
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ එ. දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, 
ගාල්ල  

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 542 /2018 (2018.12.11 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  

 

ස්ත්භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ඩබ්ලලිව්.පී.අයි.ටී. ීරසිංහ 

සනාතිස ලත් පාර්ශවය             -    දිසවික් තසෞඛ්ය තසවවො අධයක්ෂ කොර්ය්යොලය, ගොල්ල 

 

සපනීසටීම   
අභියොචක   - ඩබ්ලලිව්.පී.අයි.ටී. ීරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - වවදය ටී.එල්.තේ.සී. සිරිතුංග, දිසවික් තසෞඛ්ය තසවවො අධයක්ෂ, 
ගොල්ල 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.20 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.04.11 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.04.17 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.07 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.03.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
1. ජයසූරිය පටබැදිසේ අසශෝක කුමාර නමැති වවද්ය නිළධ්ාරියා සම්ව වන විට තාසම්ව ළය 

චිකිත්ස්ත්ාගාරසයහි ද්රණ තනතුරු කුමක්ද්? (ආයතන භාර වවද්ය නිළධ්ාරීද්?) ක්ෂය සරෝග 
වර්ධ්න නිළධ්ාරීද්? නැතසහාත් එම තනතුරු සද්කමද්?  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2. ඔහු එම ආයතන්සේ යම්ව තනතුරක් ද්රයි නම්ව එම ද්රණ තනතුරට ඔහුව පත්කර ඇති විධිමත් 
ිපිසයහි ස්ත්හතික කළ පිටපත්. 

 

ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.04.11 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම 
පනතත් 5(1)(2) වන උප වගන්ති මඟින් දක්වො ඇති විධිවිධොන අනුව ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.04.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී.නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.08.07දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී.    

 

අභියාචනය ස්ත්ලකා බලන අවස්ත්රථාසව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

2018.11.13 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  පිටප ක් සමඟින් තකොමිෂන් සභොව තව  
තයොමුකර ඇති ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් සභොතව් අවධොනය තයොමු විය.  

 

එම ලිපිය මඟින් තපොදු අධිකොරිය දන්වො ඇත්තත් අංක RDHS/GAL/RD/GL/02/07 හො 2018.08.10 

හො 2018.08.20 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව  අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවයි. 

 

 

නිසයෝගය: 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේ කරන ලද ත ොරතුරු අදොළ තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 
***** 

 


