
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

ටී. බී . ආනන්ද ජයලාල් එ. ස ෞඛ්ය , ස ෝෂණ  හ සේශීය වෛදය අමාත්යාාංශය 
 

RTIC Appeal (පුේගලික ෛශසයන් විභාග කිරීම)/RTIC 176/2017 (19.07.2018 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.  

 
 භා ති:   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 
අභියාචක   ටී. බී . ආනන්ද යයලොල් මහ ො 

සනාතිසි ලත්  ාර්ශෛය එන්. එේ. තේ. තේ අත් නොයක මහ ො , අතිතර්ක තල්කේ පොලන II 

 

ස නීසිටීම     
අභියොචක   - ටී. බී . ආනන්ද යයලොල් මහ ො 
තපොදු අධිකොරිය  - එල්. ටී . ගේලත් මහ ො  

එච්. ඩි. එන්. ටී. කුමොරි මිය   

     
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.10.06 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.10.27 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2017.10.16 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

  

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමු කළ දිනය 

2017.10.01 

 
අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.08.28 දිනැති ඉල්ීම මගින් වවදෙ සී.තේ. ශන්මුගරොයො මහ ො අහොර උපතේශක 
කමිටුවට පත් කිරීම හො ඊට අදොළ ලිපි ඉල්ලො ඇති අ ර 2017.10.06 වන දින ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් 
ප්රධොන තපතල් සමොගමේ මගින් ප්ලොන්් සවතටතරෝල්  වල විතශවෂ ගතිගුණ ඇති බවට ප්රචොරණය කරන 
ආහොර වර්ගයකට එතසව විතශවෂ ලේෂණ ිමිකේ පෑම සඳහො විතශවෂ අවසරයේ ලබො දී ඇති ද යන්න විමසො 
ඇ .  
 
 වද 2017.12.11 වන දින ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් අභියොචක පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.   
 
1) තසෞඛය අමො ෙොංශතේ අහොර පොලන ඒකකතේ පවතින පරප්පොඩු පවතින කොලයත් පරප්පොඩු පරවො 
තනොගැනීමට තහවතු  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

2) 2017.07.17 සිට 22 දේවො සවවි්සර්ලන් තේ ජිනීවොි පැවති යො ෙන් ර ආහොර ප්රමිති තකොමිසතේ 40 
වැනි සැසිවොරයට සහභොගි වූ ශ්රී ලංකො නිතයෝජි යො එම සැසිවොරයට ඉදිරිපත් කරන ලද ශ්රී ලංකො රොයෙ 
සවථොවරය හො ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ත ොරතුරු හො එම සැසියට පර්වගමිව යොතික වශතයන් පැවැත්විය යුතු 
යොතික ආහොර ප්රමිති තකොමිසතේ වොර්ථොව සහ එිදී ගන්න ලද යොතික සවථොවරය පිළිබඳ ත ොරතුරු.  
3) 2017 ඔේත ෝේබර් 2 සිට 6 දේවො උගන්ඩොතේ කේපොලො නුවර පැවැත්වූ නැවුේ පලතුරු හො එළවළු 
පිළිබඳ යො ෙන් ර ආහොර ප්රමිති තකොමිසතේ උප තකොමිසතේ 20 වැනි සැසිවොරයට සහභොගී වූ ශ්රී ලංකො 
නිතයෝජි යො එම සැසියට ඉදිරිපත් කරන ලද ශ්රී ලංකො රොයෙ සවථොවරය හො ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ 
ත ොරතුරු හො එම සැසියට පර්වගමිව යොතික වශතයන් පැවැත්විය යුතු යොතික ආහොර ප්රමිති තකොමිසතේ 
වොර් ොව සහ එිදී ගන්න ලද යොතික සවථොවරය පිළිබඳ ත ොරතුරු. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.10.27 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ආහොර උපතේශක තල්බල් 
සහ ප්රචොරණ අනු කමිටුව විසින් තමම ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො එකඟත්වය පළතනොකළ බැවින් 2016 
අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනත ි 5 (1) (එ) වගන්තිය ප්රකොරව අදොළ 
ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක  2017.10.16 දිනැතිව 
නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධොරියොද පන  ප්රකොරව නියමි  
කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2017.10.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    
 

අභියාචනය  ලකා බලන අෛ ්ථාසේදී උේගත්වූ කාරණා:  
අභියොචක ඉදිරිපත් කර සිටිතේ, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) (එ) 

වගන්තිතේ දැේතවන තලස, ත ොරතුරු වලට ප්රතේශ ීම ප්රතිේතෂවප කළ හැේතේ 29 (2) (ඇ) 

වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, එම ත ොරතුරු අදොළ පොර්ශවයන් විසින් අදොළ තපොදු අධිකොරිය තව  
රහසිග ව සපයො ඇති අවසවථවකදී සහ එම ත ොරතුරු ලබොදීමට එම පොර්ශවය විසින් අනුමැතිය ලබො දී 

තනොමැති අවසවථොවක බවයි. අභියොචක වැඩි දුරටත් ඉදිරිපත් කර සිටිතේ, කිසිඳු ත වන පොර්ශවයේ විසින් 

සපයො ඇති ත ොරතුරු අභියොචක විසින් ඉල්ලො තනොමැති බවත් ය.    
තපොදු අධිකොරිය 2018.01.10 දිනැති ලිපිය මගින් අභියොචකතේ සියලුම ත ොරතුරු ඉල්ීේ වලට පිළිතුරු 

සපයො ඇ . එතසවම අභියොචකට වැඩි දුර ත ොරතුරු අවශෙ තේ නේ ඊට අවශෙ දිනයේ හො තේලොවේ 
තවන් තකොට අදොළ තල්ඛන පරිේෂො කර බැීමටද අවසවථොවේ ලබො දිය හැකි බවද එම ලිපිතයන් වැඩි 

දුරටත් දන්වො ඇ . 

නිසයෝගය: 
අභියොචකතේ ඉල්ීම අනුව අදොළ ත ොරතුරු සපයො ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි. 

අභියොචක ඉන් සැහීමකට පත් තවයි. අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැස් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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