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එම්.පී. තිලකසූරිය එ. ප්රාදේශීය සභාව, සියඹලාණ්ඩුව 

 

RTIC Appeal (පුේගලික වශදයන් විභාග කිරීම)/ 705/2018 (2019.01.18 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 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     එම්.පී. තිලකසූරිය 

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -     නේකළ නිලධොරී, ප්රාදේශීය සභාව, සියඹලාණ්ඩුව 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - එම්.පී. තිලකසූරිය 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ සිටින ලදි 
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.27 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.04.27 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.06.29 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් නැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.05.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු:   

 

අභියොචක 2018.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් සභොපති, උප සභොපති හො සභික මහත්වරුන් වන 

නන්ද ධර්මතිලක හො අනිල්ව කුමොරතේ  පවුල්වවල අවුරුදු 18ට වැඩි අවිවොහක පිරිසවවල වත්කේ ප්රකොශ, 

සහතික පිටපත් ලබො තදන තලස ඉල්වලො සිටින ලදී. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.06.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.05.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උේගතූ කාරණා: 

තමම අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 
අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ  මන් විසින් ඉල්වලො සිටින ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් 
තේ වනවිට ලබො දී ඇති බවයි.  

 
එතසවම ලද ත ොරතුරුවලින් අභියොචක සෑහීමකට පත්වන බවද තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 

 

නිදයෝගය 

 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්වලො සිටි ත ොරතුරු ලැබීම හො ඉන් අභියොචක සෑහීමකට පත්ීම ම  තමම 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

***** 

 


