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මෙත්සිරි ද ිල්වා එ. ම ෞඛ්ය අොත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශමයන් විභාග කිරීෙ)/ 807 /2019 (2019.03.19 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  

මකාමිෂන්  භා  ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්  භා  ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන්  භා  ොජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

මකාමිෂන්  භා  ොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වවො 

ම ාතිි ලත්ස පාර්ශවය             -    තල්වකේ, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

මපනීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වවො 

තපොදු අධිකොරිය  - එච්.ඩබ්ලලිව්.එසව.පී. කරුණොරත්න, නිතයෝයෙ අධෙක්ෂ (විමර්ශන) 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.31 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.13 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින 

ලදි. 

 

CF/DPG/2016/17 සහ 2017.02.23 දිනැති ලිපිතයි සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්වීතමන් ඉල්වලො 
ඇති ත ොරතුරු තමම අමො ෙොංශතේ නිතයෝයෙ අධෙක්ෂ යනරොල්ව (විමර්ශන) තවතින් ලබොග  යුතු බැවින් 
අභියොචකතේ ලිපිය අවශෙ කටයුතු සඳහො එම නිලධොරියො තව  තයොමුකර ඇති බවයි. පනතත් සඳහන් 
නියමි  කොල සීමොව තුළ ත ොරතුරු නිලධොරියො ත ොරතුරු තනොසැපයීම තහවතුතවන් අභියොචක විසින් 

2018.08.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 

නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.09.13 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     

අභියාච ය  ලකා බල  අව ්ථාමේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් 2018.10.15 වන දින තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු 
නිලධොරියො විසින් අභියොචක තව  ලබො තයොමුකර ඇති ප්රතිචොරය පරිදි අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති 

ත ොරතුරු, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය අනුව ලබො දීමට 
හැකියොවක් තනොමැති බවයි. 

 

එතසවම තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු 5(1)(අ) වගන්තිය 
යටතත් ත වන පොර්ශවවයක් හො සේබන්ධි  විනය අදොල ත ොරතුරු බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො දිය 
තනොහැකි බවට නේකළ නිලධොරියොද අභියොචක තව  දන්වො ඇති බවයි.  

 
තමිදී අභියොචක සඳහන් කර සිටින්තන් අදොළ ත ොරතුරු ඉල්වීමට සේබන්ධ පේගලයො අභියොචකට 
විරුේධව විභොග වූ නඩුතව් පැමිණිලිකරුතවකු වන බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට ඔහුට අවශෙ බවයි. 

 

නිමයෝගය: 

තමම කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීතේදී තපනී යන්තන් අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු, පනතත් 

5(1)(අ) වගන්තිතේ විෂය පථයට අයත් තනොවන බවයි. 

 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් ඉල්වලො සිටින ලිපිතේ අඩංගු කොරණය 
ඇතුළත්ව සොරොංශයක් අභියොචක තව  මොසයක් ඇතුළ  නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළයුතු බවයි. 

 
ඉහ  තකොන්තේසියට යටත්ව 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.  

 
***** 


