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ඩබ්ලිව්. පී. අයි. ටී. වීරසිංශ එ සවෞඛ්ය සවේලා සදපාර්තම්න්තුල - දකුණු පෂාත   

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය)/1288/2019 (2019.09.03 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් වභා 

රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා අභියාචන 

කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  

ස ොමින් වභා වමාජි : තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ස ොමින් වභා වමාජි : තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා  

ස ොමින් වභා වමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි ලේගම  

 

අධයක්-ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. වී. ශපුආරච්චි    

 

අභියාච   - ඩබ්ලිව්. පී. අයි. ටී. වීරසිංශ     

සනොතිස ත් පාර්ලය -     නේකෂ නිධාරි, තවෞඛෙ තවේලා තදඳාර් තේන්තුල - දකුණු ඳෂා  

 

සපනීසටීම   

තමය තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය ශරශා විභාග කරන දී. 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 

2018.09.26 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ඳැශැදිලිල වශන් තකොට 

තනොමැ  

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  

2018.11.02 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

2018.11.05 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 

තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2019.02.19 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 

 

අභියාචක 2018.09.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

ගාේ  ාසිේ ය චිකිත්වාගාරතේ වලදෙලරතයකු ලන ඳටබැඳිතේ අතෝක නැමැත් ා විසින් 

රජතේ ලාශනයක් ලන WPIH 4033 දරන රථය අලභාවි ා කිරීම පිළිබල 2017.11.06 දා මින් 

අභියාචක විසින් ලිඛි ල ද.ඳ.තවෞ.තවේ. අධෙක් ජී.විතේසූරිය මශ ාට ඳැමිණිලි කතෂමි. විතේසූරිය 

මයා විසින් ඒ පිළිබල ඳරීක්ණයක් කරන තවට 2017.11.20 දා මින් තවෞඛෙ තවේලා අධෙක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ගාේ තල ද, 2017.12.08 දා මින් කරාපිටිය ශික්ණ තරෝශතේ නිතයෝේය අධෙක් මුදි  

අමරසිංශ යන අය තල ද, 2018.01.05 දා මින් එම තරෝශතේම නිතයෝජෙ අධෙක් ලන සුවන්  

ප්රනාන්දු යන අයටද, 2018.01.16 දා මින් ගාේ දිව්ත්රික් නිතයෝජෙ අධෙක් ප්රියන්  ජීලරත්න යන 

අය තල ද, තව වති තදතකන් තදකට මාරු කරමින් ඳලරා ඇ . ඒ අනුල, 

1. එම මලික විමර්නය ඳැලත්වුලාද? නැතිද? 

2. ඳැලැත්වතේ නේ ඒ කවුරුන් විසින් ද? 

3. ඳැලැත්වතේ නේ එම විමර්නතේදී ප්රකා වටශන් කරගත් නිධාරියාතේ නාම තේඛනය බා 

තදන්න. 

4. එම මලික විමර්නතේ ලාර් ාල ජී. විතේසූරිය මයාට මයාට භාර දී ඇත්ද? 

5. භාර දී ඇත්නේ ඒ කලදාද? 

6. එම මලික විමර්න ලාර් ාතව් වශතික කෂ පිටඳ ක් බාතදන්න. 

7. එම විමර්නය ඳැලැත්වුතේ නැතිනේ ඊට තශේතුල  කුමක්ද? 

8. ඉශ  ඳරිදි එම විමර්නය වති 02න් තදකට විවිධ නිධාරින් තල  ඳැලරුතව් ඇයි? 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඉශ  වශන් ප්ර්න ලට අනුකූල නිසි පිළිතුරු අභියාචකට දැනුේ තදන දී. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක 2018.11.02 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් තයොමු 

කරන දී. නේකෂ නිධාරයා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් 

අභියාචක 2019.02.19 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.    

අභියාචනය ව ා බන අලව්ථාසව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තමම අභියාචනය තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය ශරශා විභාග කරන දී. 

තකොමින් වභාතව් නිරීක්ණයට අනුකූල තඳොදු අධිකාරිය වශ අභියාචක යන තදඳාර්්ලයම තමම අභියාචනය 

විභාගයට ගනු බන දිනට තඳර ලිඛි  කරුණු කියාඳෑමක් තකොමින් වභාල තල  ඉදිරඳත් කර තනොමැ . 

එබැවින් තකොමින් වභාල 2018.11.05 දින තඳොදු අධිකාරිතේ නේකෂ නිධාරියා විසින් අභියාචකට ඉදිරිඳත් 

කරන ද ලිපියට වභාතව් අලධානය තයොමු කරන දී.  

තමහිදී තකොමින් වභාලට ඳැශැදිලි වුතේ මලික විමර්නයක් ඳැලැත්ව නමුත් ඒ පිලිබ ලිඛි  ත ොරතුරු 

අභියාචකට බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිලිබ ඳනතත් විධිවිධානයන් 

අනුගමනය තනොතකොට ප්රතික්තේඳ තකොට ඇති බලයි. තඳොදු අධිකාරියක් විසින් ත ොරතුරු ඉේලීමක් ප්රතික්තේඳ 

කරනුතේ නේ එය ත ොරතුරු ඳනතත් 5 ලැනි ලගන්තිතේ ලෙතිතරකයන් ප්රකාරල සිදු ක යුතු තව්.  

 ලද යේ අලව්ථාලක දී මලික ඳරීක්ණය අලවන් තකොට, තලනත් විධිමත් ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලා තනොමැති විට 

එම මලික ඳරීක්ණතේ ලාර් ාල අභියාචක ල  බා තනොදීමට කිසිදු නීතිමය තශේතුලක් තනොමැති බල තකොමින් 

වභාල විසින් අලධාරණය තකරිණි. නමුත් එලැනි තශේතුලක් ඇත්තත් නේ එයද ලිඛි ල අභියාචකට දැනුේ දිය යුතු 

බලට තකොමින් වභාල විසින් ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 ලද, අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉේලීේ අධෙනය කිරීතේදී තකොමින් වභාලට ඳැශැදිලි වුතේ ඉේලීේ අංක 1, 2, 4, 

5, 7 වශ 8 යන්න 'විමසුේ/ප්ර්නයක' ව්ලභාලය ගන්නා බලයි.  
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නිසයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉේලීේ ප්රතික්තේඳ කරනුතේ නේ එය ත ොරතුරු ඳනතත් 5 ලැනි 

ලගන්තිතේ ලෙතිතරකයන්ට  ප්රකාරල ප්රතික්තේඳ කරන තවට මින් නිතයෝග කරනු ැතබ්.  

ඳනත හි 43 ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු යන අර්ථනිරඳණයට ඇතුෂත් ඉේලීේ තයොමු කිරීමට කටයුතු කරන 

තව අලධාරණය කරමින් ඳනතත් 43 ලැනි ලගන්තිය තකතරහි අභියාචකතේ අලධානය තයොමු කරනු ැතබ්.43 

ලගන්තිය: 

"ත ොරතුරු" යන්නට ඳශ  වශන් ඒලාතේ තභෞතික ව්ලරඳය තශෝ ව්ලභාලය තනොවකා, වටශන්, 

තේඛන, වංතේ, විදුත්  ැඳැේ, ම , උඳතේ, මාධෙ නිතව්දන, චක්ර තේක, නියම, තොේ තඳොත්, 

ගිවිසුේ, ලාර් ා, ප්රලෘත්ති ඳත්ර, වාේඳේ, ආදර්ක, හුලමාරු ලන ලිපි, වංතේ, නීති තකටුේඳත්, 

තඳොත්, පිඹුරු, සිතියේ, චිත්ර, රඳ වටශන්, රඳ තශෝ ප්රව් ාරාමය ලැඩ තශෝ ඡායාරඳ, තවේයාඳට, ක්ෂුද්ර 

තවේයාඳට, බ්ද ඳටිග  කිරීේ, වීඩිතයෝ ඳට, යන්ත්ර මඟින් කියැවිය ශැකි ලාර් ා, ඳරිගණක ලාර් ා 

වශ තලනත් තේඛනග  ද්රලෙ, ඇතුළු යේ ආකාරයකින් තේඛනග  කරන ද්රලෙ වශ ඒලාතේ යේ 

පිටඳත් ඇතුත් තව්.  

 ලද මලික ඳරීක්ණය අලවන් තකොට, තලනත් විධිමත් ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලා තනොමැති නේ, ඒම මලික 

ඳරීක්ණතේ ලාර් ාල අභියාචකට බා තදන තවට තඳොදු අධිකාරියට මින් නිතයෝග තකතර්. යේ තශයකින් 

මලික ඳරීක්ණ ලාර් ාල අභියාචකට බා දීමට තනොශැකි නේ, ඒ වශා තශේතුන් අභියාචකට ලිඛි ල දැනුේ තදන 

තවට තඳොදු අධිකාරියට මින් නිතයෝග කරනු බන අ ර මීට යටත්ල අභියාචනය මින් අලවන් කරනු ැතබ්. 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කරනු ැතබ්. 

******* 

 

 


