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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ එ. ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව, ෙකුණු පළාත 
 
RTIC Appeal (සේඛ්නගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1289 / 2019 (2019.09.03 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.  
 
 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
සකාමිෂන්ත  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -  ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ  
සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -  නේ කළ නිලධොරී, ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව, ෙකුණු පළාත 
 
සපනීසටීම   
තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.09.27 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.11.14 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.19 

 
අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.09.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

1. ඔබ කොර්යොලයට අයත් දකුණු පළොත් මහයන තසෞඛෙ රසොයනොගොරය විවෘ  කතළව කවදොද? 
2. එදින එම කොර්යය සඳහො වැය වූ සමසව  මුදල කීයද ? 
3. එදින එම කොර්යය සඳහො වන සංග්රහ වියදම කියද ? 
4. එම සංග්රහ වියදමට  අදොළ බිල්පත්වල සහතික කළ පිටපත් ලබො තදන්න.  
5. එම රසොයනොගොරය සඳහො රැතගන එන ලද භොණ්ඩ සහ උපකරණ වල ලැයිසවතුව ලබො තදන්න.  
6. එම උපකරණ හො භොණ්ඩවලට වැය කළ මුදලට අදොළ බිල්පත්වල සහතික කළ පිටපත් ලබො 

තදන්න. 
7. එම රසොයනොගොරතේ යලය හො ආහොර යන තදවර්ගයම පරික්ෂො කරනවොද? 
8. එම රසොයනොගොරය විවෘ  කළ දින සිට අද දින දක්වො යොල සොේපල කියක් පරික්ෂො කර 

ඇතිද?ආහොර සොේපල කියක් පරික්ෂො කර ඇතිද? 
9. එම පරික්ෂො කළ සොේපලවලට අදොළ වොර් ොවල පිටප  බැගින් ලබො තදන්න.  
10. එම රසොයනොගොරයට අනුයුක්  කර ඇති කොර්ය මණ්ඩලතේ නේ හො  නතුරුවල ලැයිසවතුව 

ලබො තදන්න.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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11. එම රසොයනොගොරය තගොඩ නැගීම සඳහො වැය වූ මුදල කියද ? (විවෘ  කරන දිනතේ වියදම සහ 
භොණ්ඩ සහ උපකරණවල වියදේ හැර) 

12. එම තගොඩනැගීම සඳහො වැය වූ මුදලට අදොළ බිල්පත්වල සහතික කරන ලද පිටපත් ලබො 
තදන්න. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2018.11.05 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.11.14 
දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු සුදොනේ කර 
ඇති බැවින් මුදල් ප්රමොණය තගවො ත ොරතුරු ලබො ගන්නො තලසයි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොලය 
තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 2019.02.19 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      
 
අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසව් දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.03 දිනැතිව අභියොචකට පිටප ක්ද සමඟින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො 
ඇත්තත් ත ොරතුරු ඉල්ීතේ අයදුේපත්රය 2018.09.28 ලැබී ඇති බවත්. ලි.ප. අංක 66 යටතත් 
තල්ඛනග  කරන ලද බව 2019.11.07 වන දින දන්වො යවො ඇති බවයි. එතසවම 2018.11.14 දින 
ත ොරතුරු ඉල්ීම භොරගත් බවත් අදොළ තගීේ කර ත ොරතුරු ලබොගැනීමට කටයුතු කරන තලස 
අභියොචකට දැන්වූ බවත්ය.  
එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04 මස දින රි  ලිපියකින් තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සමඟින් 
අභියොචකට දන්වො ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම සඳහො රු.1808.00 ක මුදලක් තගවන තලස අංක 
SPH/ADM/GC/02/08 හො 2018.11.14 දිනැති ලිපිතයන් ලියොපදිංචි  ැපෑල මඟින් අභියොචක තව  
දැනුේ දුන්නද ඒ සේබන්ධව අදොළ තගීේ තේ දක්වො අභියොචක විසින් සිදුකර තනොමැති බවත් නියමි  
මුදල තගීතමන් අනතුරුව අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදිය හැකි බවත්ය. 
 
නිසයෝගය: 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් දක්වො ඇති පරිදි අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතයන් ලබොගන්නො තලස 
අභියොචකට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
තකතසව නමුත් ත ොරතුරු ඉල්ීමට ප්රතිචොර දැක්ීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො සැලකිය යුතු ප්රමොදයක් 
සිදුකර ඇති බව තපනී යයි. ඒ අනුව ත ොරතුරු ඉල්ීේ සේබන්ධව පනතත් 24(3) හො 25(1) වගන්ති 
ප්රකොරව ක්රියොකළ යුතු බවට තපොදු අධිකොරියට අවධොරණය කර සිටී. 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 
***** 


