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ටී ඒ ඩී ටී ස ේනානායක  එ ජාතික ස ාලි ේ සකාමිෂන්  භාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසයන් විභාග කිරීම)/290/2018 / (2018.07.24 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.  

 

 භා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    ටී ඒ ඩී ටී කසවනොනොය    

සනාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -   කල්ව ේ,  යොති  කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොව 

 

ස නීසිටීම   

අභියොච    - ටී ඒ ඩී ටී කසවනොනොය    

කපොදු අධි ොරිය  - පී ඩී ලියනොරච්චචි - මොධය නිලධොරී 

    ඒ එේ එසව මුණීර - සහ ොර කල්ව ේ 

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 
 

2018.01.02 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.02.14 

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 
  

2018.02.14 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.03.07 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.03.08 

 

අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.01.02 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත සඳහන් අභියොචනො වලට අදොළ විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණ කගොනු සහ මූලි  විමර්ය්ශන කගොනු වල පිටපත් ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 

1. ED/12/3/11 දරණ විනය නිකයෝගයට එකරිව ඉදිරිපත්  රන ලද අභියොචනය (NPC/APL/DIS/77/15 PSC) 

2. ED/12/01/09 දරණ විනය නිකයෝගයට එකරිව ඉදිරිපත්  රන ලද අභියොචනය (NPC/APL/02/509/12 

PSC) 
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3. ED/11/19/09 දරණ විනය නිකයෝගයට එකරිව ඉදිරිපත්  රන ලද අභියොචනය (NPC/APL/78/15 PSC) 

4. ED/12/06/10 දරණ විනය නිකයෝගයට එකරිව ඉදිරිපත්  රන ලද අභියොචනය (NPC/APL/DIS/225/15)  

කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ අභියොච ට ඉහතින් සඳහන් විමර්ය්ශන 

කගොනු වල පිටපත් කපොලිසවපති තුමොකගන් ලබොගත හැකි බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  

2018.02.14 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො 2018.03.07 

දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිකේ ඉල්වලො ඇති ලිපිකගොනු සේබන්ධකයන් අභියොචනො විනිශවචය අධි ොරිකේ 

අභියොචනො 4ක් විභොග කවමින් පවතින කහයින් එම කතොරතුරු ලබො දිය කනොහැකි බවයි. කමම තීරණකයන්ද 

අභියොච  සැහීම ට පත් කනොවූ කහයින් 2018.03.08 දිනැතිව අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් 

කයොමු  රන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොච , ප්රධොන කපොලිසව පරීක්ෂ කයකු කලස කසවවකේ නියුතුව සිටියදී උසසව නිලධොරිකයකු ලබොදුන් නිතයොනුකුල 

කනොවන නිකයෝගයක් ඉටු කනොකිරීම කහවතුකවන් තමොට අසොධොරණ කලස කචෝදනොපත් කගොනු  ර ඇති බවත්, තම 

නිර්ය්කදෝෂී භොවය ඔප්තප කිරීමට තමොට කමම කතොරතුරු අවශය වන බවත් පවසො සිටිකේය. 

කමයට පිළිතුරු ලබොදුන් කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ, ලිපිකගොනු පරිපොලන විනිශවචය අධි ොරිය සතු වූ නිසො 

අභියොච ට ලබො දීමට කනොහැකි වූ  බවයි. තවද, 2018.07.20 දිනැති ලිපිකයන් කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොකේ කල්ව ේ, 

පරිපොලන විනිශවචය අධි ොරිකේ විනිශවචය මඩුල්වල විසින්, අභියොච  ඉල්වලො සිටි කතොරතුරු ගොසවතුව ට යටත්ව ලබො 

දීමට හැකි බව පවසො ඇති බවට ක ොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇති බවට කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටින ලදී.   

නිසයෝගය: 

කපොලිසව ක ොමිෂන් සභොකේ කල්ව ේ, 2018.07.20 දිනැති ලිපිකේ සඳහන්  ර ඇති අයුරින් ඉල්වලො සිටින ලද 
කතොරතුරු අභියොච ට සති 4   ොලයක් ඇතුළත ලබො දීමට කමයින් නිකයෝග  ර සිටිමු.  
 

කපොදු අධි ොරිය කතොරතුරු ලබො දීමට එ ඟ ීකේ ක ොන්කේසියට යටත්ව කමම අභියොචනය කමයින් අවසන් 
ක කර්ය්.  
 
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 කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 
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