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එන්.එච්.ටී. ජයසේන එ. ස ෞඛ්ය,ස ෝෂණ හා සේශීය වෛද්ය අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතෙන් විභොග කිරීම)/ 343/2018 (2019.06.10) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතෙෝගෙ. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකොරව කරන ලද නිතෙෝගෙ සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්වතු හො අභිෙොචන කොර්ෙෙ 

පටිපොටිෙ), රීති අංක 28 ෙටතත් පවත්වොතගන ෙනු ලබන කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ.  

. 

 භා ති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     එන්.එච්.ටී. යෙතස්වන 

සනාතිසි ලත්  ාර්ශෛය-   තසෞඛ්ෙ තස්වවො අධ්ෙක්ෂ යනරොල්, තසෞඛ්ෙ,තපෝෂණ හො  

    තද්ශීෙ වවදෙ අමො ෙොංශෙ 

 

ස නීසිටීම   

අභිෙොචක   - එන්.එච්.ටී. යෙතස්වන 

තපොදු අධිකොරිෙ - රන්ිත් යෙසිංහ -පි.ඒ.ඒ.-ටි.එච්.තක්. 

   එස්ව.ි.එච්. උළුවඩුතේ එේ.ආර්.ඕ.-ටී.එච්.තක්.. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනෙ 2018.01.26 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරිෙො තීරණෙ ලබො දුන් දිනෙ ප්රතිචොරෙක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ොරිෙො තව  අභිෙොචනෙ තෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.01.27 

නේ කල නිලධ්ොරිෙො තීරණෙ ලබො දුන් දිනෙ 2018.02.02 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභිෙොචනෙ තෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.05.01  
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අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභිෙොචක විසින්  2018.01.26  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

විතේෂඥ වවදෙ එශොන්ත් තපතර්රො මහ ො විසින් 2013.01.30 දින අධ්ෙක්ෂ මගින් 

අභිෙොචක තව  එවන ලද ලිපිතේ තපොතරොන්දු ප්රකොර X කිරණ ලබො ගැනීම 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරිෙො පන  ප්රකොරව, නිෙමි  කොලෙ තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභිෙොචක විසින් 2018.01.27 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රෙො තව  

අභිෙොචනෙක් තෙොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රෙො2018.02.02 දිනැතිව ප්රතිචොර 

දක්වමින් වවදෙ වොර් ොතේ ඡොෙො පිටප ක් එවො ඇ . තමම තීරණතෙන් ද  අභිෙොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.05.01 දිනැතිව අභිෙොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභිෙොචනෙක් තෙොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අෛේථාසේදී උේගත්වූ කාරණා: 

2019.06.10 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. තමම ඉල්ීමට කොලෙක් ග  ී ඇ . 

ත ොරතුරු ලැබී නැ . ඉල්ලො ඇති සමහර ත ොරතුරු ගබඩො වලින් ඉවත් කර ඇති බව 

තපොදු අධිකොරිෙ පවසයි. එතහත් අවුරුදු 5න් එෙ ඉවත් කිරීමට තපර එනේ අවුරුදු 4කදී 

 මන් ඉල්ුේ කළ බව අභිෙොචක පවසයි.  

 

ඇඳ ඉහප  දැනට නැති බවත් එෙ විනොශ කර ඇති බවත් පැවතස්ව. අභිෙොචකතේ 

ඉල්ීම අනුව ප්රධ්ොන කොර්ෙොලතෙන් 2017 ඉල්ලො ෙවො ඇ ැයි පැවතසන ලිපිෙද 

අභිෙොචකට ලැබී නැති බව කිෙයි. 

 

තමම කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අභිෙොචකට වවදෙවරුන් හමුීමට අවස්වථොවක් ඇති 

කළ හැකි වුවත් ඊට ඔහු කැමති නැ .  

තේ අනුව  ව දුරටත් විභොගෙ පැවැත්ීම අපහසු බැවින් ලිපි තගොනුතේ කටයුතු නිම 

තකතර්. 

 

නිසයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිෙ ප්රකොරව අභිෙොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිෙ 

සතුව තනොපවතින තහයින් අභිෙොචනෙ අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභිෙොචනො කොර්ෙෙ පටිපොටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතෙෝගෙ තදපොර්ශවෙ තව  

සන්නිතේදනෙ කරනු ලැතේ. 

****** 


