
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ එ. ප ොලිස් මුලස්ථානය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 845/2019 (2019.10.07) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභා ති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

පකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

පකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභියාචක   -    ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ 

පනොතිස ලත්  ාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, තඳොලිස් මුලස්ථානය 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.20 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.13 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.12 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.08.20  දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

 

අභියාචක විසින් තඳොලිස්ඳතිවරයාට සිදුකරන ලද ඳැමිණිේලකට අනුව අංක 

siv/142/2017 අංකය යටතත් ඇේපිටිය තේශ්න තඳොලිස් අධිකාරී නිහාේ  ේදුව මහ ා 

විසින් සිදුකරන ලද විමර්ශනතයහි වාර් ාව තේ වන විට එනේ 2018/04/26 දිනැතිව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ගාේල දිසා භාර නිතයෝේය තඳොලිස්ඳති මගින් තඳොලිස්ඳතිවරයා තව  ඒවා ඇති බව 

දැනගන්නට ඇ . එම විමර්ශන වාර් ාතව් සහතික කරන ලද පිටඳ  

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.12 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඉේලා ඇති ත ොරතුරු අනුව අභියාචකට සුදුසු පිළිතුර්  යවන තලස තඳොදු 

අධිකාරියට නිතයෝග කැතරයි.  

 

නිපයෝගය: 

 

තගොනුතව් කටයුතු නිම තව්. 

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 


