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ඒ. ඒ.එේ. ඩී. ජයසිරි එ.  පොනදුර තපොලිසිය  
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/927/19 (2019.11.05 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත්32(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.   

 
සභොපති:    මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධෙක්ෂ-ජනරොල්      :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 

අභියොචක   - ඒ. ඒ.එේ. ඩී. ජයසිරි  
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය - නේකළ නිලධොරි - ශ්රී ලංකො තපොලිසිය - පොනදුර  
 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය -  ඒ.ඩී.එසව.වික්රමසිංහ -තපොලිසව අධිකොරී පොනදුර  
 
                                    

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018-08-20 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018-09-12 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018-11-07 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක2018-08-20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

අභියොචක විසින් තපොලිසව සහන මැදිරිය තව  2017-12-05 දින කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව 2018-03-

02 දින තපොලිසව සහන මැදිරිය තව  අභියොචක කැඳවො කරන  ලද පරීක්ෂණතයන් අනතුරුව අභියොචක 

විසින් පොනදුර තපොලිසව අධිකොරීතුමො තව  භොරතදන ලද අංක igp /pac/0/132/181 සහ 2018-03-02 දින 

දරන ලිපිය අනුව 2018-03-14 දින තපොලිසව අධිකොරීතුමො විසින් එතුමොතේ කොර්යොලතේ දී පරීක්ෂණයක් 

පවත්වන ලදී. එම පරීක්ෂණයට අදොළ වොර් ොවක් තපොලිසව සහන මැදිරිය තව  යවො ඇ . යවන ලද එම 

පරීක්ෂණ වොර් ොතේ පිටප ක් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටී.  
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින්  
අභියොචක 2018-09-12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයො ද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 
2018-11-07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 
 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 

පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කර සිටිතේ අභියොචක විසින්2018-08-20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් 
ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු අද දින තකොමිෂන් සභොවට රැතගනවිත් ඇති බවය. 
ඒ අනුව අදොළ වොර් ොතවි සහතික කර ලද පිටප ක් තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට ලබො තදන ලදී.  
 
නිතයෝගය: 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් 
අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

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

2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
***** 
 


