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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ එ. ස ෞඛ්ය අමාත්යාිංශය 
 

RTIC Appeal (සේඛ්නගත් කාර්යපටිපාටිය)/ 1347 / 2019 (2019.09.17 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -  ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ  
සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -  නේ කළ නිලධොරී, ස ෞඛ්ය අමාත්යාිංශය 

 
සපනීසටීම   
තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.03 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරක් නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.12.17 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.05 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.12.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

1. ප්රොතේශීය තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂකතේ 2017/11/22 දිනැති ලිපිතයි පිටප  තසෞඛෙ 
තසවවො අධෙක්ෂ තව  ලැබී තිතේද? 

2. එම ලිපිතයි පිටප  අනුව ප්රොතේශීය තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂකතේ එම පත් කිරීමට 
තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂ යනරොල් විසින් අනුමැතිය ලබො දී තිතේද? 
 

3. එතලස ආවරණ අනුමැතිය ලබො දී ඇත්නේ එම අනුමැතිය ප්රොතේශීය තසෞඛෙ තසවවො 
අධෙක්ෂකතේ 2017/11/22 දිනැති ලිපිතයි පිටප  තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂ තව  
ලැබී තිතේද? 

4. එම ලිපිතයි පිටප  අනුව ප්රොතේශීය තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂකතේ එම පත් කිරීමට 
තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂ යනරොල් විසින් අනුමැතිය ලබො දී තිතේද? 

5. එතලස ආවරණ අනුමැතිය ලබො දී ඇත්නේ එම අනුමැතිය ලබො දී නිකුත් කළ 
ලිපිතයි සහතික පිටප ක්  
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6. එතලස ආවරණ අනුමැතිය ලබො දී ඇත්නේ මීට තපර දක්වො ඇති කරුණු අනුව නීති 
විතරෝධී පත් කිරීමකට ආවරණ අනුමැතිය ලබො දී ඇති බව පිළිගන්නවොද? 

7. එතසව පිළිගන්නවොනේ දී ඇති ආවරණ අනුමැතිය අවලංගු කරනවොද? නැතිද? අවලංගු 
තනොකරන්තන් නේ ඊට තහවතු කවතර්ද? 

8. එම ආවරණ අනුමැතිය අවලංගු කර ලිපියක් නිකුත් කරන්තන් නේ එම ලිපිතයි 
සහතික කරන ලද පිටප ක් 

  
ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2018.12.17 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 
නිලධොරියොද පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
2019.02.19 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     
 
අභියාචනය  ලකා බලන අව ්ථාසව් දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ 2019.08.24 දිනැති තකොමිෂන් සභො ලිපිය 
ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය තහෝ අභියොචක යන තදපොර්ශවවතයන් කිසිඳු පොර්ශවයක් විසින් තහෝ 
2019.09.17 දිනට ප්රථම ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ තකොමිෂන් සභොව තව  තගොනුකර තනොමැති බවයි. 
 
නිසයෝගය: 
 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ හො අභියොචක පොර්ශවවතේ ලිඛි  කරුණු 

දැක්ීේ තගොනුකිරීම අනිවොර්ය වන අ ර පනතත් 39(1) (ඇ) ප්රකොරව තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො 
සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හරිනු ලබන තහෝ ප්රතික්තෂවප කරනු ලබන සෑම 

 ැනැත්ත කුම තේ පන  යටතත් වරදක් සිදුකරන අ ර, මතහවසවරොත්වරතයකු විසින් පවත්වනු ලබන 
ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු කිරීතේ දී රුපියල් පනසවදහසක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ 
අවුරුදු තදකක කොලයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  කිරීමකට තහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගොරග  
කිරීම යන තදකටම එම  ැනැත් ො යටත් විය  හැකි බව තපොදු අධිකොරිතයි අවධොනයට තගන එනු 
ලැතේ. 
 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.05.26 දිනට කල් බනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
***** 
 


