ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ජනක මතිෂ මීමනගේ එ. ග ෞඛ්ය හා ගේශීය වෛද්ය අමාත්යංශය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1757 /2019 (2020.01.07 දින පැවති විධිමත්
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම කරන ලද නිතයෝගය).
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො
කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:

ඩි.ජි. හපුආරච්චි

අභියාච
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය

ජනක මතිෂ මීමනගේ
නම් කල නිලධාරී, ග ෞඛ්ය හා ගේශීය වෛද්ය අමාත්යංශය

කපනීසිටීම
අභියොචක

-

තපොදු අධිකොරිය

-

ජනක මතිෂ මීමනගේ
එල්.වී මීමනගේ
ගනාපැමිණි.

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2019.06.12

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු
බව දැන්ීම - 2019.06.27
තීරණය ලබා දී ගනාමැත්
2019.07.10

නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය
නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

(ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව
දැන්ීම - 2019.07.10
තීරණය ලබා දී ගනාමැත්
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.08.09
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

අභියාචනයට පසුබිම් වූ

රුණු:

අභියොචක විසින් 2019.06.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

1. වවදෙ ආඥො පනතත් වගන්ති අංක 60H හො 2006 අංක 21 දරන තපෞද්ගලික වවදෙ
ආය න ලියොපදිංචි කිරීතේ පනතත් 9C හො 10 වගන්ති උල්ලංඝනය තකොට අවම සුදුසුකේ
නැති විකිරණ ශිල්පිතයකුට තසවවය කිරීමට හො තහද නිලධොරීන්ට වැඩ කිරිමට අවසර ඇතිව
ඩර්ඩන්සව තපෞද්ගලික තරෝහලට වලංගු බලපත්රයක් 2015 වර්ෂයට තසෞඛ්ෙ අමො ෙොංශතයන්
තසෞඛ්ෙ තසවවො අධෙක්ෂ යනරොල්තුමො හො පළොත් තසෞඛ්ෙ අධෙක්ෂ විසින් නිකුත් කතළව
තකතසවද?
2. මීමනතේ හැරල්් ප්රනොන්දු මහ ොට තේරියේ ඇනිමො පරීක්ෂණය සඳහො පන ට අනුව අවම
සුදුසුකේ තනොමැති නිලධොරීන් තයදීමට අවසර ලබො දුන්තන් කව්රරුන් විසින්ද?
3. වවදෙවරතයකුතේ අධීක්ෂණයක් තනොමැතිව අවම සුදුසුකේ තනොමැති පුද්ගලයන්ට තේරියේ
ඇනිමො පරීක්ෂණය කිරීමට හැකි බව සඳහන් වන්තන් කුමන ආඥො පනතත්ද?
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින්
අභියොචක විසින් 2019.07.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ
නිලධොරයොද පන ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක
විසින් 2019.08.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ

ාරණා:

අභියාචනා විභාග කිරීමට ගපරාතුෛ ගකාමිෂන් භාෛට, ගපාදු අධිකාරිගේ පණිවිඩකරුගෛකු පැමිණ පෛ ා
සිටිගේ ගපාදු අධිකාරියට අභියාචනා විභාගයට පැමිණීමට ගනාහැකි බෛ ත් ගමම අභියාචනය
ම්බන්ධගයන් 26.12.2019 දිනැති ලිඛිත් ප්රකාශයක් ගකාමිෂන් භාෛ ගෛත් ලබා බෛත් ය. ගමහි
පිටපත්ක් අභියාචකට ද් ගයාමු කල ඇති බෛ ද්ැක්ගේ.
අභියාචනා විභාගය ඳහා ගපාදු අධිකාරිය ගනාපැමිණි අත්ර අභියාචක පැමිණ සිටි බෛ ගකාමිෂන් භාෛ
නිරීක්ෂන කරන ලදී.
ඉහත් ත්ත්ෛයන් යටගත්, අභියාචනය 2020 ජනෛාරි ම 28 ෛන දින ගප.ෛ. 11.00 ට කල් ත්බන ලදී.

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1757 /2019 (2020.01.28 දින පැවති විධිමත්
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම කරන ලද නිතයෝගය).
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො
කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:

ඩි.ජි. හපුආරච්චි

අභියාච

ජනක මතිෂ මීමනගේ
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය

නම් කල නිලධාරී, ග ෞඛ්ය හා ගේශීය වෛද්ය අමාත්යංශය

කපනීසිටීම
අභියොචක

-

තපොදු අධිකොරිය

-

ජනක මතිෂ මීමනගේ
එල්.වී මීමනගේ
ඉන්දික මරග ේකර (කළමනාකරු ගමගහයුම්)

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ

ාරණා:

ගත්ාරතුරු ඉල්ීම ම්බන්ධගයන් විමසීගම්දී, ගපාදු අධිකාරිය පෛ ා සිටිගේ එම්. එච්ච. ප්රනාන්දු මහත්ාගේ
මරණය පිළිබඳ පැමිණිල්ල ම්බන්ධගයන් විමසීමට විගශේෂ මණ්ඩලයක් පත් කල ඇති බෛත් (expert
panel) එහිදී විකිරණගේදී හ අද්ාළ ගහදිය ශ්රී ලංකා වෛද්ය භාගේ ලියාපදිංි කර ගනාමැති වීම
ම්බන්ධෛ පැමිණිල්ල විභාගයට ගගන ඒ පිලිබඳ ෛාර්ත්ාෛක් ලබා දීමට නියමිත් බෛ ගපාදු අධිකාරිය
විසින් ද්න්ෛන ලදී. ඒ අනුෛ මීළඟ භා රැ ේවීම 2020.02.14 දිනට කල් බො ඇති බෛ ද්ැන්ූ අත්ර එදිනට
ගමම ෛාර්ත්ාෛ භාෛට ලබා දීමට නියමිත් බෛ ද් ගකාමිෂන් භාෛ ගෛත් ද්න්ෛන ලදී. ඒ අනුෛ ෛාර්ත්ාෛ
භාගත් කල පසු අභියචක වීසින් ඉල්ුම් කල ඇති ගත්ාරතුරු අභියචක ගෛත් ලබා දීමට ගපාදු අධිකාරිය
විසින් ගපාගරාන්දු විය.
ත්ෛද් අභියාචක විසින් ඉල්ුම් කල ඇති ගත්ාරතුරු සියල්ල ගමම ෛාර්ත්ාෛ මත් පද්නම් ෛන බෛ ගපාදු
අධිකාරිය අෛධාරණය කරන අත්ර ඒ අනුෛ ෛාර්ත්ාෛ භාගත් කල පසු අභියචක වීසින් ඉල්ුම් කල ඇති
ගත්ාරතුරු අභියචක ගෛත් ලබා දීමට ගපාදු අධිකාරිය විසින් එකග විය.
නිකයෝගය:
අභියාචක විසින් ඉල්ුම් කල ඇති ගත්ාරතුරු සියල්ල ගමම ෛාර්ත්ාෛ මත් පද්නම් ෛන බෛ නිරීක්ෂණ
කරනු ලබන අත්ර ඉහත් ද්හන් ෛාර්ත්ාෛ මීලග අභියාචනා කැඳවීගම්දී ගමම ෛාර්ත්ාෛ ඉදිරිපත් කරන
ගල ට ගපාදු අධිකාරියට නිගයෝග කරනු ලැගේ.
ඒ අනුෛ අභියාචනය 2020 මාර්තු ම 10 ෛන දිනට කල් ත්බනු ලැතේ.
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව සන්නිතව්රදනය කරනු ලැතේ.
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