
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

ස ේන ද සිල්වා එ. ස ෞඛ්ය, ස ෝෂණ හා සේශීය වවදය අමාත්යන්ශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1276/2019 (2019.12.10 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩි.ජි. හපුආරච්චි 

 

අභිොචක   ස ේන ද සිල්වා 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ නම් කල නිලධාරී, ස ෞඛ්ය, ස ෝෂණ හා සේශීය වවදය අමාත්යන්ශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ස ේන ද සිල්වා 

තපොදු අධිකොරිය - ටි.එල්.සි. ස ෝමතුංග අතිසේක සල්කම් (පිඑච්චඑ ේ) 

එ ේ. රත්නවීර (එ ේ.ඒ.එ ේ.) 

ඒ.ආේ. අහමඩ් (නීතිඥ) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.12.20 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් ලැබී සනාමැත් 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.01.30 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයක් ලැබී සනාමැත් 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.25 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.12.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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01. පළොත් සභො තරෝහල් වල තසවවතේ නියුතු පළොත් රොයෙ තසවවො නිලධොරීන්තේ විෂමොචොරයන් 

සේබන්දහව ඔබතුමිය තව  ලැතබන පැමිණිලි තහෝ ආරංචි සේබන්ධතයන් ඔබතුමියතේ 

අමො ෙංශතේ විමර්ශන නිලධොරීන්ට මුලික විමර්ශන සිදුකිරීතේ බලයක් තිතේද? 

02.  එතසව නේ 1987 අංක 42 දරණ පළොත් සභො පනතත් හො 1990 අංක 28 දරණ පළොත් සැබෑ 

සංතශෝධි  පනතත් කවර වගන්ති යටතත්ද? 

03. චුදි  නිලධොරීන්ට විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වලට තපනී සිටීම සඳහො ආය න භොර නිලධොරීන්ට 

විධොනය කිරීතේ බලයක් තිතේද? 

04.  පරීක්ෂණ නිලධොරීන්ට, චුදි  නිලධොරීන්ට, විධිමත් විනය පරීක්ෂණයට තපනී සිටීම සදහො 

ආය න ප්රධොනීන් මගින් නියම කිරීමට හැකියොවක් තිතේද? 

05. එතසව නේ ආය න සංග්රහතේ 2 වන ඛොණ්ඩතේ XLVIII පරිච්තේදතේ කවර වගන්ති යටතත්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2019.01.30 නැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.02.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

ස ාදු අධිකාරිය විසින් 2019.05.15 දිනැති ලිපිසයන් අභියාචක සවත් දන්වා ඇත්සත් "ඔබ විසින් 

2019.01.03 දින ඉදිරි ත් කරන ලද ලියා  දිුංි අුංක MH/RIT/365 දරන සත්ාරතරු ඉල්ීම  හත්  ඳහන් 

කර ඇති සහේත මත් ප්රතික්සෂේ  කරන ලද බව දන්වමි.  

1. ඔබසේ සත්ාරතරු ඉල්ලා ඇති ලිපිසේ අුංක 01 හා 02 හි  ඳහන් වන්සන් ප්රශේනාවලියක් බැවින්, 

ඔබසේ අුංක 03, 04 හා 05 හි  ඳහන් කරුණු  ම්බන්ධසයන් ඉදිරි කටයුත කිරීමට අදාළ අුංශ සවත් 

සයාමු කර ඇති බව ද වැඩිදුරටත් දන්වමි."  

සමම ලිපිසේ පිට ත්ක් අභියාචක විසින් සකාමිෂන්  භාව සවත් 2019.09.12 දින සයාමු කර ඇත්.  

2019.10.14 වන දින පැවති විභාග වාරයේදී ස ාදු අධිකාරිය විසින් දක්වන  රිදි අභියාචක සවත් සත්ාරතරු 

ලබා දී ඇත්. සකස ේ නමුත් විමසො ඇති ත ොරතුරු ආණ්ඩුක්රම වයව ේථාව හා  ළාත්  භා බලත්ල  ම්බන්ධ 

අභියාචනයක් බැවින් වැඩිදුර කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහො 2019.12.10 දිනට කල්  බන ලදී.  

ත්ව ද 2019.11.07 දිනැති ව අභියාචක විසින් සකාමිෂන්  භාසේ 2019.10.14 දින  ැවති අභියාචනා 

විභාගසේදී සකාමිෂන්  භාව නිසයෝග කල  රිදි ස ාදු අධිකාරියට ද පිට ත්  හිත්ව සකාමිෂන්  භාව සවත් 

අභියාචනය  ම්බන්ධ ලිඛිත් ප්රකාශ සයාමු කල ඇත්. 

2019.12.10 දින අභියාචනය විභාගයට ගත් අව ේථාසේදී උේගත් වූ ප්රධාන කරුණක් වුසේ අභියාචක විසින් 

ස ාදු අධිකාරිසයන් ත්ම සත්ාරතරු ඉල්ීම හරහා ප්රශේන සයාමු කර තිබීමය. සමහිදී සකාමිෂන්  භාව විසින් 

අභියාචක සගන් විම ා ඇති කරුණු කවසරක්දැයි විමසු අත්ර අභියාචක  ව ා සිටියී ත්මා විම ා ඇත්සත් 

 ළාත් ස ෞඛ්ය ස ේවය  ම්බන්ධව අමාත්යුංශය මැදිහත් වන්සන් කුමන බලත්ල යටසත් ද යන්න ය. සමම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

අව ේථාසේ සකාමිෂන්  භාව විසින් කරුණු දක්වමින්  ැහැදිලි කල සිටිසේ සමම සකාමිෂන්  භාව ට, ස ාදු 

අධිකාරියකට ත්වත් අසයකුසේ ප්රශේන වලට පිළිතරු දීමට නිසයෝග කිරීමට බලත්ල සනාමැති බවත්, 

සත්ාරතරු දැනගැනීසම් අයිතිවාසිකම්  නත් යටසත් පුරුවසියන්ට අයිතියක් හිමි වන්සන් සත්ාරතරු 

ඉල්ීමට  මණක් බව ද  ැහැදිලි කරන ලදී. සකස ේ නමුත් සකාමිෂන්  භාව විසින් වැඩිදුරටත්  ව ා 

සිටිසේ සමම  භාව හරහා අභියාචකට ඔහු විසින් ස ාදු අධිකාරිසයන් අ ා ඇති ප්රශේන හා  ම්බන්ධ වන 

සත්ාරතරු ලබා ගැනීමට  හය වන බව ය. සකාමිෂන්  භාව විසින් ත්වදුරත් ප්රකාශ කල සිටිසේ යම් කිසි 

සදයක් වයව ේථාමය ද සනාමැති ද යන්න  ම්බන්ධ ප්රශේනයක් ඇත්නම් ඒ  ම්බන්ධසයන් සකාමිෂන් 

 භාවට කිසිදු යමක් කිරීමට බලයක් සනාමැති බවය.  

සමහිදී ස ාදු අධිකාරිය විසින්  ව න  රිදි භාවිත්යට අනුව  ළාත්  භා විසින් මාත්යුංශසයන් විමේශනයක් 

කිරීමට ඉල්ීමක් කල විසටක ස ාදු අධිකාරිය ඒ  ම්බන්ධසයන් මැදිහත් වන බව හා අමාත්යුංශය විසින් 

සියලු නිලධාරීන්  ත් කරන අත්ර ඔවුන්  ම්බන්ධ විෂමාචාරයක්  ැන නැගුන විසටක අමාත්යුංශයට ඒ 

 ම්බධව වගකීමක් ඇති බව ය.  

සමහිදී අභියාචක විසින්  ැහැදිලි කල සිටිසේ මුලික විමේශන සියල්ල සිදු කල යුත්සත් ආයත්න  ුංග්රහසේ 

48(21) විධිවිධාන වලට අනුකුලව බවත් සම් ආකාරසයන් ස ාදු අධිකාරිය මැදිහත් වීම හරහා  ේවාධීනත්වය 

නැති වන බවත්ය. අභියාචක ත්වදුරත්  ව ා සිටිසේ ත්මාට දැනගැනීමට අවශය සමම විමේශන  ේවාධින ද 

යන්න බව ය.  

නියෙෝගෙ: 

 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ඇ ැේ ත ොරතුරු අයි මයන් සඳහො පිළිතුරු පනතත් 43 වගන්තිතයි සඳහන් 
කර ඇති ත ොරතුරු වල සවවරූපතයන් තනොපැවතිය හැකි බව තපනී ගියද ඇ ැේ ප්රශවන සඳහො ලබො දී ඇති 
ප්රතිචොර වලට වඩො සේූර්ණ ප්රතිචොර දැක්විය හැකි බව අප ම ය තේ.  ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ 
කල ඇති එක් එක් අයි මයට අදොළව පැහැදිලිව, තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව, සති තදකක 
කොලයක් තුල ප්රතිචොර දක්වන තලසට  තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  
අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යය පටිපොටිය හරහො 2020.03.24 දින නැව  විභොගයට ගනු 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. 
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