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එස්.බී. කුරුකුලසූරිය එ. මහ රරෝහල (ශික්ෂණ) මහනුවර  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම)/ 162 /2017 (2018.01.02 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති                        :   මින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:        පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                      -     එසව.බී. කුරුකුලසූරිය 

රනාතිසි ලත් පාර්ශවය    -    අධයක්ෂ, මහ තරෝහල (ශික්ෂණ) මහනුවර 

 

රපනීසිටීම      
අභියොචක                -    එසව.බී. කුරුකුලසූරිය 

තපොදු අධිකොරිය        -     
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.07.31 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.08.22 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.09.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.07.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
මරණයට තහවතුව වශතයන් තදොසව ර ඉදිරිපත් කර ඇති තහවතුව පිළිග  තනොහැකි ීම නිසොත්, මරණය 
ත ක් කුමන තරෝගයක් සඳහො ප්රතිකොර කතළවද යන්න දැනගැනීම පිණිසත්, මර්ය්ණ පරීක්ෂණතේ J.M.O. 
නිගමනය Peritonitis due to intestinal obstruction යනුතවන් සඳහන් ීම නිසොද, 2009 වසතර්ය් 
ඩිේබතකෝෂ සහ ගර්ය්භොෂය ඉවත්කර තිබීම යන ඉහ  සඳහන් තහවතු නිසො කුමන තරෝගයක් සඳහො ප්රතිකොර 
කතළවදැයි දැනගැනීම පිණිස BHT 32905 සහ BHT 42847 ඉල්වලො සිටීම (ඇඳ ඉහපත්) අවසොනයට මරණ 
පරීක්ෂණ වොර්ය් ොතේ සඳහන් තේ දැනගැනීම පිණිස මරණ පරීක්ෂණ වොර්ය් ොව ඉල්වලො සිටීම. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 
 

 
කොලය - 09-03-2011 සිට 26-03-2011 

29-03-2011 සිට 03-04-2011 (මියගිය දින දක්වො) 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2017.08.22 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2017.09.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනය විභොගයට ගන්නො ලද අවසවථොතේදී අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද වොර්ය් ො තකොමිෂන් සභොව 
තව  වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය විසින් එවො තිබිණි. එම වොර්ය් ො අභියොචක තව  භොරතදන ලදි. 

 

නිරයෝගය: 
 

අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු 2018.01.01 දිනැති ලිපිය මඟින් ලබො දී ඇතිබව තකොමිෂන් 
සභොව නිරීක්ෂණය කරයි.  

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
***** 


