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එස්.බී. කුරුකුලසූරිය එ. ශ්රී ලංකා වෛද්ය සභාෛ  

RTIC Appeal (පුද්ගලික ෛශයයන් විභාග කිරීම)/ 163 /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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:    ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්         :    පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                      -     එස්.බී. කුරුකුලසූරිය 

යනාතිසි ලත් පාර්ශෛය    -    වෛද්ය එස්.ටී.ජී.ආර්. ද් සිල්ෛා මහතා, යල්ඛකාධිකාරී, ශ්රී ලංකා වෛද්ය 
 සභාෛ 

 

යපනීසිටීම      
අභියොචක             -    එසව.බී. කුරුකුලසූරිය 
තපොදු අධිකොරිය    -    වවදය තටරන්සව ද සිල්වවො , තල්වඛකොධිකොරී, ශ්රී ලංකො වවදය සභොව 

භොෂිනි තහට්ටටිආරච්චචි, නීති නිළධොරී, ශ්රී ලංකො වවදය සභොව 

 

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 

  
2017.08.31 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.08.03 

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. 

එසව.බී. කුරුකුලසූරිය මහ ොතේ දියණියතේ මරණය සේබන්ධව 2013.01.03 දින පැවැත්ූ 
පරීක්ෂණතේ ත ොරතුරු 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2017.08.22 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2017.08.03 
දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් SLMC ි ප්රොථමික ක්රියොමොර්ය්ග කමිටුව විසින් විභොග කර වොර්ය් ොවක් සභොතේ වෘත්තීය 
චර්ය්යො කමිටුව තව  ඉදිරිපත් කර එි අවසන් තීන්දුව 2017.08.03 දිනැති ලිපිතයන් දන්වො ඇ .තමම තීරණතයන්ද 
අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2017.09.13 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අෛස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ලබො දීමට වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය එකඟවන ලදි. 

 

නියයෝගය: 
 

ඒ අනුව එකඟ ූ පරිදි අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීමට වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවයට තකොමිෂන් 
සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටී. 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

සැ.යු. - 2018.04.09 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් අභියොචනො 
විභොගතයන් අනතුරුව මොස තුනක කොලයක් ඉක්මවො තගොසව ඇ ත් තේ දක්වො එම පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල 
ගැන කිසිඳු සඳහනක් තනොලද බවත් අදොළ වොර්ය් ො හැකි ඉක්මණින් ලබො ගැනීමට තකොමිෂ සභොතේ සහොය 
 වදුරටත් අතේක්ෂො කරන බවත්ය. 

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

***** 
 


