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ඩබ්ලිව් ඒ ආර් කුමාරසිරි එ ජාතික ප ාිස් පකාමිෂන් සභාව    

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1020/2019 (2019.05.28 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක  - ඩබ්ලලිව් ඒ ආර් කුමොරසිරි     

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව  

 

ප නීසිටීම   

අභියොචක   - ඩබ්ලලිව් ඒ ආර් කුමොරසිරි 

තපොදු අධිකොරිය  - එන් ඒ ීරසිංහ, අධෙක්ෂ 

    ඒ එන් දර්ශනී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.14 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.17 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.11 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.13 

 

අභියාච යට  සුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.08.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“2015 වර්ෂතේ තපොලිසව පරීක්ෂක  නතුතර් සිටි ප්රධොන තපොලිසව පරීක්ෂක  නතුරට උසසව 
කිරීතේ සේමුඛ පරීක්ෂණයට අභියොචක තපනී සිටියද උසසවීම තනොලැබීම සේබන්ධතයන් 

පරිපොලන අභියොචන විනිශවචය අධිකොරිය තව  කරනු ලැබූ අංක AAT/252/2017(PSC/NPC) 

දරන  අභියොචනය 2018.09.17 වන දින විභොගයට ගැනීමට නියමි ය. 

එම විභොගතේදී ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො අභියොචකතේ ලකුණුද, 2015 වසතර් තමම සේමුඛ 

පරීක්ෂණතයන් සමත්ව උසසවීේ ලද නිලධොරීන්තේ ලකුණුද, ලකුණු ලබො දීතේ පටිපොටිය අනුව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 

ලකුණු ලබො දී ඇති ආකොරය සේබන්ධව සේමුඛ පරීක්ෂණතේ ලකුණු ලබො දීතේ තල්ඛනතේ 

විසව රොත්මක පිටප ක් ලබො තදන තලස ඉල්ලො ඇ .”  

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.17 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර 

ඇති ත ොරතුරු යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව මඟින් ලබො දිය තනොහැකි අ ර එය තපොලිසව 

මූලසවථොනතයන් ඉල්ීේ කරන තලසටය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.11 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක .2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.  

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු ඔහුට තමත ක් තනොලැබී ඇති බව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් 

සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. තමයට තහවතු කොරණො තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරිතයන් විමසු කල, එම 

ත ොරතුරු  ම අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවත්,  ම අධිකොරිය සන් කතේ ඇති ලිපි තගොනු තපොලිසව සහකොර 

අධෙක්ෂකතේ  නතුරින් පහල  නතුරු වලට අදොළ ලිපි තගොනු පමණක් බවත් තපන්වො තදන ලදී. අභියොචක 

 වදුරටත් ප්රකොශ කර සිටිතේ තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව ලිපි තපොලිසව මූලසවථොනයටද යවො ඇති අ ර, 

එම ආය නය තමම ඉල්ීම යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොතවන් කරන තලසට උපතදසව දී ඇති බව පවසන 

ලදී.  

තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.05.01 දිනැති තකොළඹ තපොලිසව මූලසවථොනතේ මොනව සේපත් 

කළමනොකරණ තකොට්ඨොශය එවන ලද ලිපියට සහ 2019.05.14 දිනැති යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව 

එවන ලද ලිපියට තකොමිෂන් සභොතව් අවධොනය තයොමු කරන ලදී. 2019.05.01 දිනැති ලිපිතයන් තමම ඉල්ීේ 

කල ත ොරතුරු 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු පනතත් 5 (අ) උප වගන්තිය අනුව අභියොචකට ලබො දිය 

තනොහැකි බවත්, තමම ඉල්ීම පරිපොලන විනිශවචය අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන තලස ඉල්ීමක් කල 

තහොත් තමම වොර් ොව ඔවුනට ඉදිරිපත් කල හැකි බව ඉදිරිපත් කරන ලදී. 2019.05.14 දිනැති ලිපිතයන් 

යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව තමම ත ොරතුරු  ම සන් කතේ තනොමැති බව නැව  සවථොවර කරන ලදී. 

තමම ත ොරතුරු තපොලිසවපතිතගන් ලබො ග  හැකි බව තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද බැවින් 

තකොමිෂන් සභොව තපොලිසවපති තුමො තමම අභියොචනතේ මීළඟ විභොග කිරීමට පැමිණීම අවශෙ වන බවට 

ප්රකොශ කරන ලදී. 

 

නිපයෝගය: 

 
මීළඟ අභියොචනය කැඳීේ දිනතේ අභියොචනො කටයුතු වලට සහභොගී ීමට තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික 

නිතයෝයෙ තපොලිසවපතිට තනොතිසි නිකුත් කිරීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 
 

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 
 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.07.09 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1020/2019 (2019.07.09 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක  - ඩබ්ලලිව් ඒ ආර් කුමොරසිරි     

ප ාතිසි ලත්  ාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, යොතික තපොලිසව තකොමිෂන් සභොව 

තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝයෙ තපොලිසවපති, තපොලිසව මූලසවථොනය  

 

ප නීසිටීම   

අභියොචක   - ඩබ්ලලිව් ඒ ආර් කුමොරසිරි 

තපොදු අධිකොරිය  - එන් ඒ ීරසිංහ, අධෙක්ෂ 

    ඒ එන් දශොනි 

ද එසව. පින්නදුතර්තේ, සහකොර තපොලිසව අධිකොරී 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

 

අභියොචනො විභොගය සඳහ තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

එතසවම තපර අභියොචනො විභොගතේදී තකොමිෂන් සභොව නියම කළ පරිදි තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික 

නිතයෝයෙ තපොලිසවපති නිතයෝයනය කරමින් ද එසව. පින්නදුතර්තේ, සහකොර තපොලිසව අධිකොරීවරයො 

අභියොචනය සඳහො පැමිණ ඇති බවද තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

 

තමිදී තපොලිසවපතිතුමොතේ මොණ්ඩලික නිතයෝයෙ තපොලිසවපති නිතයෝයනය කරමින් පැමිණි නිලධොරියො 

සඳහන් කරන ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු  ම අධිකොරිය සතුව ඇති බැවින් එම ත ොරතුරු 

අභියොචක තව  ලබො දීමට හැකියොවක් ඇති බවයි. එතසවම එම ත ොරතුරු ලබොදීමට තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ 

සිය එකඟ ොවයද පළ කරන ලදි.  
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නිපයෝගය: 

 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොලිසවපතිවරයො සතුව පවතින බැවින් හො එම ත ොරතුරු ලබොදීමට 

තපොලිසවපතිවරයො නිතයෝයනය කරමින් පැමිණි නිලධොරියො එකඟ ීම ම  එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  

ලබොදීමට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටී. 

 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

******* 

 


