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ඩබ් ආර් සමරක ෝන් බණ්ඩා එ.  ළාප අධ්යාපක  ාර්ලා,ල  

කපාකළාන්කරුව 

 

RTIC Appeal (කේඛකගත  ාර්ලපටිපාටිල) 140/2018 (2018.04.26 දික පැවති 

ක ාමිෂන් සභා රැස්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අකතුරුව අනුමත  රක ,ද 

නිකලෝගල)  

 

2016 අං  12 දරණ කතාරතුරු දැකගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ පකකේ 

32(1) වගන්තිල ප්ර ාරව  රක ,ද නිකලෝගල ස  2017 කතාරතුරු 

දැකගැනීකේ අයිතිවාසි ම  පිළිබඳ ක ාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාස්වතු ස  

අභිලාචක  ාර්ලපටිපාටිල), රීති අං  28 ලටකේ පවතවාකගක ලනු ,බක 

 ාර්ල පටිපාටිල. 

 

සභාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ . ජ ංචිහේතාවො  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  -           ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

අධ්යක්ෂ-ජකරාේ  - පියති. ස රණසිචිහ 

 

අභිලාච    - ඩබ් ආර් සමරතකෝන් බණ්ඩො මහ ො 

කකාතීසි,ේ පාර්ශවල  - ප්රසෝ  යයවර්ධනන මහ ො, කළොප අධනෙොපන 

අධනෙක්ෂ 

 

කතාරතුරු ඉේීම කගානු  රක ,ද දිකල: 2017.11.01 

කතාරතුරු නි,ධ්ාරිලා තීරණල ,බා දුන් 

දිකල:   

2017.12.05 

කේ ළ නි,ධ්ාරිලා කවත අභිලාචකල 

කලාමු  ළ දිකල: 

2017.11.30 

කේ ළ නි,ධ්ාරිලා තීරණල ,බා දුන් දිකල:

  

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

RTIC ක ාමිෂන් සභාව කවත අභිලාචකල 

කලාමු  ළ දිකල:  

2018.01.06 

 

  

අභිලාචකලට පසුබිේූ  රුණු: 

 

අභියොචක 2017.11.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් ‘තපොතළොන්නරුව කළොප 

අධනෙොපන කොර්යොලතස ත. වය කරන ්ේජ්ේජචන්රර්න මොරසිචිහ මහ ොත  

 නතුර, ්ම  නතුරට ඔහු ප්ූ දිනය, සහ ඔහුට පැවරී ඇති රොයකොරිතස ි.  ර’ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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ඉල්වලො සිටින ලදීජ 2017.12.05 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධනොරියො, ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු, 

තපෞ් ගලික ත ොරතුරු යන පදනම ම  ත ොරතුරු ඉල්වීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප කරන ලදීජ 

අභියොචක ඒ අනුව 2017.11.30 දින නේකළ නිලධනොරියො තව  අභියොචනයක් ඉදිරිප් 

කරන ලදීජ නේකළ නිලධනරයො නියමි  කොලය ඇතුළ  පිළිතුරු ලබො දීමට 

අතපොතහොස් ූ බැින් අභියොචක 2018.01.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදීජ 

 

අභිලාචකල විභාග කිරීකේ අවස්වථාකේදී උද්ගතූ  ාරණා: 

 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දක්වමින් තපොු  අිකකොරිය සපයො ඇති 

2018.04.20 දිනැති පිළිතුර මගින් තපනී ගිතස 2018.01.15 සහ 2018.01.29 

දිනැතිව(්නේ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තගොනු කළ පසු) අභියොචක තව  

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවයිජ  

අභියොචක තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දක්වො තනොතිබිණිජ 

නිකලෝගල:  

 

අභියොචක ඉල්වලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැින් අභියොචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්ජ 

 

 

…………………………………………………… 

සභාපති   -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………… 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ. ජ ංචිහේතාවො  

 

…………………………………………………………………ජ 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

 

…………………………………………………… 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 

***** 


