
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)/ 819/2019 (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 2018.02.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.03.09 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

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

සිටින ලදි. 

1. රත්ගම තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරි කාර්යාලතේ තසෞඛෙ ෛවදෙ නිලධාරි ෛවදෙ 

තක්ෂ.තක්ෂ. පි. තකොඩිකාර මහ ාතේ සහ එහි අතිතර්ක තසෞඛෙ ෛවදෙ  නිලධාරි  

ෛවදෙ  අතසෝකා දිේහානි මත්මියතේ රායකාරි පිළිබ ත ොරතුරු  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. තමම කාර්යාලතේ වසංග  තරෝග ෛවදෙ තලස තස්වය කරන ෛවදෙ තවනුර තක්ෂ. 

සිංගාරච්චි මහ ා තව  2011, 2012, 2013, සහ 2014 යන වර්ෂ වලදී තමම 

කාර්යාලය මගින් තගවන ලද අතිකාල දීමනා වලට අදාළ වවුචර්වල පිටඳත් සහ ඒ ඒ 

වර්ෂයන් සහා මාසිකව තගවන ලද නිවාඩු දින වැටුප් වලට අදාළ වවුචර් වල 

සහතික කරන ලද පිටඳත් ලබා තගනීම , ඔහුට 2016 තඳබරවාරි, මාර්තු , 

තනොවැේබර්, තදසැේබර් සහ 2017 යනවාරි, තඳබරවාරි, තදසැේබර් යන මාස 07 ට 

අදාලව තගවන ලද ඇතිකාල දීමනා සහ නිවාඩු දින වැටුප් වවුචර් වල සහතික කරන 

ලද පිටඳත් ලබා ගැනීම සහ තමම කාර්යාලතේ 3857 දරණ කැබ් රථතේ 2016 

තඳබරවාරි, මාර්තු, තනොවැේබර්, තදසැේබර් සහ 2017 යනවාරි, තඳබරවාරි, 

තදසැේබර් යන මාස 07 ට අදාල ෛදනික ධාවන සටහන් වල සහතික කරන ලද 

පිටඳත් ලබා ගැනීම. 

 

3. ගාේල  ාසිේ ළය චිකිත්සාගාරතේ ෛවදෙ නිලධාරි තසෞඛෙ ෛවදෙ ඳටබැදිතේ 

අත ෝක්ෂ මහ ාතේ රායකාරී දිනතඳොත් වල 2015 තඳබරවාරි සිට 2017 තදසැේබර් 

දක්ෂවා ව මාස වලට අදාළ පිටුවල අනුපිළිතවලට සහතික කරන ලද පිටඳත් ලබා 

ගැනීම, එතමන්ම ඔහුට 2015 තඳබරවාරි සිට 2017 තදසැේබර් මාස වලට අදාලව 

තගවන ලද අතිකාල දීමනා වලට අදාළ වවුචර් වල සහතික කරන ලද පිටඳත් ලබා 

ගැනීම සහ ඔහුට 2015 තඳබරවාරි සිට 2017 තදසැේබර් දක්ෂවා ව මාස වලට අදාලව 

තගවන ලද නිවාඩු දින වැටුප් වලට අදාළ වවුචර් වල සහතික කරන ලද පිටඳත් ලබා 

ගැනීම. 

 

4. තසෞඛෙ ෛවදෙ ත . පි . ශ්රියානි මහත්මිය විසින් 2014-12-18 දිනැතිව ගාේල 

ප්රාතීයය තසෞඛෙ තස්වා අධෙක්ෂෂක තව  යවන ලද ලිපිතයහි සහතික කළ පිටඳ ක්ෂ 

ලබා ගැනීම. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.01.16 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ ඳනතත් 5 

වගන්ති ප්රකාරව එම ත ොරතුරු තඳෞීගලික ත ොරතු තලස හැී  තගොස් ඇති බැවින් 

ඳනතත් 29 වන වගන්තිය අනුව එකී ත ොරතුරු ලබා දීතේ එකඟ ාව පිළිබව 

ඔවුන්තගන් විමසන ලද අවස්ථාතව් ඔවුන් විසින් ලබා දී ඇති පිළිතුරු ලිපි අනුව එම 

ත ොරතුරු ලබා තනොතදන තලස ඉේලීේ කර ඇති බවයි.  තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.01.29 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.02.15 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දක්ෂවමින් ඳවසා සිටිතේ ඳනතත් 5 වගන්ති ප්රකාරව එම ත ොරතුරු තඳෞීගලික 

ත ොරතු තලස හැී  තගොස් ඇති බැවින් ඳනතත් 29 වන වගන්තිය අනුව එකී 

ත ොරතුරු ලබා දීතේ එකඟ ාව පිළිබව ඔවුන්තගන් විමසන ලද අවස්ථාතව් ඔවුන් 

විසින් ලබා දී ඇති පිළිතුරු ලිපි අනුව එම ත ොරතුරු ලබා තනොතදන තලස ඉේලීේ කර 

ඇති බවයි.  තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 2018.03.09 

දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

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

තලසට දැනුේ දී ඇ .  

තමම අභියාචනය ගැන ගාේල දිස්ත්රික්ෂ තස්වා අධිකාරී කාර්යාලතේ-දිස්ත්රික්ෂ තසෞඛෙ 

තස්වා අධෙක්ෂෂක(නේ කල නිලධාරී) එවා ඇති පිළිතුතර්තමතස් සහන් තව්. එඑම 

ත ොරතුරු උක්ෂ  අභියාචනා විභාගය (RTIC  819/2019) සහාද සුදුසු බව නිර්තී  

කරමිඑ. තමම ත ොරතුරු කලින් යවා ඇති බව තඳතනන තහයින් -නේ කළ නිලධාරිතේ 

නිගමනය සනාථ කරනු ලැතබ්. තගොනුතව් කටයුතු තමයින් අවසන් තව්. 

 

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 තදඳාර් වය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


