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නිලන්ත පියරත්න එ ස ෞඛ්ය, ස ෝෂණ  හ සේශීය වෛද්ය අමාතයාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) /843/2019 (2019.03.19 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  

ස ාමිෂන්  භා  මාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ස ාමිෂන්  භා  මාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ස ාමිෂන්  භා  මාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච   -     නිලන්  පියරත්න   

සනාතිසි ලත්  ාර්ශෛය -     නේකළ නිලධොරි, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ සහ තද්ශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

ස නීසිටීම   

අභියොචක   - නිලන්  පියරත්න   

තපොදු අධිකොරිය  - වවදෙ එසව ශ්රීධරන්, නිතයෝයෙ අධෙක්ෂ-යනරොල් (සැලසුේ) - තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ 

         සහ තද්ශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.25 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.25,  

2018.09.12 සහ 

2018.10.18  

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.12 

 

අභියාචනයට  සුබිම්වූ  රුණු: 

අභියොචක 2018.06.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. ත ොරතුරු ඉල්ීම සමඟ දැක්තවන ඇමණුතමි වගුතේ  වන තරෝහල් තුල, සවනොයු වවදෙ 

විතශවෂඥ වවදෙවරුන් (Consultant Neurologist), ළමො සවනොයු විතශවෂඥ වවදෙවරුන් 

(Consultant Pediatric Neurologist) හො  සවනොයු තභෞ විදෙො විතශවෂඥ වවදෙවරුන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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(Consultant Neurophysiologists) දීපවෙොප් ව තසවවතේ නියුක් ව ඇති ආකොරය පිලිබඳ 

ත ොරතුරු . 

2. 2017 වසරට අදොලව තහෝ අවසන් වරට දැනට අනුම  එම කොර්ය මණ්ඩලය ප්රමොණය 

පිලිබඳ හො එම තරෝහල් ඉල්ීම අනුව කළමනොකොර තසවවො තදපොර් තේන්තු අනුමැතිය ලබො 

ගැනීම සඳහො දැනට ඉල්ලො ඇති අදොළ කොර්ය මණ්ඩල ප්රමොණය පිලිබඳ ත ොරතුරු තවන් 

තවන්ව ලබො ගැනීම. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.07.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලද අ ර 2018.09.12 සහ 2018.10.18 

යන දිනවල තදවන සහ ත වැනි සිි කැඳීම සිදු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො 2018.07.30 දින ත ොරතුරු 

ඉල්ීතේ අභියොචනය ලැබුණු බවට දන්වො සිටියද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.11.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය  ල ා බලන අෛ ්ථාසේදී උේගතූ  ාරණා: 

 මො ත ොරතුරු ඉල්ීමට අම රව සිිකැඳීේ ද සිදු කලද තපොදු අධිකොරිය විසින් කිසිදු ත ොරතුරක්  මොට ලබො 

තනොදුන් බවත්,  ම ත ොරතුරු ඉල්ලතේ අභියොචනය ලැබුණු බවට පමණක් තපොදු අධිකොරිය විසින් ලිඛි ව 

දැන්ීමක් සිදු කල බවත් අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපන්වො තදන ලදී.  

තමතලස ප්රතිචොර තනොදැක්ීමට තහවතු තපොදු අධිකොරිතයන් තකොමිෂන් සභොව විමසු කල, ඔවුනට තමම ත ොරතුරු 

ඉල්ීම තනොලැබුණු බවත්, එම ඉල්ීම නැව  ලබො තදන්තන් නේ ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට කටයුතු 

කල හැකි බවට ප්රකොශ කරන ලදී. 

නිසයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුලදී ලබො තදන තලසට තකොමිෂන්  

සභොව තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  වද තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො තදන ත ොරතුරු වලින් 

අභියොචකට සෑහීමකට පත් ීමට තනොහැකි නේ තමයින් මසක කොලයක් ඇතුල  තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව 

දැනුේ දීමට අභියොචකට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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