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ලයනල් ගුරුගේ එ. ග ොග ොන්නරුව දිස්ත්රික් මහො ග ෝහල 

 

RTIC Appeal 1207/2019 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 
2019.08.06 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 
 

ස්ත්භො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ග ොමිෂන් ස්ත්භො ස්ත්මොජි : තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ග ොමිෂන් ස්ත්භො ස්ත්මොජි : තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො  

ග ොමිෂන් ස්ත්භො ස්ත්මොජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොච    -     ලයනල් ගුරුගේ   

ගනොතිසි ලත්  ොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, තපොතළොන්නරුව දිසතික් මහො තරෝහල 

   

ග නීසිටීම   

අභියොචක   -  ැමිණ ගනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.30 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචො යක් ගනොමැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.07.09 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචො යක් ගනොමැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.05  

 

අභියොචනයට  සුබිම් වූ  රුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.03.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

I. 2010 සිට 2017 දක්වො කොලය ඇතුල  තපොතලොන්නරුව දිසතික් මහො තරෝහලට ඇතුලේ වූ 

වකුගඩු තරෝගීන් සහ පිළිකො තරෝගීන්තේ සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 

II. එම තරෝගීන් තකොපමණ ප්රමොණයක් මිය ගිතේද? 

III. දැනට ප්රතිකොර ලබන තරෝගීන්තේ සංඛ්ෙොව තකොපමණද? 
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පනතේ සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො 
අතපොතහොසේීම ම  2019.02.05 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. 

අභියොචනය ස්ත්ල ො බලන අවස්ත්රථොගේ දී උද්ගත වූ  ො ණො:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශතවයම පැමිණ නැතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

අභියොචක විසින් 2019.05.03 හො 2019.07.05  දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව දන්වො ඇේතේ 
තපොතලොන්නරුව දිසතික් මහො තරෝහල අදොළ ත ොරතුරු තේ වනවිට ලබො දී ඇති බැවින් තේ පිළිබඳව 
විභොගයක් පැවැේීමට අවශෙ තනොවන බවයි. 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් 
සභොව තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් 
තව  ලබොදීම සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර 
ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය 
ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව 
 ෘප්  තේ නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති 
තහතතුන් වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට 
අවසර තදනු ලැතේ. 
 

***** 

 


