
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ එ. දිස්ත්රික් ස ඛ ෞය ඛස්ා  අ්යක් ස  ා ්යා යා, 

ග ල්ය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 947/2019 (2019.08.05) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

 භ පති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ඛාොමි න්  භ   ම ජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

ඛාොමි න්  භ   ම ජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභිා චා   - ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ      

ඛ ොතිස යත් ප ්යශාා-  නේ කළ නිලධාරී, දිස්ත්රික් ස තසෞඛෙ තස්වා අධෙක් සෂ 

කාර්යාලය, ගාේල   

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018/10/05 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018/10/31 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018/10/16 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් ස තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018/11/16 

 

අභිා ච ාට පසුබිම් වූ ාරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018/10/05 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

ඉඳුරුව තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරී T.D.A.P.C  න්ත්රිආරචරචිචි යන අයත  SPH 

/GAL/MOH/2nd/1 සහ 2018/02/27 දිනැති ලිපිය මඟිනි. ඉඳුරුව මහයන තසෞඛෙ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඳරීක් සෂක  M.D.S කුමාර යන අය තගෝනගල මහයන තසෞඛෙ  ඳරීක් සෂක ක් සතෂ්ඨ ්රතේ 

වැඩ බැලීම සහා ඳත්කළ බව ගාේල දි.තසෞ.ෛව. අධෙක් සෂ තව  දන්වා ත .  

1. පරප්ඳාඩු ක් සතෂ්ඨ ්රයන් සහා වැඩ බැලීතේ කටුතතු සහා නිලධාරිතයකු 

ඳත්කිරීමට තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරීතයකුට බලය තිතබ්ද ? 

2. එවැනි බලයක් ස තිතබන බව ඳවසන්තන් නේ , එකී බලය සහන් වැන්තන් 

ආරචය න සංග්රහතේ කවර වගන්තියකද? කාර්ය ඳටිඳාටි , රීති වල කවර 

වගන්තියකද ? 

3. තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරීතයකුට එවැනි බලයක් ස තනොමැති බව පිළිගන්තන් නේ 

 න්ත්රීආරචරචිචි නමැත් ාත  තඳර කි ලිපිය නීති විතරෝධී සහ බලරහි  ලිපියක් ස 

බව පිළිගන්නවාද? තනොපිළිගන්තන්නේ ඊට ඳාදක වන ෛනතික තේතු 

කවතර්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018/10/31 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ ඳනතත් 

11 වන තකොටතස් ත ොරතුරුවලට ප්රතව්  වීම ප්රතික් සතෂ්ඨ ඳ කිරීම යටතත් දක් සවා තති 

ඳරිදි 5(1)(අ) යටතත් සහන් කරුණු අනුව ලබා දිය තනොහැකි බවයි. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018/10/16 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයා තව  අභියාචනයක් ස තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018/11/20 

දිනැතිව ප්රතිචාර දක් සවමින් ඳවසා සිටිතේ 11 වන තකොටතස් ත ොරතුරුවලට ප්රතව්  

වීම ප්රතික් සතෂ්ඨ ඳ කිරීම යටතත් දක් සවා තති ඳරිදි 5(1)(අ) යටතත් සහන් කරුණු අනුව 

ලබා දිය තනොහැකි බවයි. අභියාචක 2018/11/16 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් 

සභාව තව  අභියාචනයක් ස තයොමු කරන ලදී. 

අභිා ච ා  යා  බය  අාස්ථ ඛව්දී උද්ගතවූ ා රණ : 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.04.24 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතබ් නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.05.27 වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ත . තඳොදු අධිකාරිය 2019.05.10 දිනැතිව ලිපියක් ස එවා ත . 

නමුත් අභියාචක කිසිදු ලිඛි  තේ නයක් ස එවා තනොමැ . 

 

තඳොදු අධිකාරිය 2019.05.10 දිනැතිව ලිපියක් ස එවමින් ඳවසා සිටින්තන් අභියාචක 

විසින් සහන් කර තති තමත ක් ස පිළිතුරු ලැබී තනොමැති බව අස ෙක් ස බවය.  වද, 

මහයන තසෞඛෙ ඳරීක් සෂක වැඩ බැලීතේ ඳත්වීේ සේබන්ධතයන් ප්රධාන අමා ෙං  

තේකේත  අංක -දඳස/තසෞ/4/1/16 හා 2017.04.24 දිනැති ලිපිය මගින් උඳතදස් ලබා දී 

තති අ ර එම ලිපිතයහි අංක 02-iii සහන් කර තති ඳරිදි ආරචය න ප්රධානියා විසින් 

අදාළ ඳත්වීේ බලධාරියාත  ආරචවරණ අනුමැතියට යටත්ව වැඩ බැලීම සහා ඳත් කළ 

ුතතුය. ඉඳුරුව තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරී විසින් එම ලිපිතයන් ලද උඳතදස් ඳරිදි 

කටුතතු කර තති බැවින් , උක් ස  ත ොරතුරු ඉේලීම සහා  නේ කළ නිලධාරී, ෛවදෙ 

ටි.එේ.තේ.සි. සිරිතුංග විසින් එම ලිපිතයහි පිටඳ ක් ස අදාළ පරවැසියා තව  ලබා තදන 

ලදී. මිට අම රව එම කරුණ සහා ප්රධාන අමා ෙං  තේකේ විසින් 2018.10.09 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

දිනැතිව නැව  උඳතදස් සහි  ලිපියක් ස නිකුත් කර ත . ඒ අනුව තඳොදු අධිකාරිය 

ඳවසන්තන් අදාළ ලිපි මගින් තමම පරවැසියා විසින් නගා තති ප්රශ්නන සහා පිළිතුරු 

ලැතබන බවයි. 

 

නිඛාෝගා: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉේලුේ තකොට තති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉේලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී තති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර් වය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


