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සුරේන් ඩී ඊ රෙරේරා එ. කලාෙ අධ්යාෙක කාේලාලල නුව ර 

RTIC Appeal (රේඛකගත කාේලෙටිොටිල) 38/2018 (2018.02.22 දික ෙැ ති 

රකාමිෂන් සභා රැස්වීරේදී විභාග කිරීරනන් අකතුරු  2018.02.22 දික 

ෙැ ති විධිනත් රකාමිෂන් සභා රැස්වීරේදී අවනත කරක ලද නිරලෝගල) 

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැකගැනීරේ අයිති ාසිකන පිළිබඳ ෙකරත් 

32(1)  ගන්තිල ප්රකාර  කරක ලද නිරලෝගල සු 2017 රතාරතුරු 

දැකගැනීරේ අයිති ාසිකන  පිළිබඳ රකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාස්වතු සු 

අභිලාචක කාේලෙටිොටිල), රීති අංක 28 ලටරත් ෙ ත ාරගක ලව ලබක 

කාේල ෙටිොටිල. 

 

සභාෙති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන් සභා සානාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

රකාමිෂන් සභා සානාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් 

අධ ලක්ෂ-ජකරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 
 

අභිලාචක   - සුතර්න් ඩී ඊ තෙතර්රො මහ ො 

රකාතීසිලත් ොේශ ල  - නේකළ නිලධොරී කලොෙ අධෙොෙන කොර්යොලය 

මහනුවර 
 

රතාරතුරු ඉේීන රගාව කරක ලද දිකල: 2017.08.22 

රතාරතුරු නිලධ්ාරිලා තීරණල ලබා දුන් දිකල:   ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

කේකළ නිලධ්ාරිලා ර ත අභිලාචකල රලාමු 

කළ දිකල: 

2017.09.15 

කේකළ නිලධ්ාරිලා තීරණල ලබා දුන් දිකල:  ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

RTIC රකාමිෂන් සභා  ර ත අභිලාචකල රලාමු 

කළ දිකල:  

2017.11.13 

 
  

අභිලාචකලට ෙසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.08.22 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  ෙහ  ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 
 

1. ඊ.පී.ටී.ත්  ඒකනොයක මධෙම ෙළොත් අධෙොෙන අධේ ෂකතුමො ිසින් 

2017.08.08 දින ඔබ තව  තයොමු කර ඇති එතුමොතේ අුංක මෙ/ අධෙ /ී/6/2/4/2016 

දරන ලිපිතේ සඳහන් කුසල්ව කැකුලන්දර හො මමත්රී අනුත් ර කැකුලන්දර යන 

දරුවන් සඳහො ෙොසල්  ලබො දීතේ ඉල්වීම සේබන්දව දැනට තගන ඇති පියවර  

2. එම ලිපිතේ සඳහන් වන අකොරයට දරුවන්තේ හැකියොවන් ෙරී් ෂො කර බලො 

ඔවුන්ට සුදුසු ආසන්න ෙොසල්  දැනට නිශ්චය කර තිතේද? 
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3. තමම ලිපිතේ මීට සති තදකකට ඉහ දී එවො ඇති බැින් හො තමම දරුවන් 

තදතදනොට ෙසුගිය වොරයම නිදහස් අධෙොෙනය අහිමි ීම වැනි ඉ ො සුංතීදී 

කොරණය්  වන බැින් එතස් පියවර්  තගන තනොමැති නේ එයට තේතුව කුම් ද? 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පිළිතුරු ලබො දීමට අතෙොතහොසත් වූ බැින් අභියොචක නේකළ 

නිලධරයො තව  2017.09.15 දිනැතිව අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදී. එයටද පිළිතුර්  

තනොලැබුණු බැින් 2017.11.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනය්  තයොමු 

කරන ලදී. 
 

අභිලාචකල විභාග කිරීරේ අ ස්වථාරේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතී තනොතීසිවලට ප්රතිචොර ද් වමින් 2018.02.21 දිනැති ලිපිය මගින්, 

තෙොදු අධිකොරිය, ත ොරතුරු ඉල්වීමට පිළිතුරු සෙයො ඇති බව තෙනී යයි. 

 

නිරලෝගල:  

තෙොදු අධිකොරිය ිසින් ලබොදී ඇති ත ොරතුරු ප්රමොණවත් බැින් අභියොචනය අවසන් 

කරනු ලැතේ. 
 
 
…………………………………………………………………. 

සභාෙති        -  මහින්ද ගේමේපිල  
 
…………………………………………………………………. 

රකාමිෂන් සභා සානාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

රකාමිෂන් සභා සානාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්ද රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

***** 
 
 


