
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. බස්නාහිර පළාත් ස ෞඛ්ය සස්ාා ධ්යක්ෂ  ාා්යාායා 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 585/2018 (2019.02.18) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

 භාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

සාොමි න්  භා  මාජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

සාොමි න්  භා  මාජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ධභිාාචා  -    පී.ඩී. පතිරණ 

සනොතිසි යත් පා්යශාා-පළාත් තසෞඛ්ෙ තස්වා අ්ෙක්ෂෂක, බස්නාහිර  

   පළාත් තසෞඛ්ෙ තස්වා අ්ෙක්ෂෂ කාර්යාලය 

 

සපනීසිටීම   

අභියාචක   - පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.තක්ෂ. දයානන්ද 

තපොදු අධිකාරිය - කාංචන තෆොන්තස්කා- නිතයෝයෙ අ්ෙක්ෂෂක (පරිපාලන) 

  නිල්මිණි රායපක්ෂෂ- ICT Office 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.12.28 

ත ොරතුරු නිල්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.12.16 

නේ කල නිල්ාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.01.29 

නේ කල නිල්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.02.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.02 

 

ධභිාාචනාට පසුබිම් වූ ාරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.12.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

1. 2017/07/04 දින බ.ප.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා තව  යවන ලද අභියාචකහට අවවාද 

කිරීම සේබන්් ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්ෂ  හා එහි අභියාචක විසින් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඉංජිතන්රුතුමිය සේබන්්ව සටහන් කර ඇති කරුණු 7 සේබන්්ව බ.ප.තසෞ.තස්. 

අ්ෙක්ෂෂතුමා විසින් ගත් පියවර සේබන්් ලිපි හා ඇමුණුේ සහතික කළ පිටප ක්ෂ  

 

2. 2017/07/04 දින බ.ප.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා තව  යවන ලද ඉහ  සඳහන් ලිපිතේ 

අභියාචක විසින් සඳහන් කර ඇති "තමම ලිපිය ආය න සංග්රහතේ 1 වන කාණ්ඩතේ 

6:4 ප්රතිපාදන අනුව අභියාචකත  තපෞද්ගලික ලිපිතගොණුවට ඇතුල් කරන තලස 

තගෞරවතයන් ඉල්ලා සිටිමි" යන වගන්තියට අදාළව ගත් පියවර සහි  සටහතන් 

සහතික කළ පිටප ක්ෂ හා එයට අදාළ තකො.ප්රා.තසෞ. අ්ෙක්ෂෂතුමා යවන ලද ලිපිවල 

පිටපත්ද  (සහතික කළ ) 

 

3. 2017/08/30 දින ආපදාණය තපොතරොත්තු තල්ඛ්ණතේ ලියාපදිංචි වීතේ ත ොරතුරු 

පත්රිකාතව් විදුලි ඉංජිතන්රු විසින් සඳහන් කර ඇති කරුණු සේබන්්තයන් අභියාචක 

විසින් ජීව වවදෙ ඉංජිතන්රුතුමිය (විදුලි ඉංජිතන්රු) මඟින් තකො.ප්රා.තසෞ.තස්. 

අ්ෙක්ෂෂතුමා හරහා බ.ප.තසෞ.තස්.අ්ෙක්ෂෂතුමා ගත් පියවර සේබන්් ලිපිවල 

සහතික කළ පිටප ක්ෂ  හා ඉංජිතන්රුතුමිය හා තකො.ප්රා.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා 

විසින් ඒ පිළිබඳව බ.ප.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා තව  යවන ලද ඇමුණුේ සහි  ලිපිවල 

සහතික කළ පිටප ක්ෂ  

 

4. විගණකාධිපති තදපාර් තේන්තුව විසින් 2017 වර්ෂතේ සිදු කරන ලද 2016 වර්ෂයට 

අදාළ තකො. දිස්ත්රික්ෂක තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂක කාර්යාලතේ හා ජිව වවදෙ ඉංජිතන්රු 

ඒකකතේ කරන ලද විගණන විමසුතේ සහතික කළ පිටපත් හා ඊට අදාළ ඇමුණුේ 

වල සහතික කළ පිටපත්  

 

5. විගණකාධිපති තදපාර් ේතන්තුතව් විගණන විමසුමට තකො.දි.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා 

විසින් හා ජීව වවදෙ ඉංජිතන්රුතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පිළිතුරුවල සහතික 

කළ පිටපත් හා  ඊට අදාළ ඇමුණුේ හා තල්ඛ්ණවල සහතික කළ පිටපත්  

 

6. 12/02/2017 දින අභියාචක විසින් ලියාපදිංචි  ැපෑතලන් බ.ප.තසෞ.තස්. අ්ෙක්ෂෂතුමා 

තව  යවන ලද වවදෙ සහතිකතේ සහතික කළ පිටප ක්ෂ හා ඒ සම  අභියාචක 

ඉදිරිපත් කළ ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්ෂ 

 

 

ත ොරතුරු නිල්ාරියා 2018.12.16 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසා සිටිතේ අංක 2 හා 3 

යටතත් ඉල්ලා ඇති කරුණු සේබන්්තයන් ලිපියක්ෂ ලිපි තගොණුතව් තනොමැති බවත් අංක 4 හා 

5 විගණකාධිපති තදපාර් තේන්තුතවන් කරනු ලබන විගණන විමසුම  වමත් අවසන්ව 

තනොමැති බැවින් ලබා දිය තනොහැකි බවත්ය. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියාචක 

විසින් 2018.01.29 දිනැතිව නේකළ නිල්රයා තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිල්රයා පන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ෂවීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියාචක විසින් 2018.07.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී.    

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ධභිාාචනා  යාා බයන ධාස්ථාසේදී උද්ගතවූ ාාරණා: 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති පරිදි 1-6 දක්ෂවා ත ොරතුරු අභියාචක තව  යවනු ලැබූ බව තපොදු 

අධිකාරිය පවසයි.  මාට එය ලැබුණු බව අභියාචක පිළිගනී. අභියාචක එයින් සෑහීමට 

පත්වන බව පැවසිණ. තගොනුතව් කටයුතු නිම කරනු ලැතබ්. 

නිසාෝගා: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු 

ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


