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ධම්මික පරණගම එ ශීක්ෂණ රරෝහල - කරාපිටිය, ගාල්ල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම)/800/2018/ (2019.01.29 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 

රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද 

නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

 ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

රකාිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

රකාිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

රකාිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    ධේමි  පරණගම 

රනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධොරී, ශීක්ෂණ කරෝහල -  රොපිටිය, ගොල්ල   

 

රපනීසිටීම   

අභියොච    - ධේමි  පරණගම 

කපොදු අධි ොරිය  - වවදෙ යයේපති කසවනොනොය , අධෙක්ෂ , ශීක්ෂණ කරෝහල -  රොපිටිය, 

ගොල්ල   

    රන්ිත් යයසුරිය, ශීක්ෂණ කරෝහල -  රොපිටිය, ගොල්ල   

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2017.08.21  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.10.31  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2017.10.11  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත   

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.11.29  

 
අභියාචනයට පසුබිම්මූ කරුණු: 
අභියොච  2017.08.21 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
අභියොච කේ පතු කමවන් පරණගමකේ මරණය සේබන්ධව කහවතුවක් කමකතක් අනොවරණය  රගත කනොහැකි ී 
ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳ කසොයො බැීමට අදොලව ඔහුකේ x-ray, CT Scan සහ MRI වොර්තො  
 
කතොරතුරු නිලධොරියො 2017.10.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පහත සඳහන් පිළිතුර ලබො කදන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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“කමම කරෝහකල් මියගිය අමිල කමවන් පරණගම යන අයට අදොළ MRI Scan, CT Scan, x-ray අනු පිටපත් ලබො 

ගත කනොහැකි බැවින් අදොළ මරණය සේබන්ධකයන් අමොතෙංශ විමර්ශනයක් සහ අධි රණමය  ටයුතු සිදුවන 

බැවින් ඒ සඳහො MRI Scan, CT Scan, x-ray ඉදිරිපත් කිරීකමන් අනතුරුව ඔබ කවත ලබො දීමට හැකියොවක් ඇත” 

 කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2017.10.11 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු 

 රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො අභියොචනය සේබන්ධව ප්රතිචොරයක් කනොදැක්ූ කහයින් 2018.01.29 දිනැතිව 

අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේදී උද්ගතූ කාරණා: 

 

අභියොච   රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ තම පතුකේ මරණය සේබන්ධව කපොදු අධි ොරිය කමකතක් නිශවචිත 

කහවතුවක් ලබො දී කනොමැති බවත්, කපොදු අධි ොරිය එම කතොරතුරු ලබො දීම මඟ හැරීමට ඉතො සුක්ෂම කලස  ටයුතු 

 රන බවත්ය. තවද, මියගිය කමවන් පරණගමකේ කදමොපියන් වශකයන්, තම පතුට සිදුවුකේ කුමක්ද යන්න 

දැනගැනීමට තමොට අයිතියක් ඇති බවට අභියොච  පවසො සිටියි.  

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ කමම මරණය සේබන්ධව අධි රණ  ටයුත්තන් සිදු කවමින් 
පවතින කහයින්, තමොට ඉල්ලො සිටින ලද වොර්තොවල මුල් පිටපත් ලබො දීමට කනොහැකි බවයි.  
කමම මරණයට අදොලව ඇඳ ඉහ පත් වොර්තොකේ එක් පිටුවක් කනොමැති ීම සබන්ධව කපොදු අධි ොරිකේ  රන ලද 
පරීක්ෂණකේ කතොරතුරු පිළිබඳව අභියොච  විමසන ලදුව, ඒ සේබන්ධ 2018.07.02 දිනැති පරීක්ෂණ වොර්තොව ලබො 
දීමට කපොදු අධි ොරිය එ ඟ වන ලදී.  
 

නිරයෝගය: 
කපොදු අධි ොරිය එ ඟ ූ පරිදී, 2018.07.02 දිනැති පරීක්ෂණ වොර්තොකේ පිටපතක් අභියොච ට ලබො කදන කලසට 
කමයින් නිකයෝග  රනු ලැකේ. 
තවද, අභියොච  ඉල්ලො සිටින ලද කතොරතුරු වල සවවභොවය සැලකිල්ලට ගැනීකේදී, එම කතොරතුරු වල පිටපත් ලබො 
දීම ඵල රිත ක්රියොවත් බවත්, කපොදු අධි ොරිකේ සවථොවරය සල ො බලන  ල්ි එම කතොරතුරු අධි රණ 
 ටයුත්ත ට සෘජුවම අදොළ වන කහයින් අභියොච ට කමම අවසවථොකේදී මුල් වොර්තො පිටපත් ලබො දීමට ඇති 
කනොහැකියොව පිළිබඳව ක ොමිෂන් සභොකේ අවධොනයට ලක්කේ.  
එබැවින් අභියොච  හට තමො විසින් කතෝරොගත් වවදෙ විකශවෂඥකයකු සමඟ, කපොදු අධි ොරිකේ අධෙක්ෂතුමො සහ 
අභියොච  එ ඟ වන දිනයක් සහ කේලොවක් තුළ, කරෝහල් පරීශ්රය ඇතුළත සිට කමම වොර්තො අධෙයනය කිරීමට ඉඩ 
සලසන කමන් කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග  රනු ලැකේ.  
අභියොචනය කමකසව අවසන්  රනු ලැකේ. 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  

ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 
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