත්  රන ලද ඉහත සඳහන් රතාරතුරු 

ඉල්ලීරේ ෙැහැදිලි රලසම නිශ්ිත රතාරතුරු සමූහයක්ව ඉල්ලා ඇත. ඒවා රතාරතුරු රනාවන බවට 

රගාඩනැගිය හැකි තේ යන් රතාරතුරු නිලධාරි විසින් ඉදිරිෙත්  ර රනාමැති අතර එම ස්ථාවරය සනාත 

ර රරන කිසිදු සැළ කිරීමක්ව අභියාචනා ෙරීක්වෂණරේදී රොදු අධි ාරිය විසින් රගන රනාමැත.  

 

රතාරතුරු නිලධාරිරේ ස්ථාවරය එරස් තිබියදී අභියාච  විසින් රොදු අධි ාරිරේ නේ  ළ නිලධාරි රවත 

ඉදිරිෙත්  ළ අභියාචනය සේබන්ධරයන් නේ  ළ නිලධාරි විසින් එළඹ ඇති තීරණරයහි රතාරතුරු 

නිලධාරි රේ තීරණය සේබන්ධරයන් කිසිදු සැළකිල්ලක්ව දක්වවා රනාමැති බව රෙනී යයි. නේ  ළ 

නිලධාරිරේ මූලි   ාේයය විය යුත්රත් රතාරතුරු නිලධාරි එළඹ ඇති තීරණය තහවුරු  ළ හැකිද තහවුරු 

 ළ රනාහැකිද යන ස්ථාවර රදර න් එ  ට ෙැමිණීම වුවත්, ඔහු තම  ාේයභාරය මුලුමනින්ම ෙරස ලා, 

රතාරතුරු නිලධාරිරේ තීරණය කිසිදු අයුරකින්වත් සළ ා බැලීමක්ව සිදු රනා රමින් අභියාච  විසින් ඉල්ලා 

ඇති ඉහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීම 2016 අං  12 දරණ ෙනරත් 5 (1) (ආ) (i) හි වයාතිරේ  තුළට 

ගැරනන බවට නිගමනය  රමින් රතාරතුරු ඉල්ලීම ප්රතික්වරෂ්ෙ  ර ඇත.  

 

රේ අනුව නේ  ළ නිලධාරි සහ රතාරතුරු නිලධාරි යන රදරදනා එකිරන ට ෙටහැනි තීරණ රද   

එල්බරගන ඇත.  

 

ඉහතින් සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීම, රොදු අධි ාරිරේ නේ  ළ නිලධාරි සඳහන්  රන අන්දමට ෙන රත් 5 

(1) (ආ) (i) අනුවයවස්ථාව තුළට ගැරනන්රන් කුමන රතාරතුරු ඉල්ලීමක්ව රහ්තු ර ාටරගනද යන්න 



4 

ෙැහැදිලිව රහ්තු දක්වවා රනාමැත. ත්රස්තවාදය වැළැක්වීරේ ෙනත යටරත් අත්අඩංගුවට ගත් පුේගලයන් 

අතරින් රැඳවුේ නිරයෝග මත රඳවා සිටින පුේගලයන්රේ සංඛ්යාව, වත රගාත, ඔවුන්රේ මානසි  ස්වභාවය 

සහ වවදය ප්රති ාර ලබන සංඛ්යාව වැනි ඉහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීරමහි අඩංගු  රුණු කිසිවක්ව ඉහත 

කී 5 (1) (ආ) (i) වගන්තිරේ දැක්වරවන සීමාවන් තුළට රනාගැරන්.  

 

5 (1) (ආ) (i) වගන්තිය රමරස් විධාන ෙමුණුවා ඇත. “ රාජය ආරක්වෂාව රහෝ එහි රභෞමි  අඛ්ණ්ඩතාවයට 

රහෝ ජාති  ආරක්වෂාවට බරෙතල රලස අගතිදාය  වන අවස්ථාව ”. රතාරතුරු ලබා දීම ප්රතික්වරෂ්ෙ  ළ 

හැකි වන්රන් ඉල්ලා ඇති රතාරතුර රමම ස්ථාවරයට එරරහි වන්රන් නේ ෙමණි. අෙ ඉහතින් සඳහන්  ළ 

රලසට ඉල්ලා ඇති රතාරතුරු අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්යාව, ඔවුන්රේ වත රගාත, ගේභනී මවුවරුන් සංඛ්යාව, 

ප්රති ාර ලබන සංඛ්යාව හා ඒ හා සමාන වන  රුණු වන විට ඒවා රාජය ආරක්වෂාව රහෝ රභෞමි  

අඛ්ණ්ඩතාවයට බරෙතල රලස අගතිදාය  වන්රන් කුමන අයුරකින්ද යන්න අෙට වටහා ගත රනාහැ . 

රොදු අධි ාරිරේ නේ  ළ නිලධාරි තම තීරණරයහි එම  රුණු ෙැහැදිලි  ර රනාමැති අතර අවම වශරයන් 

ඒවා සළ ා බැලීමක්වවත් සිදු  ර රනාමැත.  

 

එරස්ම ත්රසත්වාදය වැළැක්වීරේ ෙනත යටරත් රඳවාරගන 2019.01.01 දින සිට ඇෙ රනාමැතිව සහ අධි 

රචෝදනා රගානු රනා ර නිදහස්  ර ඇති පුේගල සංඛ්යාව හා ඊට අදාළව ඉල්ලා ඇති ඉහත සඳහන් 

අභියාච රේ රතාරතුරු ඉල්ලීරේ 2 අයිතමරේ සඳහන් ර ාටසද, රෙර සඳහන්  ළ ෙරිේරදන්ම රාජය 

ආරක්වෂාවට රහෝ එහි රභෞමි  අඛ්ණ්ඩතාවයට බරෙතල රලස අගතිදාය  වන්රන් ර රස්ද යන්න රොදු 

අධි ාරිරේ නේ  ළ නිලධාරි තම තීරණරයහි සඳහන්  ර රනාමැත. අධි රචෝදනා රගානු  ර අත්අඩංගුවට 

ගත් පුේගලයින් නිදහස්  රන්රන් නේ, ෙැහැදිලි රලසම එම පුේගලයින්රගන් වරදක්ව සිදු ී රනාමැති බවට 

රහළිදරවු ීමක්ව සිදු වන අතර එවැනි පුේගලයින් සමාජගත ීරමන් කුමන ආ ාරයකින්වත් ජාති  

ආරක්වෂාවට රහෝ රභෞමි  අඛ්ණ්ඩතාවයට කිසිදු අගතියක්ව රහෝ හානියක්ව සිදු විය රනාහැ .  

 

අෙට රෙනී යන අන්දමට එවැනි රතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රශංසනීය  රුණු බවට රෙනී යන බැවින් සහ ඒ 

සඳහා ලැරබන ප්රතිචාරයන් ඉතා යහෙත් වන බැවින් එවන් ෙරිසරයක්ව රගාඩනගන වටපිටාවක්ව තුළ 

රතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රතික්වරෂ්ෙ කිරීමට රොදු අධි ාරිය තීරණය කිරීම එවැනි වටපිටාවක්ව රගාඩනැගීමට 

එරරහිව සිදු  රන  ටයුත්තක්ව බවද රෙනී යයි. 

 

රමම අභියාචනා විමේශනරේදී විමසීම සඳහා රොදු අධි ාරිය රවනුරවන් සහභාගි වූ රොලිස් අධි ාරි, නීතිඥ 

වසන්ත පිටියකුඹුර මහතා සඳහන්  රළ් රතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රතික්වරෂ්ෙ කිරීම සඳහා රගන ඇති රොදු 

අධි ාරිරේ තීරණය රොදු අධි ාරිරේ ස්ථාවරය බවය. එම ස්ථාවරය ෙැහැදිලි ර රරන සැළ කිරීේ කිසිවක්ව 

ඉදිරිෙත් රනාීය.  

 

ඉහත සඳහන් සියලු  රුණු සළ ා බලා ඉහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීම සේබන්ධරයන් අභියාච  විසින් 

ඉදිරිෙත්  රන ලද අභියාචනයට නේ  ළ නිලධාරි විසින් ප්ර ාශ  රන ලද තීරණය ප්රතික්වරෂ්ෙ කිරීමට 

තීරණය  රමු. අභියාච  විසින් ඉදිරිෙත්  රන ලද 2021.11.20 දින දරණ ඉහත සඳහන් රතාරතුරු ඉල්ලීරේ 

අන්තේගත සියලුම රතාරතුරු 2022.10.28 වන දිනට ප්රථම, රමම ර ාමිෂන් සභාවටද පිටෙත් සහිතව, 

අභියාච  රවත මුදා හැරීමට රොදු අධි ාරිය ක්රියා  ළ යුතු බවට තීරණය  රමු.  

 

ර ාමිෂන් සභාරේ රමම තීරණයට අනුකූලව ක්රියා කිරීමට රොදු අධි ාරිය අරොරහාසත් වන්රන් නේ, 

රතාරතුරු නිලධාරිට සහ රොදු අධි ාරියට එරරහිව 2016 අං  12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරේ 

අයිතිවාසි ම පිළිබඳ ෙනරත් 39 වගන්තිය ප්ර ාරව නියමිත මරහස්්ත්රාත් අධි රණරයහි නඩු ෙැවරීමට 

ක්රියා ළ යුතු බවට ර ාමිෂන් සභාව තීරණය  රයි. 
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ර ාමිෂන් සභාරේ රමම තීරණය රොදු අධි ාරිය රවත, රතාරතුරු නිලධාරි රවත සහ අභියාච  රවත දන්වා 

යැීමට  ර ාමිෂන් සභාරේ අධයක්වෂ ජනරාල්වරයා රමරහයවනු ලැරේ.  

 

රමම අභියාචනය අවසන්  රනු ලැරේ. 

 

 

............................................................. 

විනිසුරු උොලි අරේරත්න (විශ්රාමි )  - සභාෙති  

 

............................................................. 

විනිසුරු රරෝහිණි වල්ගම (විශ්රාමි ) - ර ාමසාරිස්   

 

.............................................................. 

නීතීඥ කිෂාලි පින්රටෝ ජයවේධන - ර ාමසාරිස්   

 

............................................................... 

නීතීඥ ජගත් ලියන ආරච්චි - ර ාමසාරිස්   


