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ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ එ. ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව, ෙකුණු පළාත   

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/1285/19 (2019.12.17 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 

 භාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
ස ාමිෂන්ත  භා  මාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන  
ස ාමිෂන්ත  භා  මාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
 

අභියාච   - ඩබ්ලලිව්.පී.අයි.ටී. ීරසිංහ  

ස ාතිස ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, තසෞඛෙ තසවවො තදපොර් තේන්තුව, දකුණු පළො   

 
සපනීසටීම   

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් විභොග කරන ලදි 
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.15 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.05 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.10.31 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.01 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.18 

 

අභියාච යට පසුබිේූ  රුණු: 

 
අභියොචක 2018.10.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 
1. ගොේල දිසවික් තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂ කොර්යොලයට අනුයුක් ව ඇති අංක SPPB 3857 දරන 

කැබ්ල රථය 2017/02/17 දින තවනුර නමැති වවදෙවරයො විසින් අනවසරතයන් තකොළඹ 
ප්රතේශයට රැතගන තගොසව නුතේතගොඩදී අනතුරට භොයනය කර එම අනතුර ගොේල වරොය තපොලිසව 
බල ප්රතේශතේදී සිදු වූ බවට ගොේල වරොය තපොලිසිතේ පැමිණිේලත් සටහන් කර යොතික රක්ෂණ 
භොර අරමුදලින් රු.30,000 කට ආසන්න මුදලක් වංචනිකව ලබො තගන එම රථය අලුත් වැඩියො 
කිරීම පිළිබඳව තර්ඛිය තසෞඛෙ අමො ෙංශතයන් එක් තවනුර නැමැත් ොට එතරිව ලිඛි ව 
නිදහසට කරුණු විමසො ඇතිද? 

2. එතසව නේ ඒ කවර දො මින්ද? 
3. එම නිදහසට කරුණු විමසීේ ලිපිතේ අංකය කුමක්ද?  
4. එම නිදහසට කරුණු විමසීේ ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න. 
5. එම ලිපිය තවනුතවන් එක තවනුර නැමැත් ො නිදහසට කරුණු ලබො දී තිතබ්ලද? 
6. එතසව නේ ඒ කවර දො මින්ද? 
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7. ඔහු විසින් ලබො දී ඇති නිදහසට කරුණු ඇතුළත් ලිපිතේ සහතික කළ පිටප  ලබො තදන්න.  
 

පනතත් සඳහන් නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 
2019.10.31 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද පනතත් 
සඳහන් නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2019.02.18 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.   
 
අභියාච ය  ල ා බල  අව ේථාසව්දී උද්ගතූ  ාරණා: 
 
තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් විභොග කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය 2019.04.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවටද පිටප ක් සි ව අභියොචකට දන්වො ඇත්තත් 
අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධව ත වැනි පොර්ශවවතයන් විමසීමක් කර ඇති අ ර ඒ සඳහො එකඟ ොවය 
ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරන බව ත වැනි පොර්ශවවය දැනුේ දී ඇති බවයි. තකතසව තව ත් අභියොචක විසින් 
විමසො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධව අදොළ නිලධොරියොතේ තපෞේගලික ලිපිතගොනුව නඩත්තු කරනු ලබන්තන් 
ගොේල දිසවික් තසෞඛෙ තසවවො අධෙක්ෂ කොර්යොලතයන් වන බැවින් හො තමම විමර්ශනයට අදොළ කටයුතු 
සිදුකරනු ලබන්තන් තර්ඛීය අමො ෙොංශතයන් වන බවින්  වදුරටත් ත ොරතුරු අවශෙ වන්තන් නේ අදොළ 
ආය නය තවතින් විමසීේ කරන තලසයි.  

නිසයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු, පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය යටතත් දැක්තවන තපෞේගලික 
ත ොරතුරු යන්නට අදොළ තව්. එතසවම අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් ඊට 
අදොළ පොර්ශවවතයන් කැමැත්  විමසීතේදී ඊට අදොළ කැමැත්  ලබො දී තනොමැ . 

එතසවම, එම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම මගින් කිසිදු මහයන සුභසිේධියක්  හවුරු තනොවන බැවින් 
ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව තීරණය කරනු ලැතබ්ල. ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 
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