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ආර්.එච්.එම්.එන්. රාජකරුණා එ. වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපාර්තසම්න්ුව 

RTIC Appeal (සේඛ්නගත කාර්යපටිපාටිය)/ 815 /2019 (2019.08.27 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ආර්.එච්.එම්.එන්. රාජකරුණා 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී,  

වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපාර්තසම්න්ුව 

 

සපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.06.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.06.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.07.10 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.07.25 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.12 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.06.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

i. 2001 වර්ෂතේ සිට තේ දක්වො විත වෂ තරවණියට උසසව ීේ ලද සවත්ත්ව සංවර්ධන උපතේ ක 
වරුන්ට ලබො දී ඇති ප්ර ංසොත්මක ලිපි වල සහතික කල පිටපත් මො තව  ලබොතදන තලස 
ඉල්ලො සිටිමි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අ. අං. නම ලබො දී ඇති ප්ර ංසොත්මක ලිපි ගණන 

1 H.M.C. සුමන කුමරි මිය ලිපි 01 

2 S.M. විතේරත්න  මයො ලිපි 04 

3 K.M.D.G.V.M. කැකුලන් දර  මිය ලිපි 01 

4 W.A.T. යොනකී ීරසූරිය මිය ලිපි 03 

5 W.K. දයො පේමල ො මිය ලිපි 01 

6 R.S.M මුතුනොයක මිය ලිපි 01 

7 E.M. ගුනවර්ධන මයො ලිපි 03 

8 L. විමලතසවන මයො ලිපි 04 

9. R.B. උඩුතේරිය මයො ලිපි 04 

10 R.M.N.G. රණසිංහ මයො ලිපි 03 

11 K.M.K.M. යයතිලක මිය ලිපි 01 

12 D.M. ීරතකොන් බන්ඩො ලිපි 07 

13 A.P.S. බණ්ඩොර මය ලිපි 03 

14 A.A. අමරො කුලසිංහ මිය ලිපි 01 

15 A.D. ඇතුලගල මිය ලිපි 01 

16 A.B.S. යයමහ මිය - 

17 P.K.G. තසතනවිරත්න මයො -  

18 S.M. ීලොවතී මිය ලිපි 01 

19 P.B. රත්නොයක මයො ලිපි 02 

20 R.M.J. රත්නොයක මයො ලිපි 01 

21 R.M. ධනතසවන මයො ලිපි 03 

22 R.M.M.M. රොයපක්ෂ මිය ලිපි 02 

23 සිරිතමවන් ගලතගදර මයො ලිපි 03 

 

 
ත ොරතුරු නිලධරයො අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) යටතත් ප්රතික්තෂවප කරනු 
ලබන බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.07.10 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලද අ ර 2018.07.10 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොද ප්රතිචොර දක්වො ඇත්තත් 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) යටතත් ප්රතික්තෂවප කරනු 
ලබන බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. 

     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

අභියොචක විසින් ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ තගොනුකර තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.03.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  ලිඛි ව කරුණු දක්වමින් සඳහන් කර 
ඇත්තත් 2001 සිට සත්ව සංවර්ධන උපතේ ක විත වෂ තරවණියට උසසවීේ ලද එක් එක් සත්ව සංවර්ධන 
උපතේ කවරුන්ට ලබො දී තිබූ ප්ර ංසොත්මක ලිපි ලබොදීමට තහවතු පොදක වූ කරුණු කවතර්ද යන්න 
2018.05.02 දින ඉල්ුේපත්රයට අනුව අභියොචක තව  ලබො දී තිබූ අ ර ප්ර ංසොත්මක ලිපි රහසෙ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

තල්ඛනයක් බැවින්ද 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 05 (1)(අ) 
වගන්තිය ප්රකොරවද ප්ර ංසොත්මක ලිපිවල සහතික කරන ලද පිටපත් ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන ලද බවයි. 

නිසයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) යට ට අනුකූලවන බවට නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැතේ. 
 
5(1)(අ) වගන්තිය: 

"පේගලික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වනවිට, ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම 
යේ තපොදු කටයුත් ක් තහෝ සේබන්ධ ොවක් සඳහො කිසිඳු සේබන්ධයක් තනොමැති අවසවථොවකදී 
තහෝ යේ  නි පේගලතයකුතේ පේගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමක් සිදු තේ නේ.... 
තේ පන  යටතත් ඒ ත ොරතුරුවලට ප්රතේ ීම ප්රතික්තෂවප කළ හැකිය." 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කරන ලද පරිදි ත ොරතුරු 

පනතත් 5(1)(අ) වගන්තියට අනුග  වන බැවින් තපොදු අධිකොරිතේ නේකළ නිලධොරියොතේ තීරණය 
තකොමිෂන් සභොව විසින්ද මින් අනුම  කර සිටී.  
   
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර් වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 
***** 
 


