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එස්. ඉඳුරුවගේ එ.ග ෞඛ්ය, ග ෝෂණ හා ගේශීය වවද්ය මාා්යංශය 

 

RTIC Appeal (ගේඛ්නග් කාර්ය ටි ාටිය) 211/2017 (2018.02.08 දින  ැවති විධිාත් 

ගකාමිෂන්  භා රැස්ීගේදී විභාග කිරීගාන් මනතුරුව මනුා් කරන ලද් 

නිගයෝගය)  
 

2016 මංක 12 ද්රණ ග්ාරතුරු ද්ැනගැනීගේ මයිතිවාසිකා පිළිබඳ  නගත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද් නිගයෝගය  හ 2017 ග්ාරතුරු ද්ැනගැනීගේ 

මයිතිවාසිකා  පිළිබඳ ගකාමිෂන්  භා රීතින්ි (ගාස්තු  හ මභියාචන 

කාර්ය ටි ාටිය), රීති මංක 28 යටගත්  ව්වාගගන යනු ලබන කාර්ය  ටි ාටිය. 
 

 භා ති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන්  භා  ාාාජික - තයෙෂ්ඨ න නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

ගකාමිෂන්  භා  ාාාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

මධ්යක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 
 

මභියාචක   - එස්. ඉඳුරුවතේ මහ ො 

තනොතීසිලත් පොර්ශවය  - එච්.ශ්රියො ප රනොන්දු,   පතය යෙ අ්ෙක්ෂ 

තයනරොල්ව (පරිපොලන) III  

ඒ.එේ.තේ.තේ. අත් නොයක  අතිතර්ක තල්වකේ (පොලන) 2  තසෞඛ්ෙ  තප ෂණ හො 

තේශීය වවදෙ අමො ෙුංශය (තල්වකේ තවවටවට) 

 
 

ග්ාරතුරු ඉේීා ගගානු කරන ලද් දිනය: 2017.03.06 

ග්ාරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් 

දිනය:   

2017.05.03 (ලැබුණු බව දැන්ීම) 

නේකළ නිලධ්ාරියා ගව් මභියාචනය 

ගයාමු කළ දිනය: 

2017.07.27 

නේකළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:
  

2017.08.17 

RTIC ගකාමිෂන්  භාව ගව් මභියාචනය 

ගයාමු කළ දිනය:  

2017.09.22 

 
  

මභියාචනයට  සුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.03.06 දිනැති ඉල්වීම මගින් තපර තස්වො කොලය පසු තස්වො කොලයට 

ඇතුලත් කිරීමට (එනේ තස්වතේ තනොසිටි කොලය වැටුප් රහි  කොලයේ තස් සලකො)  

අුංක TA/06/35/2010 දරණ 2011.08.22 දිනැති ලිපිය මගින් තසෞඛ්ෙ අමො ෙුංශතේ 
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තල්වකේ ිසින් රොයෙ තස්වො තකොමිෂන් සභොත  තල්වකේ තව  කරන ලද  පර්තේශය 

(එවකට තසෞඛ්ෙ ඇමතිව සිටි, දැන් අතිගරු යනොධිපති වමත්රීපොල සිරිතස්න මහ ො 

තේ උපතදස් පරිදි)  ක්රියොත්මක කරීම කල්ව යැීමට තේතු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 

මභියාචනය  ලකා බලන මවස්ථාගේදී උේග්ූ කාරණා: 
 

ත ොරතුරු  පල්ොරි පය 2017.05.03 දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්වීම ලැබුණු බව දන්වො ඇති අ ර 

ඉන්පසුව ඉල්වීමට පිළිතුරේ සපයො නැ . අභියොචක 2017.07.27 දිනැතිව නේකළ  පල්ොරියො 

තව  අභියොචනයේ තයොමුකර ඇති අ ර නේකළ  පල්ොරියො 2017.08.17 දිනැතිව ත ොරතුරු 

 පල්ොරි පයට පන  රකොරව කටුතතු කිරීම  සඳහො තයොමු කර ඇ . ඉන්පසුද පිළිතුරේ 

තනොලැබුන තහයින් අභියොචක 2017.09.22 දිනැතිව තකොමිෂන්  සභොවට අභියොචනයේ තයොමු 

කරන ලදී.  

තකොමිෂන් සභොතවන් තනොතීසි  පකුත් කිරීතමන් අනතුරුව 2018.01.25 දිනැතිව නැව  

ත ොරතුරු  පල්ොරි පය හට පන  රකොරව කටුතතු කරන තලසට දන්වො ලිපියේ යවො ඇ . 
 

නිගයෝගය:  
 

ත ොරතුරු  පල්ොරි පය හට පන  රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීමට තහ  පනතත් 5 වගන්තිය 

රකොරව ත ොරතුරු රතිේතෂ්ඨ ප කරන තලසට  පතය ග කර  සිටිමු. අවශෙ කටුතතු සඳහො 

පනතත් 32 වගන්තිය රකොරව නැව  ත ොරතුරු  පල්ොරි පය තව  අවශෙ කටුතතු සඳහො 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තයොමු කර සිටිමු. 2017.03.15 දිනට තපර තේ සේබන්්තයන් ගත් පියවර 

දන්වො එවන තලසට  පතය ග කර සිටිමු. 

 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කර සිටිමු. 

 

 

…………………………………………………………………. 

 භා ති               -  මහින්ද ගේමේපිල  
 
…………………………………………………………………. 

ගකාමිෂන්  භා  ාාාජික - තයෙෂ්ඨ න නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

ගකාමිෂන්  භා  ාාාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
 


