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අමිල මත ේෂේ  

න ො. 112, 

ඇතිමනේ වැව, 

                                                                                  නමොණරොගල 

අභියොචක 

අභියොචනො අංකය : 12/2021                       එදිරිව 

 

 

 ැපැල් තදපොර් තේන්තුව 

 ැපැල් මුලසේථොනය,  

න ොළඔ 10  

 
තපොදු අධිකොරිය 

 

ඉදිරිපිටදී    : 1. විනිසුරු උපොලි අනේරත්  (විශ්රොමි )  - සභොපති    

 2. විනිසුරු නරෝහිණි වේගම (විශ්රොමි )   - න ොමසොරිස් 

 3. නීතීඥ කිෂොලි පිනනටෝ ජයවර්ධ       - න ොමසොරිස් 

 4. නීතිඥ ජගත් ලිය  ආරච්චි                - න ොමසොරිස් 

  

තපනී සිටීම  :   අභියොච   ZOOM තොක්ෂ ය ඔස්නස් සම්බනධ නේ. 

අභියොච  නවනුනවන තරිදු ජයවර්ධ  මහතො ZOOM තොක්ෂ ය ඔස්නස් 

නපනී සිටි. 

     නපොදු අධි ොරිය   නවනුනවන නපනී සිටීමක්  ැත. 

 

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියොච      -  ඉදිරිපත්  ර  ැත 

                                                    නපොදු අධි ොරිය -       2022.06.28 

 විභොග කළ දිනය                 :   2022.08.08 

 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.08.08 
 

තීරණය : 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු  

 

අභියොච  විසින 2021.08.03 දි ැති නතොරතුරු ඉේීම මඟින පහත සඳහන නතොරතුරු ඉේලො ඇත.  
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i. “ඇතිමනේ තැපැේ  ොර්යොලය උප තැපැේ ස්ථො ොධිපතිවරනයකු යටතට පත්කිරීමට අදොළව 

අනුමැතිය සඳහො උසස් නිලධොරීන යව  ලද හො එම ලිපිවලට ලද සියළුම පිළිතුරු ලිපි 

 

ii. ඇතිමනේ තැපැේ ස්ථො ොධිපති ණගඵගභගණග රොජරත්  මහත්මිය ස්ථො  මොරුවීමක් සඳහො 

ඉදිරිපත්  ළ අභියොච ය නමො රොගල තැපැේ අධි ොරීවරයොනේ නිර්නේශිත ලිපිය හො ස්ථො  

මොරුවීම් නිනයෝග ලිපිය 

 

iii. ඇතිමනේ තැපැේ ස්ථො ොධිපති ඍගඵගක් ගරත් ොය  මහත්මිය සථ්ො  මොරුවීමක් සඳහො 

ඉදිරිපත්  ළ අභියොච ය, නමො රොගල තැපැේඅධි ොරීවරයොනේ නිර්නේශිත ලිපිය හො ස්ථො  

මොරුවීම් නිනයෝග ලිපිය 

 

iv. තැපැේ ස්ථො ොධිපතිවරුන ස්ථො  මොරු කිරීමට අදොළ ආයත  චක්රනේඛය” 
 

නතොරතුරු නිලධොරියො විසින ප නත් දක්වො ඇති නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්වීමට අනපොනහොසත් වීනමන 

අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2021.09.09 දි ැතිව  ම් ළ නිළධොරියො නවත අභියොච යක් නයොමු  ර ඇත. 

 ම් ළ නිළධොරියො විසින ද ප නත් දක්වො ඇති නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්වීමට අනපොනහොසත් වීනමන 

අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2021.11.17 දි ැතිව න ොමිෂන සභොව නවත නමම අභියොච ය නයොමු  ර ඇත. 

 

අභියොච නේ 2021.08.03 දි ැති නතොරතුරු ඉේීමට සහ 2021.09.09 දි ැති අභියොච යට ප්රතිචොර 

දැක්වීමට නපොදු අධි ොරිය අනපොනහොසත් වී ඇති බව න ොමිෂන සභොව නිරීක්ෂණය  ර ඇත. ඒ අනුව, 

නතොරතුරු දැ ගැනීනම් අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ප නතහි විධිවිධො වලට අනුකූලව, ප ත මගින නිශ්්ිතව 

දක්වො ඇති  ොල නියමයන තුළ පුරවැසියන විසින ඉදිරිපත්  රනු ලබ  සියලු නතොරතුරු ඉේීම් සහ 

අභියොච ො සඳහො ප්රතිචොර දැක්වීමට, ප නතහි 24 (3) සහ 25 (1) වගනති ප්ර ොරව නපොදු අධි ොරිනේ 

නතොරතුරු නිලධොරියො හටද, ප නතහි 31(2) සහ 31(3) වගනති ප්ර ොරව  ම් ළ නිලධොරියො හට ද පැවරී 

ඇති වයවස්ථොපිත වගකීම නපොදු අධි ොරිනේ නතොරතුරු නිළධොරියො සහ  ම් ළ නිළධොරියො විසින පැහැර හැර 

ඇති බව න ොමිෂන සභොව විසින නිරීක්ෂණය  ර ඇත. 

 

සළකො බැලීම 

ඉහත සදහන නතොරතුරු ඉේීමට අදොලව නපොදු අධි ොරිය විසින නිසි ප්රතිචොරයක් දක්වො න ොමැත. එනස් 

වුවත්, 2022.06.28 දි ැති තැපැේපති රංජිත් ආරියරත්  මහතො විසින අත්සන තබ  ලද ලිපියක් සමග  

2022.04.04, 2021.10.29 සහ 2021.11.15 දි ැති ලිපිවල පිටපත් න ොමිෂන සභොව නවත නයොමු  රමින 

අභියොච  නවත ඉහත සදහන නතොරතුරු ඉේීමට අදොලව නතොරතුරු සැපයීමක් සිදු  ළ  බවට දැනුම් දී ඇත. 

 

නමම ලිපි සියේලම  අපනේ අවධො යට නයොමු  ර  ලදී. එකී ලිපි මගින උක්ත සදහන නතොරතුරු ඉේලිමට 

අදොලව කිසිදු නතොරතුරක් අභියොච  නවත සපයො න ොමැති බව පැහැදිලිව නපනී යයි. 

 

නතොරතුරු සැපයීම නවනුවට ඉහත කී 2021.10.29  දි  ලිපිය ඇතිමනේ නපොලිස් ස්ථො ොධිපතිවරයො නවත ද  

2021.11.15 දි ැති ලිපිය  බදුේල නිනයෝජය නපෝස්් මොස්ටර් ජ රොේ ආර්. ගුණරත්  මහතො නවතද නයොමු 

 රමින අභියොච  පිලිබදව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අවශ්ය න නර  ඉේීමක් නපොදු අධි ොරිය විසින සිදු 

 ර ඇත.  
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නතොරතුරු ප ත යටනත් නපොදු අධි ොරියකින යම් නතොරතුරු ඉේීමක් සිදු  ල විට එකී නතොරතුරු ඉේීම 

සිදු ල පුරවැසියො සම්බනධව පරික්ෂණ පැවැත්වීම සදහො නව ත් අධි ොරියනට දැනුම් දීමට නතොරතුරු 

ඉේීම ලබො ගන ො නපොදු අධි ොරියට කිසිදු හිමි මක්  ැත. යම් නපොදු අධි ොරියක් විසින එනස් සිදු 

 රනනන  ම්  එවැනි ක්රියො 2016 අං  12 දර  ප නත් විධිවිධො  වයර්ථ කිරීම සදහො දර  උත්සොහයන 

බවට පැහැදිලිය. එවැනි ක්රියො කිසිනස්ත් න ොමිෂන සභොව අනප්තක්ෂො න ො රයි. එබැවින, උක්ත නපොදු 

අධි ොරිය විසින ඉහත කි ඇතිමනේ නපොලිස් ස්ථො ොධිපති සහ බදුේල නිනයෝජය නපෝස්් මොස්ටර් ජ රොේ 

ආර්. ගුණරත්  මහතො නවත යවො ඇති ලිපි නතොරතුරු ප නත් විධිවිධො   ඩ කිරීමට සහ එහි අරමුණු වයර්ථ 

කිරීමට නපොදු අධි ොරිය විසින ක්රියො කිරීමක් බවට පැහැදිලිව නපනී යයි. එබැවින, නපොදු අධි ොරිය විසින 

එවැනි ක්රියො සිදු න ො ළ යුතු බවට අපි  අවධොරණය  රමු.  

 

ඉදිරිපත්  ල සියලු  රුණු සල ො  බලමින උක්ත සදහන නතොරතුරු ඉේීමට අදොල සියලු නතොරතුරු 

2022.09.09 දි ට ප්රථම න ොමිෂන සභොවට පිටපත් සහිතව අභියොච  නවත මුදො හැරීමට නපොදු අධි ොරිය 

ක්රියො  ල යුතුබවට අපි තීරණය  රමු. 

 

න ොමිෂන සභොනේ නමම තීරණයට අනුකූලව ක්රියො කිරීමට නපොදු අධි ොරිය අනපොනහොසත් වනනන  ම්, 

නතොරතුරු නිලධොරිට සහ නපොදු අධි ොරියට එනරහිව 2016 අං  12 දරණ නතොරතුරු දැ ගැනීනම් 

අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ප නත් 39 වගනතිය ප්ර ොරව නියමිත මනහස්්රොත් අධි රණනයහි  ඩු පැවරීමට 

ක්රියො ළ යුතු බවට න ොමිෂන සභොව තීරණය  රයි. 

 

න ොමිෂන සභොනේ නමම තීරණය නපොදු අධි ොරිය නවත, නතොරතුරු නිළධොරි නවත සහ අභියොච  නවත දනවො 

යැවීමට  න ොමිෂන සභොනේ අධයක්ෂ ජ රොේවරයො නමනහයවනු ලැනේ.  

 

නමම අභියොච ය අවසන  රනු ලැනේ. 

 
 
 

  


