
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි. වීරසිංහ එ. දිස්ත්රික් ස ඛ ෞය ඛස්ා  අ්යක් ස  ා ්යා යා, 

ග ල්ය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 770/2018 (2019.09.30) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

 භ පති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ඛාොමි න්  භ   ම ජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

ඛාොමි න්  භ   ම ජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභිා චා   -    ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි. වීරසිංහ  

ඛ ොතිස යත් ප ්යශාා-    නේ කළ නිලධාරී,  

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.15 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.04.11 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.17 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.01 

 

අභිා ච ාට පසුබිම් වූ ාරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.03.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

 

Consultative workshop for chess clinic staff and prison health staff at district level 

වැඩසටහනට සේබන්ධ ත ොරතුරු  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. තමතම වැඩසටහන NPICCD ආය නතේ ඳැවැත්ව දිනය  

2. එයට වවදෙ නිලධාරී අතකෝක කුමාර සහභාී  වුතේද  

3. එතස්නේ කවර  නතුර්  නිතයෝයනය කරමින්ද  

4. එම වැඩසටහනට සහභාී  වීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහා ඔහු තඳොදු 

අධිකාරිය තව  ඉේලීම්  කතේද  

5. එතස් ඉේලීම්  කර ඇත්නේ, එහි සහතික කරන ලද පිටඳ ්   

6. එම ගමන සහා අධිතව්ී  මාර්ගය භාවි ා කිරීමට ඔහු අනුමැතිය ඉේලා 

තිතබ්ද  

7. එතස් ඉේලීම්  කර ඇත්නේ, එහි සහතික කරන ලද පිටඳ ්   

8. තමම ඉහ  සහන් කළ ඉේලීම තඳොදු අධිකාරියටා ලැබුතන් කවදාද  

9. තඳොදු අධිකාරිය තමම ඉේලීමට අනුමැතිය ලබා දුන්තන් කවදාද  

10. තඳොදු අධිකාරිය තමම ඉේලීම සහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්නේ, එහි සහතික 

කළ පිටඳ ්  

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.04.11 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ 

ත ොරතුරු ඉේලීම සහා පිළිතුරු ඳනතත් 5(1) (2) වන උඳ වගන්තිතේ විධි විධාන 

අනුව ප්රති් තෂ්ඨ ඳ කරන බවයි. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 

2018.04.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් ව 

බැවින් අභියාචක විසින් 2018.07.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  

තයොමු කරන ලදී.    

අභිා ච ා  යා  බය  අාස්ථ ඛව්දී උද්ගතවූ ා රණ : 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.01.11 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතබ් නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.02.11 වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ඇ .  

 

අංක 10්  යටතත් ත ොරතුරු ඉේලා ඇ .තේ සේබන්ධතයන් අභියාචක තව  

ප්රතිචාර ද් වා   බව තකොමිසමට දැනුේ තදන තලස නිතයෝග කරනු ලැතබ්. තගොනුතව් 

කටයුතු අවසන් තව්. 

 

නිඛාෝගා: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉේලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඉේලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්කවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


