
ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්.ඒ.ඩී.ඩී. කුමාරි එ. සසෞඛ්ය.සශීය,වෛද්ය, පරිෛාස හා ළමා රක්ෂණ සේෛා, 

සමාජ සුභසාධන සහ ග්රාමීය ය දුලිබලය ය සයමේසඅ ාමායාාංශය  

  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභග කිරීම)/ 681/2018 (2019.03.18) දින ඳවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභ රැස්වීතේදී විභග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභ රීතීන්හි (ගස්තු හ අභියචන කර්යය ඳටිඳටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

ඳවත්වතගන යනු ලබන කර්යය ඳටිඳටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

සකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේව  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ාභියාචක   -     ආර්.ඒ.ඩී.ඩී. කුමරි 

සනොතිසි  ත් පාර්ශෛය-  තල්කේ,තසෞඛ්ෙ.තද්ීය,වවදෙ, ඳරිවස හ ළම රක්ෂණ තස්ව, 

සමය සුභසධන සහ ග්රමීය ය විදුලිබලය තයදීතේ අම ෙංශය  

 

සපනීසිටීම   

අභියචක   - ආර්.ඒ.ඩී.ඩී. කුමරි  

තඳොදු අධිකරිය- එස්.එේ.ශෆර - අයි.සී.ටි. 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.06.16 

ත ොරතුරු නිලධරිය තීරණය ලබ දුන් දිනය ප්රතිචරයක් තනොම . 

නේ කල නිලධරිය තව  අභියචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.14 

නේ කල නිලධරිය තීරණය ලබ දුන් දිනය ප්රතිචරයක් තනොම . 

ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභව තව  අභියචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.08.27 

 

ාභියාචනයට පසුබිඅ වූ කරුණු: 

අභියචක විසින්  2018.08.16 දිනති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ල සිටින 

ලදි. 

 



ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඔතේ අංක EP/04/EO/05/01 හ 2016.02.11 දිනති ලිපියට අනුව නතගනහිර ඳළත් තසෞඛ්ෙ 

තදඳර් තේන්තු තසෞඛ්ෙ අධෙඳන නිලධරී  නතුරට සීමි  ඳදනම ම  බව ගනීම 

සහ සේමුඛ් ඳරීක්ෂණය 2016.02.17 වන දින ඳවත්වන ලදී.  

එම සේමුඛ් ඳරීක්ෂණතේදී එක් එක් නිලධරිය විසින් ලබ ගත් ලකුණු සහ එම ලකුණු 

කුමන කරුණු සහ ලබ ගත්තත්ද යන්න පිළිබ විස් ර  

 

ත ොරතුරු නිලධරිය ඳන  ප්රකරව, නියමි  කලය තුළ පිළිතුරු සඳයීමට අතඳොතහොසත් 

වූ බවින් අභියචක විසින් 2018.07.14 දිනතිව නේකළ නිලධරය තව  අභියචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයද ඳන  ප්රකරව, නියමි  කලය තුළ ප්රතිචර දක්වීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බවින් අභියචක විසින් 2018.08.27 දිනතිව තකොමිෂන් සභව තව  

අභියචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

ාභියාචනය ස කා ය න ාෛේථාසේමේ උශගවූ කාරණා: 

අභියචක නතගනහිර තසෞඛ්ෙ අම ෙංශයට තසෞඛ්ෙ අධෙඳන නිලධරී ඳත්වීේ සහ 

සේමුඛ් ඳරීක්ෂණයට තඳනී සිටි තකතනකි. ඇය ඉල්ල ඇත්තත් එම සේමුඛ් ඳරීක්ෂණතේ 

ලකුණු තල්ඛ්නතේ පිටඳ කි. තඳොදු අධිකරිතේ ත ොරතුරු නිලධරියද 2019/03/18 දින 

විභගයට ඳමිණ ඇති අ ර සේමුඛ් ඳරීක්ෂණතේ ලකුණු තල්ඛ්ණය තකොමිසමට ඉදිරිඳත් 

කරයි. අභියචකට එය පිරික්සිමටද ලබ තදයි. අභියචක පිටඳ ක් ඉල්ල සිටින බවින් එම 

පිටඳ  ලබ දීමට තකොමිසම නිතයෝග කරයි. තකොමිසතේ නිතයෝගය ලබුණු ඳසු පිටඳ  

යවිය යුතුය. ඒ බව තකොමිසමට දනුේ දිය යුතුය. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිසයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකරව අභියචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකරිය සතුව ඳවතින 

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

ත ොරතුරු ලබ දීමට නිතයෝග කරනු ලතේ. අභියචනය අවසන් තේ.  

 

තකොමිෂන් සභ රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගස්තු හ අභියචන කර්යය ඳටිඳටිය, ගසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකරව තමම නිතයෝගය තදඳර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


