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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිිංහ එ. ගොල්ල දිසරි ක් තසෞඛ්ය තසරවො අධ්යක්ෂ කොර්යොලය 

 

RTIC Appeal (තල්ඛ්නග  කොර්යපටිපොටිය)/ 1391 / 2019 (2019.10.29 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසරවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 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 

(ගොසරතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අිංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂරඨ නීතීඥ  කිෂොි පින්තටෝ යයවර්ධ්න  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂරඨ නීතීඥ  එසර. ජී. පිංචිතහරවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ යනරොල් :                   වසන්  හපආරච්චචි  

 

අභියොචක   -  ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිිංහ  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -  නේ කළ නිලධ්ොරී, ගොල්ල දිසරික් තසෞඛ්ය තසරවො අධ්යක්ෂ 

කොර්යොලය 

 

තපනීසිටීම   

තල්ඛ්නග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.03.15 

ත ොරතුරු නිලධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.04.11 

නේ කළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.04.17 

නේ කළ නිලධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.07.01 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.03.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

1. NPTCCD අධ්යක්ෂ අිංක TB-WEUB/GR 335/GAR 2017 සහ 2017/11/27 දින 
හේබන්ත ොට දිසරික් තල්කේ කොර්යොලය ශ්රවණොගොඒතේ පැවති වොර්ික ප්රගති සමොතලෝචන 
රැසරවීමට සහභොගී වී තිතබ්ලද? නැත්ද? 
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2. ඔහු තවනුවට ආය නතේ තවනත් නිලධ්ොරිතයක් ඊට සහභොගී වූතේද? නැත්ද? 
  

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්වීමට අතපොතහොසත්වීම ම  අභියොචක 

විසින් 2018.04.17 දිනැතිව නේකළ නිලධ්ොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 

නිලධ්ොරියොද පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්වීමට අතපොතහොසත්වීම ම  අභියොචක 

2018.07.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

 
අභියොචනය සලකො බලන අවසරථොතව් දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
පොර්ශරවයන් ද්විත්වයම ිඛි  කරුණු තගොනුකිරීේ තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර තනොමැති බව 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නිතයෝගය: 
 
අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු පන  යටතත් ලබො දිය හැකි ත ොරතුරු වන බවට 

තකොමිෂන් සභොව අවධ්ොරණය කර සිටී. 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  
තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක්ද සි ව අභියොචක තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග 
කරනු ලැතබ්ල. 
 
මීට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොසරතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  

***** 

 


