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ඒ.එම්.එන්. ජයරත්න එ. මධ්යම පළාත් ස ෞඛ්ය සේකම් කාර්යාලය 
 

RTIC Appeal 702/2018, 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො 
රීතීන්ි (ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන 
කොර්යය පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 
2019.07.02 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 
 
 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො  
සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -  ඒ.එේ.එන්. යයරේන  
සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -  නේ කළ නිලධොරී, මධෙම පළොේ තසෞඛ්ෙ තල්කේ කොර්යොලය 

  
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.10.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2017.12.27 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.01.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.10.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 

1) මධෙම පළොේ තසෞඛ්ෙය තල්කේ තුමො තේ අංක සීපිසී/එච්එේ/1/5/2/24 හො 2010.11.10 දින 
දරණ විනය නිතයෝගය මගින් අභියොචකට ිමි කර තඳනු ලැබ ඇති විශ්රොම වැටුප  ප්රදොනය 
තගීම සඳහො පියවර ගැනිම, වසර හ ක්  ම ප්රමොද කරනු ලැබ ඇේතේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ 
ත ොරතුරු. 

2) එම විශොම චැටුප  ප්රදොනය තගීම සඳහො, අභියොචකතේ ඡොයො රූප හො උපපැන්න සහතික ආදිය 
අභියොචකතගන්  ලබො තගන සකසත  කරන ලද විධිමේ  විශ්රොම වැටුප  ඉල්ුේප  මධෙම පළොේ  
තසෞඛ්ෙ තසතවො අධෙක්ෂතුමිය තේ අංක CPC/PDHS/A-12/14/02/2012 හො 2012.02.09 දිනැති 
ලිපිය මගින් මධෙම පළොන්  තසෞඛ්ෙ තල්කේ තුමො තව  ඉදිරිපේ  කරනු ලැබ ඇ ේ , එය නිසි 
අංශයට තමත ක්  ඉදිරපේ  තනො කිරීමට  ඩු දි ඇති තහතතු කුමක්  ද යන්න පිළිබඳ ත ොරතුරු, 

3) ආය න සංගහතේ XLVIII වන පරිච්තේදතේ 36:2 විධිවිධොනයන්ට හො මුල්  ීනය නිතයෝගයට 
(තමි අංක 1) සේපරණතයන්  ම පටහැනි ව, තහවේ  වසර 55 ට වුව ළඟො ී තනො සිටි 
අභියොචක විශ්රොම වැටුප  චෙචසතථො සංගහතේ 12 : 2 වගන්තිය යටතේ විශොම ගන්වන්නට 
තයදුතන් තකතසත ඳ යන්න පිළිබඳ ත ොරතුරු 

4) මධෙම පළොේ  තසෞඛ්ෙ තල්කම තුමො තේ අංක සිපිසි/එච්එඵම/ඵච්ආර්/5/2/24 හො 2012.11.28 
දින දරන ලිපිය මගින්  ම පැහැදිලි වන පරිදි, ලබො දී ඇති විනය නිතයෝගය අනුව කටයතු කරන 
තලස මධෙම පළොේ රොයෙ තසතවො තකොමිෂන් සභොවද උපතදසත දී ඇේතේ නේ එකී 
අවසොනොේමක උපතදසතද තනො කො හැරීම සොධොරණීකරණය කරන්තන් තකතසතද යන්න 
පිළිබඳ ත ොරතුරු 

5) අභියොචකතේ විශොම වැටුප  තගීම තමතසත අනුම  ී තිබිය දී ද, ඒ සඳනො විධිමේ  විශොම වැටුප  
ඉල්ුප ක්  කැඳවො තගන තිබිය දි ද, ඊට පටහැනිච, මධෙමපළොේ  ත ෞඛ්ෙ අධෙක්ෂ තුමිය තේ 
අංක CPC/PDHS/A/12/02/2012 හො 2012,02.12 දින දරන ලිපිය මගින් , අභියොචක දැරූ 
කේකරු  නතුරට තපරලො යවො, අභියොචකට තගවිය යුතුව ඇති විශොම වැටුතපන්  රැ, 
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1246488/- ක මුදලක්  අයකර ගැනීතේ තහවේ  වසර 15 ට වැඩි කොලයක්  මතගන්  
නිර්තච් නික තසතචයක්  ලබො ගැනීතම නිගමනයකට එළඹී ඇේතේ කුමන පතිපොදනයක්  
යටතේ ද යන්න පිළිබඳ ත ොරතුරු, 

6) ආය න සංගහතේ XLVIII පරිච්තේදතේ 26 : 1 වගන්තිතයන්  අවධොරණතයන්  තපන්වො දි ඇති 
පරිදි, විනය බලධරයකු තේ විනය නිතයෝගයක් සංතශෝධනය කළ හැකි වන්තන් මණ්ඩලයට 
පමණක්  වන්තන් නේ, (1987 අංක 49 දරන පළොේ  සහො පනතේ 3252 (89) වගන්තිය අනුව 
එය අදොළ ගරු ආණ්කොරවරයො ීය හෑකි ය) තසෞඛ්ෙ තල්කම තුමො වසින්  නිකුේ  කරනු ලැබ 
තිබුණ මුල්  ීනය නිතයෝගය ඉහ  සඳහන්  පරිදි තුන්  ව ොවක්  ම. සංතශෝධනය කරනු ලැබ 
ඈේතේ කුමන විධිවිධොනයක්  යටතේ ද යන්න පිළිබඳ ත ොරතුරු, 

7) විවිධ අවසතථොවල පනවන ලැබ ඇති තමකි විනය නිතයෝග (තමනි අංක 1, 3, හො 5) එකක්  තහෝ 
අවලංග තකොට නැති තහයින්  ඵත  නිතයෝන තුනම බලොේමකව  බො ගන්තන් තකතසතද යන්න 
පිළිබඳ ත ොරතුරු 

  
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.12.19 දිනැතිව අභියොචක තව  දන්වො ඇේතේ තේ සේබන්ධව ඉදිරි 
කටයුතු කිරීම සඳහො සවිසත ර වොර් ොවක් මධෙම පළොේ රොයෙ තසතවො තකොමිෂන් සභොව මඟින් ගරු 
ආණ්ඩුකොරතුමිය තව  තයොමුකර ඇති අ ර ඒ පිළිබඳව පිළිතුරු ලැබුණු පසු අභියොචක තව  දන්වො 
එීමට කටයුතු කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘපතියට පේ අභියොචක විසින් 2017.12.27 
දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද 2018.01.27 
දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ තීරණයම අනුම  කර සිටින ලදි. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘපතියට 
පේ අභියොචක විසින් 2018.07.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.    
 
අභියාචනය විභාග කිරීසම් අව ්ථාසේදී උද්ගත වූ කරුණු 
2019.02.15 දිනැති ලිපිය මගින්, තේ වන විට අභියොචකතේ විශ්රොම වැටුප සෑදීම සඳහො අවශෙ කටයුතු 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරතගන යන බැවින්  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති 
බවට, අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  
 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 
තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් තව  ලබොදීම 
සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 
තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 
දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප  තේ 
නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහතතුන් 
වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු 
ලැතේ. 
 
***** 
 
 


