
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

උපුල් දයාරත්න එ. බස්නාහිර පළාත් ස ෞඛ්ය සස්වා අධයක්ෂ කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 905/2019 (2019.10.24 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.  

 

 භාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

සකොමිෂන්  භා  මාජික: තයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

සකොමිෂන්  භා  මාජික: ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

සකොමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     උපුල් දයාරත්න 

තනොතිසි ලත් ඳාර්ශවය  -     නේ කළ නිලධාරී බස්නාහිර ඳළාත් තසෞඛ්ය තස්වා 

අධයක්ෂ කාර්යාලය 

 

සපනීසිටීම   

අභියාචක   - උපුල් දයාරත්න 

තඳොදු අධිකාරිය -            තක්. තෆොන්තස්කා, ඳරිඳාලන නිලධාරී 

තක්. රායඳක්ෂ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.07.24 

ත ොරතුරු නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.08.13 ත ොරතුරු ඉල්ලීම 

ලැබුණු බව 

නේ කල නිළධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018. 08.14 

නේ කල නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.08.17 ත ොරතුරු ඉල්ලීම 

ලැබුණු බව 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමුකළ 

දිනය 

2018.10.10 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. බස්නාහිර ඳළාත් තසෞඛ්ය අධයක්ෂ කාර්යාලයට අනුයුක් ව තස්වය කරන 

විදුලි ඉංජිතන්රු ඩී තක් ආරියදාස (ජීව වවදය ඉංජිතන්රු) ඉංජිතන්රුවරියට 

විරුද්ධව 2014.08.28 සිට 2014.09.03 දක්වා අවසරයකින් ත ොරව විතද්ශ 

සංචාරයක් යාම සේබන්ධ මුලික විමර්ශනයක් 2018 වර්ෂතේ ඳවත්වා තිතේද? 

ඉංජිතන්රු තුමියට මුලික විමර්ශනය සහා සහභාගී වන තලස දන්වා යැවූ 

ලිපිතේ සහතික කළ පිටඳ ක්  

2. එම ඳරීක්ෂනතේදී මුලික විමර්ශන නිලධාරියා ඳත්කළ ලිපිතේ සහතික කළ 

පිටඳ ක්  

3. එම මුලික විමර්ශනතේදී සාක්ෂි ලබා දුන් නිලධාරීන්තේ තල්ඛ්ණතේ සහතික 

කළ පිටඳ ක්  

4. මුලික විමර්ශන වාර් ාතේ සහතික කළ පිටඳ ක්  

5. එම මුලික විමර්ශනයට අදාළ විනය නිතයෝගතේ සහතික කළ පිටඳ ක්  

6. විදුලි ඉංජිතන්රු ඩී තක් ආරියදාස 2017.11.20 ඳළාත් තසෞඛ්ය අධයක්ෂ 

කාර්යාලයට ස්ථාන මාරු කළ ඳසු තකොළඹ ප්රාතද්ය ය තසෞඛ්ය තස්වා අධයක්ෂ 

කාර්යාලයට අයත් තහෝමාගම ජීව වවදය ඉංජිතන්රු කකකතේ වැ  ආවරණ 

සහා ඳත්වීමක් ලබාදී තිතේද? 

7. එතස් ලබාදී ඇත්නේ එම තල්ඛ්නතේ සහතික කළ පිටඳ ක්  

8. එම ඳත් කිරීම සහා අනුමැතිය ලබා දුන් නිලධාරියා අනුමැතිය ලබා දුන් 

තල්ඛ්නතේ සහ එම අනුමැතිය ඉල්ලා සිටි නිලධාරියාතේ තල්ඛ්නතේ සහතික 

කළ පිටඳත්  

9. එම ඳත් කිරීම සහා ඩී. තක්. ආරියදාස ඉන්ජිතන්රුවරියට අම ර වැටුප් 

තගවීමක් සිදුකර තිබුතන්ද? ක සහා අනුමැතිය ලබා දුන් තල්ඛ්නතේ සහතික 

කළ පිටඳ ක්  

10. ක සහා අමා යංශතේ  තල්කේතුමාතේ අනුමැතිය ලබා ගත් තල්ඛ්නතේ 

සහතික කළ පිටඳ ක්  

11. විදුලි ඉංජිතන්රු ඩී. තක්. ආරියදාස තේ වන විට ගේඳහ තකොළඹ කළු ර 

දිස්ත්රික්ක වල ජීව වවදය ඉංජිතන්රු කකක වල වැ  අීකක්ෂණය සහා ඳත්කර 

තිතේද? එතස් නේ එම තල්ඛ්නතේ සහතික කළ පිටඳ ක්. එතස් ඳත්කර 

ඇත්නේ වැටුප් තගවීමක් සිදු කරන්තන් නේ ක තකොඳමණ මුදලක්ද? 

 

 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක 2018. 08.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක 2018.10.10 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය  ලකා බලන අවස්ථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව තදකම සහභාගී වී ඇ . ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් සහතික තකොට අභියාචක තව , තකොමිසම ඉදිරිතේ භාර 

තදන ලදි. 

 

නිසයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු අභියාචක 

තව  ලබා දුන් බැවින් අභියාචනා විභාගය මින් අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, 

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

සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


