
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ගයාන් ප්රසන්න එ. දකුණු පළාත් සසෞඛ්ය සේවා අධ්යාපන කාර්යාලය 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/502/2018 (2019.01.21) 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 

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාචක   -     වයි.ආර්ය්. ගයොන් ප්රසන්න 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    දකුණු පළොත් තසෞඛ්ය තස්වවො අධ්යොපන කොර්ය්යොලය, පහළ          

ඩික්සන් පොර,ගොල්ල   

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - වයි.ආර්ය්. ගයොන් ප්රසන්න 

 

තපොදු අධිකොරිය  - එච්.ජී.ජී. ීරතස්වකර -පරිපොලන නිලධ්ොරී  

 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.04.12 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.14 

නේ කල නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.05.22 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.22 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.04.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියොචකතේ නිවසට තසෞඛ්ය තස්වවො කොර්ය්යොලතේ නිලධ්ොරීන් පැමිණ කළ 

පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල ඉල්ලො ඇ . එනේ චමින්ද තරොෂොන් ත ොටගමුව යන අයතේ 

වැසිකිළි වතළන් සහ දිය දරන වතළන් අභියොචකතේ ඉඩමට පැති බැේම හරහො අසූචි 

මිශ්ර අපයලය කොන්දු ීම වැළෑක්ීම  සේබන්ධ්තයනි. ඒ සඳහො ලිඛි  පිටපත් ඉල්ලො 

සිටි. 

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

වූ බැවින් අභියොචක 2018.05.14 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන 

ලදී. නේකළ නිලධ්රයො 2018.05.22 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වො ඇ . තමම තීරණතයන් ද 

අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.06.22 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තේ සේබන්ධ්තයන් තපොදු අධිකොරිය 2019.01.07 ලිපිතයන් පිළිතුරු සපයො ඇ . එතහත් 

අභියොචක විසින් සෑහීමට පත් තනොවන බවත්, ත ොරතුරු තකොටසක් ලැබිය යුතුව ඇති 

බවත් 21.01.2019 විභොගතේදී පළවිණ.  

 

නිසයෝගය: 

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

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

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

ත ොරතුර සති තදකක් ඇතුළ  ලබො දී තකොමිසමට දැනුේ තදන තලස නිතයෝග කරන 

ලදී. දැනුේ දීතමන් පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම තේ. 
 

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

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය 

කරනු ලැතේ. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


