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ඩී ජේ අයි ජේ සිරිවර්ධන  එ. ජ ෞඛ්ය ජ ෝෂණ හා ජේශීය වවද්ය අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (ජේඛ්නගත් කාර්යය  ටි ාටිය)/ 1435/19 (2019.11.05) දින  ැවති විධිමත් ජකාමිෂන්  භා 
රැ වීජේ දී විභාග කිරීජමන් අනතුරුව අනුමත් කරන ලද් නිජයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 ද්රණ ජත්ාරතුරු ද්ැනගැනීජේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නජත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද් නිජයෝගය  හ 2017 ජත්ාරතුරු ද්ැනගැනීජේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ජකාමිෂන්  භා රීතීන්ි (ගා වතු හා 

අභියාචනා කාර්යය  ටි ාටිය), රීති අාංක 28 යටජත්  වත්වාජගන යනු ලබන කාර්යය  ටි ාටිය.  

 

 භා ති:                                   මින්ද් ගේමේපිල  

ජකාමිෂන්  භා  මාජික: ජයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්ජටෝ යයවර්ධන  

ජකාමිෂන්  භා  මාජික: ජයයෂවඨ නීතීඥ  එ ව. ජී. පාංචිජහවවා  

ජකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු ජරෝිණි වේගම  

 

අධයේෂ-යනරාේ:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපආරච්චචි 

 

අභියාචක   -    ඩී ජේ අයි ජේ සිරිවර්ධන 

ජනාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -  නේ කළ නිලධරයා ජ ෞඛ්ය ජ ෝෂණ හා ජේශීය වවද්ය අමාත්යාාංශය 

 

 

ජත්ාරතුරු ඉේීම ජගානු කරන ලද් දිනය 

 

2019.01.21 

ජත්ාරතුරු නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2019.02.08 

නේ කළ නිලධරයා ජවත් අභියාචනය ජයාමු කළ දිනය 

  
2019.02.04 

නේ කළ නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

 ළිතුරු ජනාලැබින 

ජත්ාරතුරු ද්ැනගැනීජේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ජකාමිෂන්  භාව ජවත් 

අභියාචනය ජයාමුකළ දිනය 
2019.02.25 

 

අභියාචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2019.01.21  දිනැති ජත්ාරතුරු ඉේීම මගින්  හත් ජත්ාරතුරු ඉේලා සිටින ලදී. 

 

 

i. මා ද්ැනට මාත්ර මහා ජරෝහජේ වාට්ටු අoක 05  ජහද් ජ ායුරිය ජල ට 2018 වර්ෂය 

අව ානජේ සිට ජ වවය කරමි. 2019.01.04 දින වාට්ටු අoක 05ට අයත් communication ජ ාත් 

විජශවෂ ජරවණිජේ ජහද් නිලධාරි හරහා අධයේෂකතුමිය ජවත් ජයාමු කලමි.අද් ද්ව  වන විටත් 

විජශවෂ ජරවණිජේ ජහද් නිලධාරි AGS ගුණජ වකර මහත්මිය විසින් එම ජ ාත් ලග ත්බාජගන 

සිටි. වාට්ටුජේ අවෂයත්වයන් ලබා ජනාදුජන්නාය. ඊට  ද්ාක වූ කරුණු ජමානවද්? 

 

ii. නැවත් එම communication ජ ාත් මා හට ලබා ජද්න්ජන් කවද්ාද්? 
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iii. එම ජ ාත් ලබා ජද්න දිනජයි නිජයෝයය අධයේෂක ඉදිරිජේ ජ ාත්  රිේෂා කිරීජමන් 

අනතුරුව ලිඛිත්ව ලබා ගැනීේට අවශය කටයුතු  ල ා ජද්න්න. (ජවනත් නිලධාරින් මගින් මා 
හට ජනාද්න්වා වාට්ටුවට යැීජමන් වලකින්න 

 

ජත්ාරතුරු නිලධාරියා විසින් එම ජත්ාරතුරු ඉේීමට 2019.02.08 ප්රතිචාර ද්ේවමින්  ව ා සිටිජේ 

අභියාචකයාජේ ඉේීමට පිළිතුරු දීමට 2016 අාංක 12 ද්රණ ජත්ාරතුරු ද්ැනගැනීජේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

 නත් යටජත් ප්රති ාද්න ජනාමැති බවයි. එම පිළිතුජරන්  ැහීමකට  ත් ජනාවූ  අභියාචක විසින් 

2019.02.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා ජවත් අභියාචනයේ  ඉදිරි ත් කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා  නත් 

ප්රකාරව, 2019.02.08 දිනැතිව, අභියාචනය ලද් බව ද්න්වා සිටිය ද් නියමිත් කාලය තුළ ප්රතිචාර ද්ැේීමට 

අජ ාජහා ත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.02.25  දිනැතිව ජකාමිෂන්  භාව ජවත් අභියාචනයේ ජයාමු 

කරන ලදී.   

අභියාචනය  ලකා බලන අව වථාජේ දී උේගත් වූ කාරණා: 
 

ජමම අභියාචනය හා  ේබන්ධව ජකාමිෂන්  භාව විසින් යවන ලද්  ලිපිය හා ජනාතිසි ලැබුණු බවට ජ ාදු 

අධිකාරිය විසින් 2019.09.30 දින ලිපිය මගින් ද්න්වා ඇත් . 

නිජයෝගය: 

 

2016 අාංක 12 ද්රන ජත්ාරතුරු ද්ැනගැනීජේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නත් ප්රකාරව, අභියාචකයා විසින්  

ඉේලා ඇති ජත්ාරතුරු  ලබා දිය හැකි ද් ජනාහැකිය ද් යන්න අභියාචකයාට ජ ාදු අධිකාරිය විසින් ද්ැන්විය 

යුතු බව ජකාමිෂන්  භාව අවධාරණය කරනු ලැජේ. ඉේලා ඇති ජත්ාරතුරු  ජ ාදු අධිකාරිය විසින්  

ප්රතිේජෂව  කරන්ජන් නේ  නත් ප්රකාරව 5 (1) වගන්තිය යටජත් කුමන උ  වගන්තිය ප්රකාරව ප්රතිේජෂව  

කරන්ජන්ද් යන්න අභියාචකයාට ද්ැනුේ දිය යුතු බව ජකාමිෂන්  භාව අවධාරණය කර සිටි. ඒජ ව  ප්රතිචාර 

ජනාද්ැේීම  නජත් 25(1) හා 31(3) වගන්ති වලට   ටහැනිජේ.  

 

අභියාචනජයි ද්ේවා ඇති කරුණු මත්, අභියාචකයා විසින් ඉේලා ඇති වාට්ටු අoක 05ට අයත් 

‘communication  ජ ාත්’  රිශිලනය කිරිමට  ල ා දීමට ඉඩ ප්ර වථාව ලබා දීමට ජ ාදු අධිකාරියට 

නිජයෝග කරනු ලැජේ. 

 

ජකාමිෂන්  භා රීතින්ි, රීති අාංක 27 (ගා වතු හා අභියාචනා කාර්යය  ටි ාටිය, ගැ ට්ට අාංක 2004/66, 

2017.02.03) ප්රකාරව ජමම නිජයෝගය ජද් ාර්ශවය ජවත්  න්නිජේද්නය කරනු ලැජේ. 

 

අභියාචනය අව න් කරනු ලැජේ. 

****** 

 


