
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මෙත්සිරි ද ිල්වා එ. ගාල්ල දිස්ත්රික් මස්ත්ෞඛ්ය මස්ත්රවා කාර්යාලය 

RTIC Appeal (මල්ඛ්නගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1166 /2019 (2019.07.30 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.  

 

ස්ත්භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් ස්ත්භා ස්ත්ොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

මනාතිි ලත්ස පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ගොල්ල දිසවික් තසෞඛ්ෙ තසවවො කොර්යොලය 

 

මපනීිටීෙ   

තමය තල්ඛ්නග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.08.15 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.14 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

ඔබ කොර්යොලයට ඇති SPPB 3857 දරන කැබ් රථතේ දදනික ධොවන සටහතනි 2018.07.01 
දින සිට 2018.07.15 දින දක්වො වන කොලයට අදොළව සෑම දිනකම නඩත්තු කරන ලද පිටු 15ි 
සහතික කරන ලද පිටපත් ලබො තදන්න. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2018.08.15 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් පනතත් 
5(1)(2) වන උප වගන්තිතේ (අ) යටතත් දක්වො ඇති විධිවිධොනවලට අනුව අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම සඳහො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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පිළිතුරු ලබො දීමට කටයුතු කළ තනොහැකි බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.08.23 දිනැතිව 
නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලද අ ර නේකළ නිලධොරියො විසින් 2018.09.14 
දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධොරීයොතේ තීරණයම අනුම  කර සිටින ලදි. තමයින් අ ෘප්තතියට 
පත් අභියොචක 2018.10.17 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

අභියාචනය ස්ත්ලකා බලන අවස්ත්රථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තමම අභියොචනය තල්ඛ්නග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.07.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව කරුණු තගොනු කරමින් සඳහන්  
ඇත්තත්, අදොළ ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයකට අදොළ වන්නක් බැවින් ලබොදීම සේබන්ධව එම 
පොර්ශවවතයි එකඟ ොවය විමසන ලද අ ර, ත ොරතුරු ඉල්ලො ඇති පරවැසියො හො ත වන පොර්ශවවය අ ර 
එම අවසවථොතේ අධිකරණතේ ක්රියොත්මක වන නඩුවක් පවතින බැවින්, එම එකඟ ොවය ලබොදිය තනොහැකි  
බව ත වන පොර්ශවවය පවසො සිටි බවත්, ත ොරතුරු පනතත් 5(1) වගන්තිතේ (ඒ) විධිවිධොන අනුව තමම 
ත ොරතුරු ලබොදීමට තනොහැකි බවත් ය. 

තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරනුතේ අදොළ ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිතේ විධිවිධොන ප්රකොරව 
මන්දයත් එය ත වන පොර්ශවයකට අදොළ ධොවන සටහන් බැවින් එය ත වන පොර්ශවවතේ 
තපෞද්ගලිකත්වයට බලපෑමක් ඇතිකරන්නක් තලස සැලකිය හැකි බැවින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට 
හැකියොවක් තනොමැති බවයි. 

නිමයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට ත වන පොර්ශවවතේ එකඟ ොවය තනොලැබීම හො 

එම ත ොරතුරු, පනතත් 5(1)(අ) යට ට අයත්වන බැවින් සහ ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම මගින් සිදුවන 
හොනිය අභිබවො පවතින මහයන සුභසිද්ධිය  හවුරු ී තනොමැති බැවින්  අදොළ ත ොරතුරු අභියොචක තව  

ලබොදිය තනොහැකි ය. 

 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
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 ලැතබ්.  
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