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කේ ලියනපතිරණ  එ දකුණු පළාත් අභ්යන්තරර ිගණණන කදපා්රකනන්තතුව 

RTIC Appeal (කේඛනණර කා්යපටිපාටිය) 220/2017 (2018.02.08 දින පැවති 

කකාමිෂන්ත සභ්ා රැස්වීකනදී ිගභ්ාණ කිරීකෙන්ත අනතුරුව අනුෙර කරන ලද 

නිකයෝණය)  

 

2016 අංක 12 දරණ කරාරතුරු දැනණැනීකන අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ පනකත් 

32(1) වණන්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිකයෝණය ස  2017 කරාරතුරු 

දැනණැනීකන අයිතිවාසිකෙ  පිළිබඳ කකාමිෂන්ත සභ්ා රීතින්ති (ණාස්වතු ස  

අභියාචන කා්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටකත් පවරවාකණන යනු ලබන 

කා්ය පටිපාටිය. 

 

සභ්ාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්ත සභ්ා සාොජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ  ස්. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන්ත සභ්ා සාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

අධ්යේෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   - තේ ලියනපතිරණ මිය 

කනාතීසිලත් පා්ශවය  - සුනිල්ව තපොද්දදීතවල අධ්ෙේෂ දකුණු පළොත් 

අභෙන් ර ිගණන තදපොර් තේන්තුව 

කරාරතුරු ඉේීෙ කණානු කරන ලද දිනය: 2017.06.02 

කරාරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන්ත 

දිනය:   

- 

නනකළ නිලධ්ාරියා කවර අභියාචනය 

කයාමු කළ දිනය: 

2017.07.28, 2017.09.10 

නනකළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන්ත දිනය:

  

2017.08.04 

RTIC කකාමිෂන්ත සභ්ාව කවර අභියාචනය 

කයාමු කළ දිනය:  

2017.10.02 

 

  

අභියාචනයට පසුබිනූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.06.02 දිනැති ලිපිය මගින් 'ිශ්රොම  ගැන්ේතේදී අවෙ වැුප් 

ප්රතිත ධ්න ප්රය නිවැරදිව සකසො නිකුත් තනොිරීමම සහ ඒ තේතුතවන් 

රො.ප.චක්රතල්ව  16/2015 ක්රියොත්මක ිරීමතේදී ිෂම ො ිතිේම ේ.වැ අුං 01-1025385 

(01-894515)  යන කොරණයට අදොළ ව අභියොචක 2017.05.02 දින අධ්ෙේෂ අභෙන් ර 

ිගණන තව  ලියොපදිුංචි  ැපෑතලන් තයොමු කර ිති ලිපියට අදොළ  ත්ත්වය' 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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පිළිබඳව ිමසො සිටින ලදී. ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො ිසින් පිළිතුරු ලබො දීමට ප්රමොද ේම 

තේතුතවන් අභියොචක 2017.07.28 සහ 2017.09.10 දිනැති ලිපි මගින් නේකළ 

නිලධ්රයොට අභියොචනයේ තයොමු කර ි . තපොදු අධිකොරිය 2017.08.04 දිනැතිව, තේ 

සේබන්ධ්තයන් කරුණු තසොයො බලො ගන්නො ලද ක්රියොමොර්ග දන්වො  වන තලසට 

දකුණු පළොත් තසෞ ෙ අධ්ෙේෂක තව , ලිපියේ තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය ිගභ්ාණ කිරීකන අවස්වථාකේදී උද්ණරූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දේවමින් තපොදු අධිකොරිය ිසින් 

2018.05.02 දිනැතිව අභියොචක තව පිටප ේ සහි ව පිළිතුරු සපයො ි .    

 

නිකයෝණය: 

තපොදු අධිකොරිය ිසින් 2018.05.02 දින ලිපිය මගින් ලබො දී ිති පිළිතුතරහි 2017.05.02 

දිනැති ලිපියට අදොලව සැහීමකට පත්ිය හැිර පිළිතුරේ ලබො දී ිති බැින් 

අභියොචනය අවසන් කරන ලදී. 

 

 

…………………………………………………………………. 

සභ්ාපති               -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………………………. 

කකාමිෂන්ත සභ්ා සාොජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ  ස්. ජී. පුංචිතේවො  

 

…………………………………………………………………. 

කකාමිෂන්ත සභ්ා සාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

 


