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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිිංහ එ. ගාල්ල දිස්ත්රික් ස තස්ය තස වා අ්යක් සෂ කා්යයාලය 

 

RTIC Appeal (තල්නග  කා්යයපටිපාටිය)/ 1070 /2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් 

ක ොමිෂන් සභා රැස්වීකේ දී විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ාරව 

 රන ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාස්තු හා අභියාචනා  ාර්යය පටිපාටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වාකගන යනු ලබන  ාර්යය 

පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිකහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -      ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිිංහ 

තනොතිසි ලත් පා්යශවය             -     නේ ළ නිලධාරී,  
ගාල්ල දිස්ත්රික් ස තස්ය තස වා අ්යක් සෂ කා්යයාලය 

 

තපනීසිටීම   

කල්ඛනගත  ාර්යපටිපාටිය යටකත් සළ ා බලන ලදි. 

 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.09.26 

කතොරතුරු නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.10.02 

නේ  ළ නිලධරයා කවත අභියාචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.10.02 

නේ  ළ නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.10.05 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභාව 

කවත අභියාචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.10.31 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාච  විසින් 2018.09.26 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහත දැක්කවන කතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

ගාල්ල දිස්ත් රික් ස ඛස්ය ඛස ාා ධ්යක් ස  ඛාත් වාා ති  ් ර්ා  ධාාත්යංශ ල ඛල්්ගේඛ  

ධං් ඛස්/11/බී/130 සහ 2018/09/10 දි ැි  ඊනිය ඛ ෝද ා ්ත් රඛේ  ධං් 02 II හි  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

1. ධනු ධං් 13 යටඛේ සඳහන් ්ාසිගේ ළය චිකිේසාගාරඛේ  ආ.භා.වා.නි. විසින් 

දි.ඛස්.ඛස .ධ. ඛාත් වා  ලදැයි කිය  2015.12.09 දි ැි  ලිපිය සහිත් ්ාසිගේ ළය 

චිකිේසාගාරඛේ  ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

2. වා ඛ ෝද ා ්ත් රඛේ ා 02  II හි ධනු ධං් 14 යටඛේ සඳහන් ඛ්රකී වාදය 

නිළ්ාරී විසින් ාා ඛාත් ඛයොමු්ර  ලදැයි කිය  2015.11.06 දි ැි  ලිපිය සහිත් 

්ාසිගේ ළය චිකිේසාගාරඛේ  ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් .  

3. වහිා ධනු ධං් 15 යටඛේ සඳහන් ා  වාදය නිළ්ාරී විසින් දි.ඛස්.ඛස . ධ්යක් ස  

ඛාත් යා  ලදැයි කිය  2016.03.17 දි ැි  ලිපිය සහිත් ්ාසිගේ ළය චිකිේසාගාරඛේ  

ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

4. වහිා ධනු ධං් 16 යටඛේ සඳහන් ගා.දි.ඛස්.ඛස . ධ්යක් ස  විසින් ඛ්රකී වාදය 

නිළ්ාරී ඛාත් යා  ලදැයි කිය  ධං් ED/PHR/ඛ්ොදු/16 සහ 2016.03.19 දි ැි  

ලිපිය සහිත් ්ාසිගේ ළය චිකිේසාගාරඛේ  ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා 

ඛදන් . 

5. වහිා ධනු ධං් 17 යටඛේ සඳහන් ඛ්ර කී වාදය නිළ්ාරී විසින් ගා.දි.ඛස්.ඛස . 

ධ්යක් ස  ඛාත් ඛයොමු්ර  ලදැයි කිය  2016.03.21 දි ැි  ලිපිය සහිත් ්ාසිගේ ළය 

චිකිේසාගාරඛේ  ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

6. වහිා ධනු ධං් 18 යටඛේ සඳහන් ඛ්රකී වාදය නිළ්ාරී විසින් 

ගා.දි.ඛස්.ඛස .ධ්යක් ස  ඛාත් යා  ලදැයි කිය  2016.02.11 දි ැි  ලිපිය සහිත් 

්ාසිගේ ළය චිකිේසාගාරඛේ  ති  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

7. වහිා ධනු ධං් 19 යටඛේ සඳහන් ද.්.ඛස්.ඛස . ධ්යක් සශ ල විසින් ගා.දි.ඛස්.ඛස . 

ධ්යක් ස  ඛාත් යා  ලද 2016.04.11 දි ැි  ලිපිය සහිත් දිස්ත්රික් ස ධ්යක් ස  ්ා්යයාලඛේ  

්ාි   ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

8. වහිා ධනු ධං් 21 යටඛේ සඳහන් ාවිසින් ගා.දි.ඛස්.ඛස . ධ්යක් ස  ඛාත් යා  

ලදැයි කිය  2016.04.04 දි ැි  ලිපිය සහිත් දිස්ත්රික් ස ධ්යක් ස  ්ා්යයාලඛේ  ්ාි   

ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා ඛදන් . 

9. වහිා ධනු ධං් 22 යටඛේ සඳහන් සිංගරච්චි ඛානුර  ැාැේත්ා විසින් ද.්.ඛස්.ඛස . 

ධ්යක් ස  ඛාත් යා  ලද 2016.02.07 දි ැි  ලිපිඛේ  ගා.දි.ඛස්.ඛස . ධ්යක් ස ඛ  

පිට්ත් ති  දිස්ත්රික් ස ධ්යක් ස  ්ා්යයාලඛේ  ඛගොනුා ්රීක් ස ා කිරීාට දි යක් ස ලබා 

ඛදන් . 

 

කතොරතුරු නිලධාරියා 2018.10.02 දිනැතිව අභියාච  කවත දන්වන ලද්කද් අභියාච  විසින් ඉල්ලා 
ඇති කතොරතුරු, පනකත් 5(1) වන උපවගන්තිය යටකත් දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුව අදාළ 
කතොරතුරු ඉල්ලීම සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමට  ටයුතු  ළ කනොහැකි බවයි. මින් අතෘප්තියට පත් 

අභියාච  2018.10.02 දිනැතිව නේ ළ නිලධාරියාට අභියාචනයක් කයොමු රන ලදි. 2018.10.05 
දිනැතිව නේ ළ නිලධාරියා දන්වා ඇත්කත් අදාළ ලිපිකගොනු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව දකුණු පළාත් කසෞඛෙ කසේවා අධෙක්ෂ මඟින් දකුණු පළාත් කල් ේ කවතින් උපකදස් ඉල්ලා 
ඇති අතර එම උපකදස් ලද පසු අදාළ කතොරතුරු ඉල්ලීේ සඳහා පිළිතුරු අභියාච  කවත ලබාදීමට 
 ටයුතු  රන බවයි. කමම ප්රතිචාරකයන්ද අතෘප්තියට පත් අභියාච  2018.10.31 දිනැතිව ක ොමිෂන් 
සභාවට අභියාචනයක් කයොමු රන ලදි.     

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතව් දී උද්ග  වූ කාරණා:  
 
අභියාච  කහෝ කපොදු අධි ාරිය විසින් ලිඛිත  රුණු කියාපෑේ ක ොමිෂන් සභාව කවත කගොනු ර 
කනොමැති බව ක ොමිෂන් සභාව විසින් නිරීක්ෂණය  රයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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කමහිදී ක ොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණ  ර සිටින්කන් 2018.10.05 දිනැති නේ ළ නිලධාරියාකේ 
ප්රතිචාරකයන් අභියාච  කවත යේකිසි සහති යක් අදාළ කතොරතුරු ලබාදීම ක කරහි සිදු ර ඇති 
බවයි. 

 

නිතයෝගය: 

ඒ අනුව නේ ළ නිලධාරියාකේ 2018.10.05 දිනැති ලිපිය ප්ර ාරව අභියාච  කවත කතොරතුරු 
ලබාදීමට නිකයෝග  ර සිටින අතර එම ලිපිය ප්ර ාරව කපොදු අධි ාරිය ්රියා ර ඇත්දැයි තහවුරු 
 රගැනීම සඳහා අභියාචනය 2020.05.18 වන දිනට  ල්තබනු ලැකේ. 
 
 
ක ොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අං  27 (ගාස්තු හා අභියාචනා  ාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ාරව කමම නිකයෝගය කදපාර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ.  
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