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ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි එ. ස ෞඛ්යය , සේශීය , වෛදය , පරිෛා  හා ළමා රක්ෂණ ස ේෛා ,  මාජ 

සුභ ාධන  හ ග්රාමීය විදුලිබලය සයදීසම්ම අමත්යංශය, නැසෙනහිර පළාත්, ත්රිකුණාමලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 883/2019 (02.04.2019 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

 භාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාිෂන්ත  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    ආර් .ඒ.ධේමිකො දමයන්ති කුමොරි 

සනාිසි ලත් පාර්ශෛය             -    තල්කේ, තසෞඛ්ෙය අම ෙංශය , නැතගනිර පළො  

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ . 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.16 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.30 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.14 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.09 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.21 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ම වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.06.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

අංක EP/04/EG/05/01 හො 2016.02.11 දිනැති ලිපිය අනුව නැතගනිර පළොත් තසෞඛ්ෙය තදපොර් තේන්තු 

තසෞඛ්ෙය අධෙොපන නිලධොරී  නතුරට සීමි  පදනම ම  බදවො ගැනීම සදහො සේමුඛ් පරීක්ෂණය 2016.2.17 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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දින පවත්වන ලදී. එම සේමුඛ් පරීක්ෂණතේදී එක් එක් නිලධොරියො විසින් ලබො ගත් ලකුණු සහ එම ලකුණු 

කුමන කරුණු සදහො ලබො ගත්තත්ද යන්න පිළිබද විසව ර. 

 

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

අභියොචක විසින් 2018.07.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2018.08.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

2018.07.30 දිනැති ලිපිය මගින් 2015.02.17 වන දින නැතගනිර පළොත් තසෞඛ්ෙය අම ෙංශය මගින් 

පවත්වන ලද තසෞඛ්ෙය අධෙොපන නිලධොරී  නතුරට ත ෝරො ගැනීතේ සේමුඛ් පරීක්ෂණතේදී අභියොචක 

විසින් ලබො ගන්නො ලද ලකුණු  ප්රමොණය 41 කි. ඒ අනුව අභියොචක 5 වන සවථොනය ලබො ඇති බවත් ප්රථම 

සවථොනය ලබො ගත් අයතේ ලකුණු ප්රමොණය 58 ක් වන අ ර අදොල කොල සීමොව තුලදී තසෞඛ්ෙය අධෙොපන 

නිලධොරී  නතුතරි එක් පුරප්පොඩුවක් පමණක් පවතී අ ර ඒ සදහො ප්රථම සවථොනතයි සිටි අයට පමණක් 

පත්ීේ ලබො තදන ලද බව දන්වන ලදී. 

තල්කේ, තසෞඛ්යය අමත්යංශය , නැතගනිර පළො  2018.10.09 දිනැති ලිපිය මගින් 2018.07.30 දිනැති 

ලිපිය මගින් අභියොචක තව  ත ොරතුරු දන්වො ඇති බව දන්වන ලදී 

අභියාචනය  ලකා බලන අෛ ේථාසේ දී උේෙත් වූ කාරණා: 

අභියොචක සහ තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැ . 

 

ඒ අනුව අභියොචක සහ තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණීම නිසො  2019.07.23 දින  ප.ව. 12.00 ට  කල්  බන 

ලදී.  

 

අභියොචනය තමයින් කල්  ැතේ. 

 

***** 


