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කාවින්ද ගයාන් පරණගම එ. කරාපිටිය ශික්ෂණ රරෝහල/ ර ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම)/ 77 /2018 (2018.03.27 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     කොවින්ද ගයොන් පරණගම 

ර ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙක්ෂ, කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහල 

අතිතර්ක තල්කේ, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

රපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.06.28 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.07.11 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.08.21 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2017.11.11 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2017.06.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

මියගිය පුතු පමිල රමවන් පරණගමරේ රරෝහල් ගත්කර  අව ්ථාරේ සිට ලබාගත් සියලු පරීක්ෂණ 

වාර්ත්ා  හ අභාවරයන් පසු රද  ලද පරීක්ෂණ කටයුතුවල, කට උත්ත්රවල  හතික කර  ලද පිටපත්. 

කාල පරා ය - 2017.04.14 සිට 2017.04.28 දක්වා 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.07.11 දින ත ොරතුරු ඉල්ීම භොරගත් බවත් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14 
ක් තුළ දන්වො එවන බව දැන්ුවද පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම 

ම  අභියොචක විසින් 2017.08.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 

2017.11.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     

අභියාච ය  ලකා බල  අව ්ථාරේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචක හො තපොදු අධිකොරිය යන තදපොර්ශවවයම අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් 
සභොව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.  
 

අභියොචක විසින් 2018.03.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට ෆැක්සව පණිවිඩයකින් දන්වො ඇත්තත් අප පතු 
පමිල තමවන් පරණගම පතුතේ විතයෝව සේබන්ධව වැඩිමහල් පතු කොවින්ද ගයොන් පරණගම විසින් ඔබ 

තකොමිෂන් සභොවට ත ොරතුරු ලබොතදන තලස අද දින එනේ 2018.03.27 පැමිතණන තලස දන්වො ඇ . 

නමුත් පතුතේ විතයෝවත් සමඟ විශොල තලස මොනසික, කොයික දුර්වල ො රැසකින් පීඩොවට පත් ඇති බැවින් 
ඉදිරි දිනයක් අතේල් නිවොඩුවට තපර ලබො තදන්තන් නේ මහත් උපකොරයක් තකොට සළකනු ලබන බවයි. 

 

එතසවම තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශතේ අතිතර්ක තල්කේවරයො විසින් 2018.03.20 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවටද පිටප ක් සි ව කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහතල් අධෙක්ෂවරයොට දන්වො 
ඇත්තත් තනොතීසිතේ නියම කර ඇති පරිදි තමම කරුණු සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතයි ලිඛි  ප්රකොශයක් 

අභියොචකට පිටප ක් සි ව දින 07ක් ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකරන තලසයි. 

 
නමුත් කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහලින් කිසිඳු ප්රතිචොරයක් ලැබී තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය 
කරන ලදී. 

 

නිරයෝගය: 

අභියොචක පොර්ශවතේ ඉහ  කරුණු දැක්ීම ම  හො තපොදු අධිකොරිතේ තනොපැමිණීම ම  මීළඟ අභියොචනො 
විභොගය 2018.04.20 දිනට කල් බන ලදි.  

 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2018.04.20  

***** 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම)/ 77 /2018 (2018.04.20 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.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

රකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක   -     කොවින්ද ගයොන් පරණගම 

ර ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙක්ෂ, කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහල 

අතිතර්ක තල්කේ, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

රපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි  

 

අභියාච ය  ලකා බල  අව ්ථාරේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචක හො තපොදු අධිකොරිය යන තදපොර්ශවවයම අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් 
සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

තකතසව නමුත් ගොල්ල කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහතල් අධෙක්ෂවරයො විසින් තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය 
වවදෙ අමො ෙොංශතේ අතිතර්ක තල්කේවරයොට පිටප ක්ද සමඟින් තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති 

2018.03.29 දිනැති ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන් 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු එනේ, ඇඳ ඉහපත ි පිටප , වවදෙ වොර් ො පිටපත් හො 
මූලික විමර්ශන අදොළ ලිපි තමන්ම අභියොචක විසින් ඉල්ුේකරන ලද සියු තල්ඛ්නවල සහතික කරන ලද 
පිටපත් අභියොචක තව  තේ වන විට ලබො දී ඇති බවයි.  

 
එතසවම එතලස ලබොදුන් ත ොරතුරුවල පිටපත් තමම ලිපියට ඇමුණුේ තලස තයොමුකර ඇති බවද 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

එතසවම ගොල්ල, කරොපිටිය ශික්ෂණ තරෝහතල් අධෙක්ෂවරයො විසින් 2018.04.20 දින තකොමිෂන් සභොව 

තව  තයොමුකරන ලද ෆැක්සව පණිවිඩය තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට ලක්විය. එි සඳහන් වන්තන් 

අභියොචනො විභොගය පිළිබඳව දැනුේ දීතේ ලිපිය 2018.04.20 දින තප.ව. 10.45ට පමණ ලැබුණු බැවින් 

තමම විෂය අදොළ නිළධොරියො අද දින පැමිණ තනොමැති බැවින්ද සහ මීට අම රව අද දින තනොවැළැක්විය 

හැකි රොයකොරී පවතින බැවින් ඔහු හට සහභොගී විය තනොමැති බවත් කරුණොකර නැව  දිනයක් ලබො තදන 

තලසත්ය. 

නිරයෝගය: 

තමම කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටිනුතේ අභියොචක 
විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවත් ලබොදුන් ත ොරතුරු සේබන්ධව 
අභියොචක සෑහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ ඒ පිළිබඳව තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක් 
ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ තදන තලසයි.  

 
මීට යටත්ව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු 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.  
***** 


