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

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය)/1290/2019 (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 

 

2018.04.02 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරය් තනොමැ  

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  

2018.11.05 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

2018.11.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 

තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2019.02.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 

 

අභියාචක 2018.04.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

1. දකුණු ඳෂාත් තවෞඛෙ තවේලා අධේකත  අංක SPH/EST/EB/08/15(1) වශ 2017.11.16 දිනැති 

ලිපිතයහි වශතික ක පිටඳ  බා තදන්න. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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2. ගාේ දිව්ත්රි්ක තවෞඛෙ තවේලා අධේක විසින් ඳෂාත් අධේක තල  තයොමුකර ඇති අංක 

RDHS/GAL/ESTB/EA/2/2017 වශ 2017.11.15 දිනැති ලිපිතයහි වශතික ක පිටඳ ් 

බාතදන්න. 

3. 2013.07.01 දින සිට ගාේ  ාසිේ ය චිකිත්වාගාරතේ “ආය න භාර වලදෙ නිධාරි” 

 නතුරට ඳටබැඳිත  අතෝක කුමාර නමැති වලදෙලරයා ඳත්කර තිතබ්ද? 

4. එතවේ නේ එම ඳත් කිරීම සිදුකර ඇත්තත් කවුරුන් විසින්ද? 

5. එලැනි ඳත්කිරීම් සිදු කර ඇතිනේ එම ඳත්කිරීමට අදා ලිපිතයහි වශතික ක පිටඳ ් බා 

තදන්න. 

6. ගාේ  ාසිේ ය චිකිත්වාගාරතේ අනුම  කාර්යය මණ්ඩය තු “ආය න භාර වලදෙ 

නිධාරි” යනුතලන් අනුම   නතුර් නැති බලද, ඳෂාත් අධේක කාර්යාය විසින් ඳටබැඳිත  

අතෝක කුමාර නැමැත් ා ගාේ  ාසිේ ය චිකිත්වාගාරතේ ආය නභාර වලද්ය නිධාරි තව 

ඳත්කර තනොමැති බලද, ඔබ විසින් මිට තඳර මා තල  දන්ලා ඇති බල, තඳර 3,4 වශ 5 විමසීේ ලට 

අදාල ත ොරතුරු වැඳයීම වශා ඔබට කරන ඳශසුල් තව තමහි වශන් කරමි. 

7. “ ාසිේ ය චිකිත්වාගාරතේ ආය න භාර වලදෙ නිධාරි” යන (මනකේපි )  නතුරට අදාෂ 

“බ  වශ ලගකීේ වශ රාජකාරි” තමොනලාද? 

8.  උඩ  7 න් විමවන ද “බ  වශ ලගකීේ වශ රාජකාරි” තේඛනග  කර තිතබ්ද?  

9. එතව  තේඛනග  කර තිතබ්නේ එම තේඛනතේ වශතික පිටඳ  බා තදන්න. 

10. යේ ආය නයක තවේලය කරන යේ නිධාරිතයකුට එම ආය නයට අදාල “මෙ බ ” 

ඳැලරීම් තශේතු තකොට තගන එකී නිධාරියා එම ආය නතේ “අයා න ප්රධානි / ආය න භාර 

නිධාරි”  නතුරට ඳත්ලන්තන්ද? එතවේනේ ඒ තකතවේද? එලැනි ප්රතිඳාදනය් ලිඛි ල වටශන්ල 

ඇත්තත් තකොහිද? 

11.  ඳෂාත් වභාලට අයත් තවෞඛෙ ආය න ල අනුම   නතුරු ලට (ආය න භාර නිධාරී තව 

අනුම   නතුරු ඳලතින ආය න ල, එකී ආය න භාර නිධාරි යන  නතුර ද ඇතුත්ල) 

නිධාරින් ඳත් කිරීමට බය ඇත්තත් කලර බධාරිතයකුටද? 

12. එකී ඉශ  අංක 11 න් විමවන ද “බධාරිත්ලය” පිළිබල ලිඛි ල වශන් ලන්තන් තකොහිද? 

13. ඳෂාත් වභාලට අයත් තවෞඛෙ ආය න ල යේ යේ නිධාරින් විතයහි “මෙ බ ” ඳැලරීමට 

බය ඇත්තත් කලර බධාරිතයකුටද? 

14. එකී ඉශ  අංක 13 න් විමවන ද “බධාරිත්ලය” පිළිබල ලිඛි ල වශන් ලන්තන් තකොහිද? 

15. ගාේ දිව්ත්රි්ක තවෞඛෙ තවේලා අධේකත  අංක EA/2/1/2012 වශ 2013.07.09 දිනැති 

ලිපිතයන් තඳරත් ඳටබැඳිත  අතෝක කුමාර නමැත් ාට මේය බ  ඳැලරීම් සිදුකර තනොමැති 

බලත්, ඉන් සිදුකර ඇත්තත් “මේය බ  ඳැලරීමට කටයුතු කරන තව” දිව්ත්රි් අධේක 

කාර්යාතේ “ගණකාධිඳති” තල  නියම කිරීම් ඳමණ් බලත් පිළිගන්නලාද? නැතිද? 

තනොපිළිගන්තන් නේ ඊට තශේතු / තශේතුල කුම්ද? 

16. තඳර 15 හි වශන් දිව්ත්රි්ක අධේකත  අංක EA/2/1/2012 වශ 2013.07.09 දිනැති ලිපිය 

අනුල එම ගණකාධිකාරී විසින් අදාෂ මෙ බ  ඳැලරීම සිදුකර තිතබ්ද? 

17. තඳර 16 හි වශන් මෙ බ  ඳැලරීම අදාෂ ගණකාධිකාරී විසින් සිදුකර ඇත්නේ ඒ බල 

වශන්ල තේඛනතේ වශතික ක පිටඳ ් බා තදන්න. 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් අභියාචක 

2018.11.05 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනය් තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයා 2018.11.21 

දිනැතිල ප්රතිචාර ද්ලමින් යේ ත ොරතුරු ඉේලීේ බා දුන් අ ර වමශතර් ප්රති්තේඳ තකොට ඇ . තමම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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තීරණතයන්ද අභියාචක වැහීමකට ඳත් තනොව තශයින් 2019.02.17 දිනැතිල අභියාචක තකොමින් වභාල තල  

අභියාචනය් තයොමු කරන දී. 

අභියාචනය ව ා බන අලව්ථාසව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තමම අභියාචනය තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය ශරශා විභාග කරන දී. 

තකොමින් වභාතව් නිරී්ණයට අනුකල තඳොදු අධිකාරිය වශ අභියාචක යන තදඳාර්්ලයම තමම අභියාචනය 

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

එබැවින් තකොමින් වභාල 2018.11.21 දින තඳොදු අධිකාරිතේ නේකෂ නිධාරියා විසින් අභියාචකට ඉදිරිඳත් 

කරන ද ලිපියට වභාතව් අලධානය තයොමු විය. 

එමඟින් තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු ඉේලීේ අංක 1 වශ 2 වශා බා දුන් ප්රතිචාරය තකොමින් වභාල විසින් 

 ශවුරු කිරීමට ් කරන දි. එම පිළිතුර මඟින් අදාෂ තේඛන ල ඇමුණුම අභියාචක තල  යලා ඇති බල 

ත ොරතුරු නිධාරියා විසින් තඳන්ලා දී තිබුණි.  

 ලද, අභියාචකත  ත ොරතුරු ඉේලීේ අධෙනය කිරීතේදී තකොමින් වභාලට ඳැශැදිලි වුතේ ඉේලීේ අංක 3, 4, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 වශ 15 යන්න අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරියට තයොමු කර ඇති ත ොරතුරු ඉේලීේ 

'ප්ර්න' ල ව්ලභාලය් ගන්නා බලයි.  

ඉේලීේ අිං  5, 8 වශ 16 මඟින් වැකිේට ගන්නා ව එම ආය න  නතුර මශජන අධිකාරිය් විසින් විධිමත්ල 

බා තදන ඳත්වීම් ලන්තන් නේ, තඳොදු අධිකාරිය එලැනි  නතුරකට අදාෂ සියලු ත ොරතුරු බා දිය යුතු අ ර, 

එතවේ කිරීමට තනොශැකි නේ එලැනි ත ොරතුරු බාදීම ප්රති්තේඳ කිරීම් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම 

පිලිබ ඳන  ප්රකාරල, ලිඛි ල තශේතුන් අභියාචකට ද්ලමින් සිදු ක යුතු බලට තකොමින් වභාල නිර්ණය කරන 

දී. 

නිසයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිය අංක 1 වශ 2 වශා බා දුන් ප්රතිචාරය තකොමින් වභාල විසින් භාර ගනු ැතබ්. 

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

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

43 ලගන්තිය: 

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

තේඛන, වංතද්, විදුත්  ැඳැේ, ම , උඳතද්, මාධෙ නිතව්දන, චක්ර තේක, නියම, තො  තඳොත්, 

ගිවිසුේ, ලාර් ා, ප්රලතත්ති ඳත්ර, වාේඳේ, ආදර්ක, හුලමාරු ලන ලිපි, වංතද්, නීති තකටුේඳත්, 

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

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.  

ඉේලීේ අංක 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 වශ 15 යන්න අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරියට තයොමු කර ඇති 

ත ොරතුරු ඉේලීේ 'ප්ර්න' ල ව්ලභාලය් ගන්නා බලත්, එම ඉේලීේ, ඳනතත් 43 ලගන්තිය ත ොරතුරු 

අර්ථනිරඳණය කර ඇති ආකාරතයන් ව ව්ලරඳයකින් ඳලතින්තන් නේ ඳමණ්, එම ත ොරතුරු බා දීමට තඳොදු 

අධිකාරිය බැදී ඳලතින බලට අලධාරණය කරනු ැතබ්. ඒ අනුල එම අයි මයන්ට අදාෂල ප්රතිචාරයන් 43 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ලගන්තිතයහි දැ්තලන ව්ලරඳයන්තගන් ඳලතින්තන් නේ එම ත ොරතුරු බා දීමටත් එය ඳනතත් යේ 

ලොතිතර්ඛය් ප්රකාරල බා දිය තනොශැකි නේ තශෝ ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ භාරතේ තශෝ 

ඳානතේ තනොමැතිනේ තශෝ, එතවේ වශන් තකොට ප්රතිචාර ද්ලන තවටත් තමයින් නිතයෝග කරනු ැතබ්. 

ඉේලීේ අිං  5, 8 වශ 16 මඟින් වැකිේට ගන්නා ව එම ආය න  නතුර තඳොදු අධිකාරිය් විසින් විධිමත්ල 

බා තදන ඳත්වීම් ලන්තන් නේ, තඳොදු අධිකාරිය එම  නතුරට අදාෂ සියලු ත ොරතුරු බා තදන තවට මින් 

නිතයෝග කරනු බන අ ර, එය ඳනතත් යේ ලොතිතර්ඛය් ප්රකාරල බා දිය තනොශැකි නේ තශෝ ත ොරතුරු 

තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ භාරතේ තශෝ ඳානතේ තනොමැතිනේ තශෝ, එතවේ වශන් තකොට ප්රතිචාර ද්ලන 

තවටත් තමයින් නිතයෝග කරනු ැතබ්.  

මීට යටත්ල අභියාචනය 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. 
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