
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඩී.ජේ.අයි.ජේ. සිරිවර්ධන එ. ජ ෞඛ්ය, ජ ෝෂණ හා ජේශීය වවද්ය අමාත්යාාංශය 

RTIC Appeal (පුේගලික වශජයන් විභාග කිරීම)/ 1278 /2019 (2019.10.01 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 
නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො 
කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 
 භා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයේෂ ජනරාල් :                   ව න්ත් හපුආරච්චි 
 
අභියාචක   -     ඩී.තේ.අයි.තේ. සිරිවර්ධන   
ජනාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 
   
ජ නීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ තනොසිටින ලදි. 
තපොදු අධිකොරිය  - වවදෙ එේ.ඩබ්ලලිව්.එේ.තේ. මැදිවක, අධෙේෂ 

ආර්. තසවනොරත්න, පරිපොලන නිලධොරී 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.16 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.30 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.01.30  

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.21  

 
අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.01.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 
අභියොචක 2001 වර්ෂතේ සිට මො ර මහො තරෝහතල් I තරවණිතේ තහද නිලධොරිනියේ තලස (තරෝහල් තසවවො) කටයුතු 
කරනු ලබයි. අභියොචක 2013,2014 සහ 2015 වර්ෂයන්ට අදොළව කොර්යය සොධන වොර් ො සේපර්ණ කර විතශවෂ 
තරවණිතේ තහද නිලධොරී ඒ.ජී.එසව.ගුණතසවකර මහත්මියට ලබො දී ඇ . එතසව වුවද 2015 වර්ෂයට අදොළව අභියොචක 
තව  ිමි විය යුතු වැටුප් වර්ධක තේ වන ත ේ ලබො දී තනොමැ .  

1. 2015 වර්ෂයට අදොළ වැටුප් වර්ධක අභියොචක තව  තනොලැබීමට තහවතුව කුමේද? 
2. 2013, 2014, 2015 වර්ෂයන්ට අදොළ කොර්යය සොධන වොර් ො තේ වන විට අභියොචකතේ ලිපි තගොනුවට 

තගොනු කර තිතබ්ලද? එම දිනය කවදොද ? 
3. 2018 වර්ෂයට අදොළව කො/සොධන වොර් ො අභියොචක විසින් සේපර්ණ කර දැනට විතශවෂ තරවනිතේ තහද 

නිලධොරිනියට 2018 මොර්තු 17 දින තහෝ ආසන්න දිනක භොර දුන් නමුත් අදොළ නිලධොරිනිය විසින් එය භොර 
ගැනීම ප්රතිේතෂවප කරන ලදී.  එතසව ප්රතිේතෂවප කිරීමට තහවතුව සහ අභියොචක විසින් 2018 වර්ෂයට අදොළ 
කොර්යය සොධන වොර් ො භොර දිය යුතු නිලධොරියොතේ නම කුමේද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.01.30 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දේවන ලදි. 

1. එම කොලයට අයත් වැටුප් වර්ධක තගීමට නිර්තේශයන් තනොලැබීම. 

2. 2013 වර්ෂය- නැ   

    2014 වර්ෂය- නැ   

    2015 වර්ෂය- නැ   

3. කොර්ය සොධන වොර් ො ඉදිරිපත් කිරීතේදී ආය නික ධුරොවලිය අනුව ඉදිරිපත් කරන්න. 

තමම ප්රතිචොරයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.01.30 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ තයොමුකළ 
අ ර පනතත් නියමි  කොලය තුල නේකළ නිලධොරියො විසින් ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
2019.02.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.  

අභියාචනය  ලකා බලන අව ්ථාජේ දී උේගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ ඇති අ ර පවතින තරෝගී  ත්වයේ තහවතුතවන් අභියොචක හට 
අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගීවිය තනොහැකි බවට දන්වො ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින ලේතේ අයි ම 1 හො 2 ට අදොළව පිළිතුරු නිශවචි ව ලබො දී ඇති බවත් 
අයි ම 3 ට අදොළව එවැනි වොර් ොවේ අභියොචක විසින් ලබො දී තනොමැති බව ප්රකොශ කර සිටී. එබැවින් ඊට අදොළව 
නිසි පිළිතුරේ ලබො දිය තනොහැකි බව දන්වො සිටින ලදි. 

නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් අයි ම 1 හො 2 ට අදොළව ලබො දී ඇති බවත් 
අයි ම 3ට අදොළව එවැනි වොර් ොවේ භොර දී තනොමැති බැවින් ඊට නිශවචි  පිළිතුරේ ලබො දිය තනොහැකි  බවට 
අවධොරණය කරනු ලැතබ්ල.  
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල.   
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  
****** 


