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ඩී.ජේ.අයි.ජේ. සිරිවර්ධන එ. ජ ෞඛ්ය, ජ ෝෂණ හා ජේශීය වවද්ය අමාත්යාාංශය 

 
RTIC Appeal (පුේගලික වශජයන් විභාග කිරීම)/ 1355 /2019, 1271/2019 හො 1293/2019 (2019.10.01 
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. 
 
 භා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
ජකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයේෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභියාචක   -     ඩී.තේ.අයි.තේ. සිරිවර්ධන   
ජනාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 
   
ජ නීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ තනොසිටින ලදි 
තපොදු අධිකොරිය  - වවදෙ එේ.ඩබ්ලලිව්.එේ.තේ. මැදිවක, අධෙේෂ 

ආර්. තසවනොරත්න, පරිපොලන නිලධොරී 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.31 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.02.09 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.14 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.01 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.04  

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 
RTIC/Appeal/1355/2019 ට අදොළව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු 
 

අභියොචක විසින් 2019.01.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 

 

පළමුවන කරුණ 
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මො දැනට මො ර මහතරෝහතල් වොට්ට අංක 5 තහද තසොයුරිය තලසට රොයකොරී කටයුතු කරමි. 2019 
වර්ෂතේ යනවොරි මොසතේදී මො සේබන්ධ විමර්ශනයකට නිතයෝයෙ අධෙේෂකතුමො විසින් ප්රකොශයේ 
ලබොගගන්නො ලදී.  

1. එම පැමිණිල්ලට පොදක වූ කරුණු ලිඛි ව  

2. එම පැමිණිල්ල තයොමුකරන ලේතේ කො විසින්ද? 

3. ඒ සඳහො ප්රකොශයේ ලබොදුන්තන් කවුරු විසින්ද?  

4. ඔවුන් විසින් ලබොදුන් ප්රකොශයන් කවතර්ද? 

5. තහද තසොයුරු තසොයුරියන් විසින් මො හට විරුේධව අත්සන් කරන ලද තපත්සතේ පිටප ේ ලබොතදන්න? 

6. තහද නිලධොරීන්තගන් මො හට විරුේධව අත්සන් කරන ලද තපත්සතේ පිටප ේ ලබොතදන්න? 

තදවන කරුණ 

මො දැනට මො ර මහතරෝහතල් වොට්ට අංක 5 තහද තසොයුරිය තලසට රොයකොරී කටයුතු කරමි. 2019 
වර්ෂතේ යනවොරි මොසතේදී මො සේබන්ධ විමර්ශනයකට නිතයෝයෙ අධෙේෂකතුමො විසින් ප්රකොශයේ 
ලබොගගන්නො ලදී.  

7. එම තපත්සේ සේබන්ධව ලබොගත් ක්රියොමොර්ග කවතර්ද? 

8. මො විසින් 2019.01.04 communication තපො  ලියො අධෙේෂකතුමියට තයොමුකරන ලද කොරණය 
සේබන්ධව ලබො ග  පියවර කවතර්ද? 

9. තමම විමර්ශනතේදී වොට්ු අංක 5 සියලු තහද නිලධොරීන් හො කොර්යය මණ්ඩලතයන් ප්රකොශයේ ලබො 
තනොගැනීමට තහවතු කවතර්ද? 

10. එම විමර්ශනය අවසොනතේදී ලබොගත් ක්රියොමොර්ග කවතර්ද? 

11. තත්යො අයිරොංගනී තහද තසොයුරියට වොට්ුවේ බොර තනොදීමට තහවතු කවතර්ද? 

ත ොරතුරු නිලධරයො 2019.02.09 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් සඳහන් කර ඇත්තත් අභියොචක විසින් 
තයොමුකරන ලද ඉල්ලුේපත්රය සඳහො ත ොරතුරු පන  අනුකූලව පිළිතුරු ලබොදීමට ප්රතිපොදන තනොමැති 
බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.02.14 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලද අ ර පනතත් නියමි  කොලය තුල පිළිතුරු ලබොදීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2019.03.04 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.   

 

RTIC/Appeal/1271/2019 ට අදොළව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු  

පළමුවන කරුණ  

2019.01.12 

1) මො සේබන්ධව විමර්ශනය සඳහො මතේ ප්රකොශයන් ලබො ගැනීමට සිදුවිය. ඊට පොදක වූ පැමිණිල්ල 
කුමේද?  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2) එම පැමිණිල්ල තයොමු කරන ලේතේ කො විසින්ද? 

3) ඒ සඳහො ප්රකොශයන් ලබො දුන් අයතේ නේ තමොනවොද? 

4) ඔවුන් ලබොදුන් ප්රකොශයන් කවතර්ද? 

5) තහද තසොතහොයුරියන් විසින් මො හට විරුේධව අත්සන් කර ලබො දුන් තපත්සේ ලබොතදන තලසට 
තගෞරවතයන් ඉල්ලො සිටිමි.  

6) තහද නිලධොරීන් විසින් මො හට විරුේධව අත්සන් කර ලබොදුන් තපත්සේ පිටප ේ ලබො තදන තලසට 
ඉල්ලො සිටිමි. 

තදවන කරුණ 
 
2019.01.31 

මො දැනට මො ර මහො තරෝහතල් වොට්ු අංක 05 තහද තසොතහොයුරිය තලසට රොයකොරී කටයුතු කරමි.  

2019 වර්ෂතේ යනවොරි මොසතේදී මො සේබන්ධ විමර්ශනයකට නිතයෝයෙ අධෙේෂතුමො විසින් ප්රකොශයේ 
ලබොගන්නො ලදී.   

7. එම තපත්සම සේබන්ධව ලබොගත් ක්රියොමොර්ග කවතර්ද? 

8. මො විසින් 2014.01.04 communication තපො  ලියො අධෙේෂතුමියට තයොමුකරන ලද කොරණය 
සේබන්ධව ලබොගත් පියවර කවතර්ද? 

9. තමම විමර්ශනතේදී වොට්ු අංක 05 සියලු තහද නිලධොරීන් හො කනිෂවඨ කොර්යය මණ්ඩලතයි 
ප්රකොශයේ ලබොගැනීමට තහවතු කවතර්ද? 

10. තමම විමර්ශනය අවසොනතේදී ලබොගත් ක්රියොමොර්ග කවතර්ද? 

11. තත්යො අයිරොංගනී තහද තසොතහොයුරියට වොට්ුවේ ලබො තනොදීමට තහවතු කවතර්ද? 

 
 
 
RTIC/Appeal/1293/2019 ට අදොළව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු  
 

මො දැනට මො ර මහ තරෝහතල් වොට්ු අංක 05 තහද තසොතහොයුරිය තලසට 2018 වර්ෂය අවසොනතේ සිට 
තසවවය කරමි. 2018 වර්ෂතේ අවසොන මොසතේ මො හට විරුේධව ලියන ලද නිර්නොමික තපත්සමේ 
සේබන්ධව නිතයෝයෙ අධෙේෂකතුමො විසින් මොතගන් ප්රකොශයේ ලබොගන්නො ලදී.  

1. එම විමර්ශනයට පොදක වූ තපත්සතේ පිටප ේ ලබොතදන්න 

2. එම විමර්ශනයට ප්රකොශයන් ලබොදුන් පේගලයන් කවුද? 

3. සියලුම පේගලයන් විසින් ලබොදුන් ප්රකොශයන් තවන තවනම ලබොතදන්න.  

4. එම විමර්ශනතේදී මො ලබොදුන් ප්රකොශතේ පිටප ේ ලබොතදන්න.  

5. විමර්ශනය අවසොනතේදී ලබොදුන් නිගමනය කුමේද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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6. එම ලබොගත් නිගමනය මොතේ රොයෙ තසවවයට බලපොන ලද ආකොරය ලිඛි ව ලබොතදන්න. 
 
 
අභියාචනය  ලකා බලන අව ්ථාජේ දී උේගත් වූ කාරණා:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ ඇති අ ර පවතින තරෝගී  ත්වයේ තහවතුතවන් 
අභියොචක හට අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගීවිය තනොහැකි බවට දන්වො ඇති බව තකොමිෂන් සභොව 
විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් තමම අභියොචනයට අම රව 
එවො ඇති RTIC/Appeal/1271/2019 හො RTIC/Appeal/1293/19 යන අභියොචනයන්ද තමම අභියොචනය 
හො සේබන්ධ කරුණු වන බවයි. එ අනුව එම අභියොචනො ේවිත්වයද තමම අභියොචනය යටතත් සළකො 
බැීමට තීරණය කරන ලදි. 

RTIC/Appeal/1355/2019 ට අදොළව පහ  පරිදි කරුණු දේවන ලදි. 

පළමු කරුණ යටතත්, පළමුවන අයි මයට අදොළව අභියොචකට විරුේධ පැමිණිල්ලට පොදක වූ කරුණු 
ේවිත්වයේ ඇති අ ර පළමුවැන්න නේ අභියොචක විසින් තහද නිලධොරිනියකට මරණ  ර්යන එල්ල කිරීම 

වන අ ර තදවැන්න නේ 2018.07.25 දිනැතිව අභියොචකට විරුේධව එල්ල වූ තපත්සමකි. 

තදවන අයි මයට අදොළව පළමුවැනි පැමිණිල්ල තහද නිලධොරිනිය විසින් හො තදවන පැමිණිල්ල 
තපත්සමේ තලස ඉදිරිපත් ී ඇති බවයි. 

ත වන, සිව්වන, පසවවන හො සයවන අයි මයන් 5(1)(අ) වගන්තියට අදොළවන බැවින්, එනේ එය 

පේගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමේ සිදුතව්ය, යන පදනම ම  ලබො දිය තහොහැකි බවයි. 

තදවන කරුණ යටතත් හත්වන අයි මයට අදොළව එවකට ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයේ සිදුවූ නිසො ත ොරතුරු 
ලබො දීමට හැකියොවේ තනොවූ බවත් ඒ අනුව පළමුවන පැමිණිල්ලට අදොළව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගැනීම සඳහො 
මූලික විමර්ශනය අවසන් වූ පසු තසෞඛ්ෙ අමො ෙංශයට තයොමුකර ඇති බවයි. එතසවම තදවන පැමිණිල්ලට 
අදොළව එි විමර්ශන කටයුතු තේ වන විටත් ක්රියොත්මක තවමින් පවතින බවයි. 

අටවන අයි මයට අදොළව එම තපො  තපොදු අධිකොරිතයි භොරතේ, සන් කතේ හො පලනතේ තනොමැති ීම 
ම  ඊට පිළිතුරේ ලබො දිය තනොහැකි බව සඳහන් කරන ලදි. 

නමවන අයි මයට අදොළව අදොළ පොර්ශවයන්තගන් ඊට අදොළ ප්රකොශ සටහන් කරතගන ඇති බව දන්වො 
සිටී. 

දසවන අයි මයට අදොළව හත්වන අයි මය යටතත් දේවන ලද පිළිතුර අදොළ තව්. 

එතකොතලොසවවැනි අයි මයට අදොළව එය තපොදු අධිකොරිතේ අභෙන් රික අවශෙ ොවේ ම  සිදුකළ 
කරුණේ බව සඳහන් කරන ලදි. 

RTIC/Appeal/1271/2019 අදොළව ඉහ  පිළිතුරුම අදොළ වන බව තපොදු අධිකොරිය කරුණු දේවො සිටී. 

RTIC/Appeal/1293/2019 ට අදොළව පළමු, තදවන හො ත වන අයි මයන්ට අදොළව 5(1)(අ) වගන්තියට 
අදොළවන බැවින් එනේ එය පේගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමේ සිදුතව්ය යන පදනම ම  
ලබො දිය තහොහැකි බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමි හ රවන අයි මයට අදොළව අභියොචකතේ ප්රකොශතේ  පිටප ේ ලබො දිය හැකි බවට සඳහන් කරන 
ලදි. 

පසවවන අයි මයට අදොළව එවකට ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයේ සිදුවූ නිසො ත ොරතුරු ලබො දීමට හැකියොවේ 
තනොවූ බවත් ඒ අනුව පළමුවන පැමිණිල්ලට අදොළව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගැනීම සඳහො මූලික විමර්ශනය 
අවසන් වූ පසු තසෞඛ්ෙ අමො ෙංශයට තයොමුකර ඇති බවයි. එතසවම තදවන පැමිණිල්ලට අදොළව එි 
විමර්ශන කටයුතු තේ වන විටත් ක්රියොත්මක තවමින් පවතින බවයි. 

තමි සයවන අයි මය අදොළ තනොවන්නේ තලස සඳහන් කරන ලදි. 

එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින ලේතේ අභියොචක විසින් විටින් විට එකම කරුණ 
සේබන්ධව ත ොරතුරු ඉල්ීේ තයොමුකරන බැවින් එය  මන්තේ වදනික රොයකොරී කොර්යයන් සඳහො 
විශොල බොධොවේ ී ඇති බවයි. 

නිතයෝගය 
 
ඒ අනුව තමකී කරුණු දැේීේ සළකො බැීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර 
සිටිනුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් එකඟ වූ කරුණු සේබන්ධව අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො දිය යුතු 
බවයි. ඇති අ ර එමගින් පරිපොලනමය වශතයන් තපොදු අධිකොරිය අපහසු ොවයකට ඇති බවත් තමවැනි 
අවසවථො මග හරවො ගැනීම සහ වඩොත් සූේෂමව ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො තපොදු අධිකොරියට කටයුතු 
කිරීමට හැකි ීම සඳහො, මින් ඉදිරියට ත ොරතුරු ඉල්ීේ තයොමු කිරීතේදී නිශවචි ව  මොට අවශෙ සියලු 
කැරුණු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බව අවධොරණය කරනු ලැතබ්ල. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
   
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  
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