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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ එ. ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව, ෙකුණු පළාත 

 

RTIC Appeal (සේඛ්නගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1291 / 2019 (2019.09.03 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -  ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ  

සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -  නේ කළ නිලධොරී, ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව, ෙකුණු පළාත 

 

සපනීසටීම   

තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.06.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.11.05 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.19 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.06.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

පළොත් අධෙක්ෂ අංක SPH /EST/EQ/06/07 දිනැති ලිපිය හො බැතඳව.  

1. එම ලිපිතේ සඳහන් විමර්ශනය කිරීමට ප්රසවතු  එම එතරි පැමිණිල්ල /පැමිණිලි එවො ඇත්තත් 
කව්ද? කවද්ද? ඒවොතේ සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න.  

2. C.S. එතගොඩතේ මිය සහ එච්.සි.ජි. ීරතසවන මිය මුලික විමර්ශන නිලධොරීන් තලස පත් කරන 
ලද ලිපිතයි සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  

අභියොචක විසින් 2018.11.05 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 

නිලධොරියො 2018.11.05 දිනැතිවම දන්වො සිටින ලද්තද් අදොළ අභියොචනය ලැබුණු බව වුවද පනතත් 

සඳහන් කොලය තුළ පිළිතුරු ලබොදීමට අතපොතහොසත්වන ලදි. ඒ අනුව අභියොචක 2019.02.19 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

 
අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසව් දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.03 දිනැතිව අභියොචකට පිටප ක්ද සමඟින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො 
ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරුවල සහතික කළ පිටපත් තේ වනවිට අභියොචකට ලබො දී ඇති බවය. එම 
පිටපත් තකොමිෂන් සභොතව්ද අවධොනය උතදසො තයොමුකර ඇ . 

තේ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනුතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 
තපොදු අධිකොරිය විසින් තේ වනවිටත් ලබො දී ඇති බවයි. 

 
නිසයෝගය: 
 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදීම ම  තමම අභියොචනය මින් 
අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  
***** 
 


