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එන්.කේ. ඒ. එස.් ආර්. වනිගකසක්ර  එ. කසෞඛ්ය ක ෝෂණ හා කේශීය වවද්ය අමාත්යාාංශය     

RTIC Appeal (පුේගලික වශකයන් විභාග කිරීම/ RTIC 156/2018 (2018.05.18 සහ 2018.07.05 දින 
 ැවති විධිමත් කකාමිෂන් සභා රැස්ීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත් කරන ලද් නිකයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 ද්රණ කත්ාරතුරු ද්ැනගැනීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නකත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද් නිකයෝගය සහ 2017 කත්ාරතුරු ද්ැනගැනීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාස්තු හා 

අභියාචන කාර්යය  ටි ාටිය), රීති අාංක 28 යටකත්  වත්වාකගන යනු ලබන කාර්යය  ටි ාටිය.  
  

සභාපති:                           මින්ද් ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස.් ජී. පුාංචිකහ්වා 
කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම 
  

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්: පියතිස්ස රණසිාංහ  
 

අභියාචක             -   එන්.කේ. ඒ. එස.් ආර්. වනිගකසක්ර  මහත්ා  
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය           -   අතිකර්ක කල්වකේ ( ාලන) II, කසෞඛ්ය ක ෝෂණ හා කේශීය වවද්ය 

අමාත්යාාංශය     
 

කත්ාරතුරු ඉල්වීම කගානු කරන ලද් දිනය 

 

2017.09.22 

කත්ාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2017.09.26  

(කත්ාර තුරු ඉල්වීම ලැබුණු බව 
ද්ැන්ීම) 

2017.10.13 

  
නේ කල නිළධරයා කවත් අභියාචනය කයාමු කළ දිනය 

  
2017.10.16, 2017.10.20 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ කනාමැත්. 

කත්ාරතුරු ද්ැනගැනීකේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කකාමිෂන් සභාව කවත් 
අභියාචනය කයාමුකළ දිනය 

2017.12.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.09.22 දිනැති කත්ාරතුරු ඉල්වීම මගින්, ඔහු විසින් 2017.02.05 දින වන විට සියලුම කහද් 

විදුහල්ව සඳහා අනුමත් කාර්යමණ්ඩලය කවන් කවන්ව, ඒ වන  විට ඉකගනුම ලබමින් සිටින සිසුන් සාංඛ්යාව 
කවන් කවන්ව හා ද්ැනට සිටින නිලධාරීන් එම කහද් විදුහල සඳහා අනුයුේත් කරන ලද් දිනය, ස යා ඇති 
ආකෘතිය  රිදි ලබා කද්න කලස ඉල්වලා සිටින ලදී.  

 

කත්ාරතුරු නිලධාරියා 2017.10.13 දිනැතිව පිළිතුරු ස යමින් එේ එේ කත්ාරතුරු නිලධරයා ඔහු/ඇය  නත් 
ප්රකාරව නියමිත් කාලය තුල කහද් විදුහල්ව සඳහා අනුමත් කාර්යමණ්ඩලය පිලිබඳ කත්ාරතුරු ලබා දීමට රු. 
56.00ේ අය කරගන්නා බවත්, එේ එේ කහද් විදුහකල්ව සිසුන් සාංඛ්යාවත් අභියාචක කවත් ද්න්වා ඇත්. 
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කමයින් අත්ෘප්තතියට  ත් අභියාචක විසින් 2017.10.16 හා 2017.10.20 දින නේ කළ  නිලධරයා කවත් 
අභියාචනා කයාමුකකාට ඇත්. කමයට නේකළ නිලධරයා කවතින් ප්රතිචාරයේ කනාළද් කහයින්, අභියාචක 
විසින් 2017.12.15 දිනැතිව කකාමිෂන් සභාව කවත් අභියාචනයේ කයාමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

2017.10.13 දිනැති ලිපිය මගින්, ක ාදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක කවත් ඉල්වලුේ කකාට ඇති කත්ාරතුරු 
සඳහා පිළිතුරු කයාමු කකාට ඇති බව කකාමිෂන් සභාව විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී.  

 

නිකයෝගය: 
 
කත්ාරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරන ලදී.  

 
කකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අාංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්ය ටි ාටිය, ගැසට් අාංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව කමම නිකයෝගය කද් ාර්ශවය කවත් සන්නිකේද්නය කිරීමට නිකයෝග කර සිටිමු. 
 

**** 

 


