
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ  එ. දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, 
ගාල්ල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 541 /2018 (2018.12.03 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

ස්ත්භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ඩබ්ලලිව්.පී.අයි.ටී. ීරසිංහ 

සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -    දිසවික් තසෞඛ්ෙ තසවවො අධ්ෙක්ෂ, ගොල්ල 

 

සපනීසටීම   
අභියොචක   - ඩබ්ලලිව්.පී.අයි.ටී. ීරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.18 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.05.14 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.05.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.07.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.04.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
ගාල්ල දිස්ත්රික්කසේ පිහිටි සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිළධ්ාරී කාර්යාල 20 ස්ත්හ මූික සරෝහල්වින් ස්ත්හ ග්රාමීය 
සරෝහල්වින් ස්ත්හ මධ්යම සෙසහත් ශාලාවින් ස්ත්හ පර්යන්ත ඒකකවින් ස්ත්හ විසශරෂිත 
වයාපාරවින් දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය සවත එවා ඇති 2018 ජනවාරී, සපෙරවාරී හා මාර්ු 
මාස්ත්වලට අද්ාළව අවකරණ වාර්තාවල ස්ත්හතික කළ පිටපත්. 
 
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 

2018.05.24 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම පනතත් 5(1)(2) වන උප 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

වගන්ති මඟින් දක්වො ඇති විධිවිධ්ොන අනුව ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට 

පත් තනොවූ තහයින් 2018.07.01 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය ස්ත්ලකා ෙලන අවස්ත්රථාසව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගය සඳහො පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන 

අ ර 2018.11.28 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිතේ නේකළ නිළධ්ොරීවරයො දන්වො ඇත්තත් යොතික විගණන 

පන  පිළිබඳ දැනුවත් කිරීතේ වැඩසටහන සඳහො අනිවොර්තයන්ම සහභොගී විය යුතු බැවින් 2018.12.03 

අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගීවිය තනොහැකි බවත් තවනත් සුදුසු දිනයක් ලබො තදන තලසත්ය. 

 

නිසයෝගය: 
තපොදු අධිකොරිතේ ඉල්ීම සළකො බැලූ තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචනො විභොගය 2018.12.11 දිනට 
කල් බන ලදි. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශසයන් විභාග කිරීම)/ 541 /2018 (2018.12.11 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

ස්ත්භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධ්න  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ 

සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -    දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ, ගාල්ල 

 

සපනීසටීම   
අභියොචක   - ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - වවදෙ ටී.එල්.තේ.සී. සිරිතුංග, දිස්ත්රි ක් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ, ගාල්ල 

 

අභියාචනය ස්ත්ලකා ෙලන අවස්ත්රථාසව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට 
ප්රොතයෝගික වශතයන් අපහසු ොවක් ඇති බවත් එම ත ොරතුරු ඉල්ීම පුළුල් පරොසයක ත ොරතුරු හො 
බැඳී පවතින්නක් වන බවයි. 

 
තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම සළකො බැලූ තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන්ද 
අභියොචක විසින් අයදුේ කරන ලද ත ොරතුරු පුළුල් විෂය පරොසයක වෙොප්  වන බැවින් එකී ත ොරතුරු 
ඉල්ීම නිශවචි ව හො සීමො සි  ක්තෂවත්රයක ඉල්ලො සිටිය හැකි බවයි.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමකී කරුණ අභියොචක විසින් පිළිගත් අ ර ඒ අනුව යනවොරී, තපබරවොරී හො මොර්තු යන මොස තුන 
තුළදී අවකරණ වොර් ො එවො ඇති ආය න හො එවො තනොමැති ආය න තමොනවොද යන විෂයට පමණක් 
අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම සංතශෝධ්නය කර ලබොගැනීමට එකඟ වන ලදි. 

 

නිසයෝගය: 
 

ඒ අනුව මොසයක කොලයක් ඇතුළ  යනවොරී, තපබරවොරී හො මොර්තු යන මොස තුන තුළදී අවකරණ 
වොර් ො එවො ඇති ආය න හො එවො තනොමැති ආය න තමොනවොද යන ත ොරතුරු අභියොචක තව  
ලබොදිය යුතු බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී.  

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 
***** 

 


