
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ එ. ගාල්ල දිස්ත්රික් ස ඛ ෞය ඛස්ාා අ්යක් ස  

කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 818/2019 (2019.09.16) 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 

ඛකොමි න්  භා  මාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

ඛකොමි න්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභියාචක   -    ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි.වීරසිංහ 

ඛ ොතිස ලත් පාර්ශාය-    අධෙක්ෂෂක, දිස්ත්රික්ෂ තසෞඛෙ තස්වා අධෙක්ෂෂක 

කාර්යාලය 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.09 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.01.16 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.01.29 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.02.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.08.20 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.01.09  දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

 

1. "ගාේල දිස්ත්රික්ෂ තසෞඛෙ තස්වා අධෙක්ෂෂ චන්දිම සිරිතුංග මහ ාතේ 2017.11.06 සහ 

RHDS/GAL/E/ED/ම . තසෞ .ඳ / තඳොදු / 2017 යන අංකය සහි  ලිපියට අදාළ ත ොරතුරු" 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. උක්ෂ  කරුණ යටතත් ඔබ විසින් ඳහ  සහන් කර ඇති ලිපි සහි  ලිපිතගොනු 

ඳරීක්ෂෂා කිරීම සදහා අවස්ථාවක්ෂ ලබා තදන තලස 2018. 01. 29 දිනැතිව මා තව  තයොමු 

කර ඇති ත ොරතුරු ඉේලීේ හා සේබන්ධවයි. 

1. අංක EA/2/1/2012 සහ    2012- 03- 28  දිනැති ලිපිය සහි  තගොනුව . 

2. අංක EA/1/1/2012සහ 2012-04-04 දිනැති ලිපිය සහි  තගොනුව . 

3.අංක EA/2/1/2012 සහ 2013- 07- 09 දිනැති ලිපිය සහි  තගොනුව . 

4.අංක FC/ 1/ මු./2011 සහ 2011- 04- 27 දිනැති ලිපිය සහි  තගොනුව . 

5.අංක FC/1/ මු / 2011 සහ 2012- 07- 11  දිනැති ලිපිය සහි  තගොනුව . 

6. වවදෙ නිලධාරී දයානන්ද මහ ා විසින් අත්සන්  බන ලද අත්සන් ඳත්රය සහි  

තගොනුව  

7. ED / ස්ථාන මාරු / 2017 නමැති ලිපි තගොනුව 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.01.16 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයා ඇ .  තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.01.29 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.02.23 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දක්ෂවා ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 2018.08.20 

දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය  ලකා බල  අාස්ථාඛව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.03.25 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතබ් නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.04.29  වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  

ඉදිරිඳත් කරන තලසට දැනුේ දී ඇ .  

ඉේලා ඇති ත ොරතුරු 2018.05.17 දින RDHS /GAL /RD /GL /27/106/II අදාළව ලබා දී 

ඇති නිසා නේ කළ නිළධාරි -තසෞඛෙ තස්වා අධෙක්ෂෂකතේ නිගමනය සනාථ කරනු 

ලැතබ්. 

තගොනුතව් කටයුතු අවසන් කරනු ලැතබ්. 

නිඛයෝගය: 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉේලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

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

ඉේලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති 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 තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 
 


