
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අයි. ධනවර්ධන එ. රාජ්ය සේවා ස ාමිෂන් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/376/2018 (2018.10.10) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ස ාමිෂන් සභා සමාජි : තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ස ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාච    -     අයි.ධනවර්ය්ධන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    රොයය තස්වවො තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   -වයි.අයි. ධනවර්ය්ධන 

තපොදු අධිකොරිය -  

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.12.18 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.01.30 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.04.28 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක විසින් 2017.12.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1. තසෞඛ්ය තල්කේ තව  යැවුණු 2013.06.28 හො PSC/ආප/07/338/2013 දරන ලිපිය අනුව 

 මන් මහයන තසෞඛ්ය පරීක්ෂක ධූරයට පත් කිරීමට තනොහැකි බවට තීරණය කිරීමට 

තේතු  

2. ඉහ  ලිපිතේ සහතික පිටප ක්  

3. ඉහ  (1) ලිපිතේ පිටප  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

4. සේමුඛ් පරීක්ෂණතේ අතනක් නිලධොරීන් බඳවො ගත් ක්රමතේදය දැක්තවන සටහනක 

පිටප   

5. සේමුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය,ලකුණු පටිපොටිය, සහ තපොදු චක්ර තල්ඛ්යට අනුමැතිය දුන් 

ලිපිතේ පිටප ක්  

අදොළ කොල පරිතේදය 2007-2013 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.01.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.04.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තමම ඉල්ීේවලට ත ොරතුරු නිලධොරියො තමන්ම නේ කළ නිලධොරියො නිසි ප්රතිචොර දක්වො 

නැ . 2018.05.09 වැනි දින තකොමිසම විසින් ලිඛි  පූර්ය්ව දැනුේ දීමක් කර ඇ .  

2018.10.10 දින විභොගයට ගැනිණ. එදින අභියොචක ධනවර්ය්ධන මහ ො පැමිණ සිටිතේය.එිදී 

එළිදරේ වූ කරුණු, 

1 සහ 2 කරුණු අභියොචකට ලැබී ඇති බව පිළි ගැනිණ.  

3,4,5, යන කරුණු කල් ඉකුත් ී ඇති බැවින් තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ නැති බවට ලිඛි  

පිළිතුරක් කලින් යවො ඇති බව  

තපොදු අධිකොරිතේ පිළිතුර අනුම  කරන අ ර තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

නිසයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති 1 සහ 2 කරුණු ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට 

අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

............................................................. 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

.............................................................. 

එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

............................................................. 

තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


