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කේ ලියනපතිරණ එ. ක ෞඛ්ය කවා  කපප ්තමකන්තුවා -පකුණු පළ තම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික විභ ග කිරීම) 06/2018 (2018.03.19 දින පැාති විධිමත් 

කක මිෂ්  භ  රැවීකනදී විභ ග කිරීකම් අනතුවරුා අනුමතම කරන ලප 

නිකයෝගය)  

 

2016 අංක 12 පරණ කතම රතුවරු පැනගැනීකන අයිතිා සිකම පිළිබඳ පනකත් 

32(1) ාග්තිය ප්රක රා කරන ලප නිකයෝගය    2017 කතම රතුවරු 

පැනගැනීකන අයිතිා සිකම  පිළිබඳ කක මිෂ්  භ  රීති්ි (ග වතුව    

අභිය චන ක ්යපටිප ටිය), රීති අංක 28 යටකත් පාතමා කගන යනු ලබන 

ක ්ය පටිප ටිය. 

 

 භ පති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

කක මිෂ්  භ    ම ජික - තයෙෂ්ඨ න නීීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

කක මිෂ්  භ    ම ජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

අධ්යේෂ-ජනර ල්  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභිය චක   - තේ ලියනපතිරණ මිය 

කන තීසිලත් ප ්ශාය  - නේකළ නිලධොරී තසෞඛ්ෙ තස්වො 

තදපොර් තේන්තුව -දකුණු පළො  

 

කතම රතුවරු ඉල්ීම කග නු කරන ලප දිනය: 2017.06.05 

කතම රතුවරු නිලධ් රිය  තීරණය ලබ  දු් 

දිනය:   

2017.06.15 

නනකළ නිලධ් රිය  කාතම අභිය චනය 

කය මු කළ දිනය: 

2017.09.10  

නනකළ නිලධ් රිය  තීරණය ලබ  දු් දිනය:

  

- 

RTIC කක මිෂ්  භ ා කාතම අභිය චනය 

කය මු කළ දිනය:  

2017.10.17 

 

  

අභිය චනයට පසුබිනූ කරුණු: 

 

අභියචක ිසින් කරන ලද 2017.06.05 දිනැති ඉල්වීම සහ එයට සේබන්ධ  වත්  

ලිපිවලට අනුව පහ  කරුණු පැහැදිලි තේ.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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නිවැරදි ිශ්රොම වැප් ප රතිතධ ධන ප්රයේ නිකුත් කරන  තලස ඉල්වලො අභියොචක 

දකුණු පළොත් තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂක තව  2017.01.30 සහ 2017.03.13 දිනැතිව 

තල්වඛ්නග   ැපෑතලන් ලිපි යවො ඇ . ඊට අම රව අභියොචක දකුණු පළොත් තසෞඛ්ෙ 

තස්වො කොර්යොලයටද තගොස් කරුණු පහදො දී කරුණට අදොළ ලිපි තල්වඛ්න වල ඡොයො 

පිටපත් ද  තදන ලදී.  ඉන් පසු YHS සුභොෂිනි දිලිරුේෂි ිසින් ඉල්වලො එවන ලද තල්වඛ්නද 

2017.03.31 දින තල්වඛ්න ග   ැපෑතලන් යවො ඇ . අභියොචක පවසො සිටින්තන්  මො 

තේ සියල්වල කළ පසුද තේ දේවො තපොදු අධිකොරිතයන් කිසිදු පිළිතුරේ ලැබී නැති 

බැින් ඒ සේබන්ධතයන් අවධෙ පරිදි මො ර තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂ 

කොර්යොලතයන්ද ිස් ර ලබො තගන අභියොචක දැනුවත් කරන තලසටය. ඒ අනුව 

අභියොචනතයහි කරුණ දැේීතමන් පැහැදිලි වන්තන් අභියොචක  ම ිශ්රොම වැප් ප 

රතිතධ ධන ප්රය නිකුත් කිරීමට සේබන්දව ගත් පියවර ිමසො ඇති බවයි. 

අභියොචක 2017.07.31 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය තව  යවන ලද ලිපිතයන්ද ඉල්වලො 

සිටින්තන් අයතේ නිවැරදි වැප්ප ගණනය කරන  තලසටය. 2017.06.15 දිනැතිව තපොදු 

අධිකොරිතයහි අධෙේෂක තවනුතවන් පිළිතුරු තදමින් සහකොර අධෙේෂක තමම 

ඉල්වීම දිස්ිේ තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂ, දිස්ිේ තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂ කොර්යොලය, 

මො ර තව  තයොමු කරන ලදී. තමයට පිළිතුරු තලස 2017.08.09 දිනැතිව දිස්ිේ 

තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂ පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටින්තන් අභියචක තපර 

අවස්ථොවක ඉල්වලො සිටි අයුරින් ඇයතේ වැප් ප සුංතධ ධනය තකොට එම තල්වඛ්නය ඇය 

තව  ලබො දුන් බවයි.  

තකතස් වුවද අභියොචක නැව  නැව  පවසො සිටින්තන්  ම ිශ්රොම වැප්ප  වදුරටත් 

සුංතධ ධනය ිය යුතු බවයි. දිස්ිේ තසෞඛ්ෙ තස්වො අධෙේෂ නැව  වරේ 

අභියොචකතේ පද්ගලික තගොනුව පරීේෂො කර බලො ඇමුණුම 1 තලස ලකුණු කර ඇති 

වැප් ප පරිවර් න ලිපිය සකස් තකොට පද්ගලික තගොනුව සමග තසෞඛ්ෙ තස්වො 

තදපොර් තේන්තුව -දකුණු පළො  (එනේ තපොදු අධිකොරිය) තව  උපතදස් සඳහො 

තයොමු කර ඇ . 

 

අභිය චනය විභ ග කිරීකන අාවථ කේදී උද්ගතමූ ක රණ : 

 

අභියොචක අභියොචනය සඳහො පැමිණ සිටීමට තනොහැකි බව දන්වො  සිටින ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන කළ තපනී යන්තන් අභියොචක ිසින්  ම ිශ්රොම වැප් ප 

ිෂම ොවය සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය ිසින් තගන ඇති පියවර සේබන්ධතයන් 

ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින බවයි. 

තපොදු අධිකොරිතයහි වොචික කරුණු කියොපෑේ සහ 2018.03.15 දිනැති ලිඛි  කරුණු 

කියොපෑේ වලට අනුව තපනී යන්තන් අභියොචකතේ වැප් ප පරිවර් නතයහි අදොළත්වය 

 හවුරු කර ගැනීම පිළිබඳව ීරණයේ ගැනීම ගැටළු සහග වූ බැින් හො එය 

පරීේෂො කර බැීම සඳහො තිබු කොර්ය බහුල ොවය තේතුතකොට රමදවූ බව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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පිළිගන්නො අ ර ඉදිරි සතියේ තුළ අදොළ වැප් ප පරිවර් නය පරීේෂො කර පිළිතුරු 

සැපයීමට කටයුතු කරන බවයි. 

 

නිකයෝගය: 

 

තපොදු අධිකොරියට අදොළ වැප් ප පරිවර් නය පිළිබඳව තසොයො බලො, එකඟී ඇති පරිදි, 

ඇයතේ වැප් ප පරිවර් න  ත්ත්වය පිළිබඳව, තකොමිෂන් සභොවට පිටප ේ සහි ව, 

අභියොචක තව  පිළිතුරු සපයන තලසට නිතය ග කර සිටිමු.  

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 

…………………………………………………………………. 

 භ පති               -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………………………. 

කක මිෂ්  භ    ම ජික - තයෙෂ්ඨ න නීීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

 

…………………………………………………………………. 

කක මිෂ්  භ    ම ජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

 


