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නිලන්ත ප්රියරත්න එ. ස ෞඛ්යය, ස ෝෂණ, හා සේශීය වෛද්ය අමාතයංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 969 /2019 (2019.05.07 දින පැවති 

විධිමත් ක ොමිෂන් සභො රැස්වීකේ දී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද 

නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) 

වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ 

අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්වතු හො අභියොචනො  ොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පංචිකේවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභිොචක   -     නිලන්ත ප්රියරත්න 

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -  ඒ.එම්.සේ.සේ. අත්තනායක, නම් කල 

නිලධාරියා, ස ෞඛ්යය, ස ෝෂණ, හා සේශීය වෛද්ය අමාතයංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - නිලන්ත ප්රියරත්න  

කපොදු අධි ොරිය  - එල්. එල්. සි. ලලොකුලේ අධ්යක්ෂ (පරිපොලන) 

                                      ඩී. ජී. එස්. ඩී. ලංකො කුමොරි,  රොජ්ය කළමනොකරණ සහකොර 

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 
 

2018.09.27 

කතොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරක් නැත 

නේ  ළ නිලධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 
 

2018.10.18 

නේ  ළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.29 

(කතොරතුරු ඉල්ලො 

සිටීම පිළිබඳ 

අභියොචනය ලද බව 

දැන්ීම) 
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කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ 

ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.12.10 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොච  විසින් 2018.09.27 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදී. 
 

1. ශ්රවණලේදී කොර්මික (Audiology Technician) නිලධ්ොරීන්ට MT-6 වැටුප් පරිමොණය 

හිිවනලස් පරිපුරක ලස්වොවට අන්තර්මරහණයට අදොළව, අමොතය මණ්ඩලය 

ලවත ලසෞඛ්යය අමොතයංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සන්ලේශය  
 

2. ශ්රවණලේදී කොර්මික (Audiology Technician)) නිලධ්ොරීන්ට MT-6 වැටුප් පරිමොණය 

හිිවනලස් පරිපුරක ලස්වොවට අන්තර්මරහණයට අදොළව , අමොතය මණ්ඩලය 

ලවත ලසෞඛ්යය  අමොතයංශය ලබො දී ඇති නිර්මලේශය  
 

3. එම නිර්මලේශයට යො කර තිබු ජ්ොතික වැටුපි හො ලස්වක සංඛ්යො ලකොිෂන් සභොව 

ලහෝ අලනකුත් රොජ්ය ආයතනයන්හි නිරීක්ෂණ හො ඇමුණුම් ලිපි  
 

4. ශ්රවණලේදී කොර්මික (Audiology Technician))) නිලධ්ොරීන්ට MT-6 වැටුප් පරිමොණය 

හිිවනලස් පරිපුරක ලස්වොවට අන්තර්මරහණයට අදොළව, ජ්ොතික වැටුප් හො 

ලස්වක සංඛ්යො ලකොිෂන් සභොව ලහෝ ලවනත් රොජ්ය ආයතන හො ලසෞඛ්යය  

අමොතයංශය අතර ලම් දක්වො හුවමොරු වූ ලිපි ලල්ඛ්න 
 

කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව, නියමිත  ොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  විසින් 2018.10.18 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත 

අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව, නියමිත  ොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  විසින් 2018.12.10 දිනැතිව 

ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    
 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

ලතොරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධ්ලයන් පිළිතුරු අභියොචක හට ලබො ලනොදීම සම්බන්ධ්ලයන් 

විමසීලම්දී, ලපොදු අධිකොරිය ලවනුලවන් ලපනී සිටින නිලයෝජිතයො පවසො සිටිලේ, 

2018.10.29 දිනැති ලිපියක් මගින් ලපොදු අධිකොරිලේ නම් කල නිලධ්ොරියවූ, 

ඒ.එම්.ලක්.ලක්. අත්තනොයක, අතිලර්මක ලල්කම් (පොලන) 2, ලසෞඛ්යය, ලපෝෂණ, හො 

ලේශීය වවදය අමොතයංශය විසින් ලතොරතරු නිලධ්ොරියො වූ නිලයෝජ්ය අධ්යක්ෂ 

ජ්නරොල් (පොලන) I හට අදොල ලතොරතරු ඉල්ීම හො බැදි අභියොචනය සම්බන්ධ්ලයන් 

කටයුතු කරන ලමන් දන්වො ඇති බව ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

 

තවද, ලපොදු අධිකොරිය ලවනුලවන් ලපනී සිටින නිලයෝජිතයො පවසො සිටිලේ එම්. එන්. ටි. 

ලසනරත්, නිලයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ජ්නරොල් (පොලන) 01 ලසෞඛ්යය, ලපෝෂණ, හො ලේශීය 

වවදය අමොතයංශය 2018.11.30 දිනැති ලිපියක් මගින් ප්රධ්ොන ලතොරතරු නිලධ්ොරීවූ,  

අතිලර්මක ලල්කම් (පොලන) 2, ලසෞඛ්යය, ලපෝෂණ , හො ලේශීය වවදය අමොතයංශය 

ලවත ලමම ලතොරතරු ඉල්ීම සම්බන්ධ්ලයන් පහත ලතොරතරු දන්වන ලද බවය; 
 

"යල ෝක්ත ලිපිලයන් ඔබ විසින් ඉල්ීම් කර ඇති 2017.12.12 දිනැතිව මණ්ඩලය 

ලවත ඉදරිපත් කරන ලද ශ්රවණලේදී කොර්මික ශිල්ී තනතුර වවදය කර්මමය 

සදහො වූ පරිපුරක වුර්මතින්ලේ ලස්වොව යටලත් ස් ොපනය කර MT-06 වැටුප් 

පරිමොණය ලබො දීම සහ එම තනතුර සදහො ශ්රවණලේදී උපොධිධ්ොරීන් බදවො 

ගැනීම සම්බන්ධ්ලයන් වන අමොතය මණ්ඩලය සංලේශයයි. 
 

නමුත් 2016 අංක 12 දරන ලතොරතරු දන ගැනීලම් අයිතිවොසිකම පිළිබද පනලත් 

2 වන උප වගන්තිය යටලත් ලතොරතරු ලබො දීම ප්රතික්ලේප කළ හැකි 

අවස් ොවන් දක්වො ඇති අතර එම උප වගන්තිය යටලත් සදහන් විධ්විධ්ොන අනුව 

ලමම අමොතය මණ්ඩල සංලේශය සදහො තීරණයක් ලමලතක් ලබො දී ලනොමැති 

බැවින් ද, ලමය වසර 10 කට වඩො පැරණි ලල්ඛ්නයක් ලනොවන බැවින්ද තීරණයක් 

ලැලබන ලතක් අදොල සන්ලේශලයහි පිටපතක් ලබො දිය ලනොහැක " 
 

ලතොරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධ්ලයන් විමසීලම්දී, ලපොදු අධිකොරිය පහත පරිදි පවසො 

සිටිලේ ය, 

1. අයිතම අංක 1 - ශ්රවණලේදී කොර්මික (Audiology Technician) නිලධ්ොරීන්ට MT-6 

වැටුප් පරිමොණය හිිවනලස් පරිපුරක ලස්වොවට අන්තර්මරහණයට අදොළව, 

අමොතය මණ්ඩලය ලවත ලසෞඛ්යය  අමොතයංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

සන්ලේශය ලබො දිය හැකිය පවසන ලදී 
 

2. අයිතම අංක 2- ශ්රවණලේදී කොර්මික (Audiology Technician)) නිලධ්ොරීන්ට MT-6 

වැටුප් පරිමොණය හිිවනලස් පරිපුරක ලස්වොවට අන්තර්මරහණයට අදොළව, 

අමොතය මණ්ඩලය ලවත ලසෞඛ්යය  අමොතයංශය ලබො දී ඇති නිර්මලේශය ලබො 

දිය හැකිය පවසන ලදී 
 

3. අයිතම අංක 3 හො 4- එවැනි ලිපි හුවමොරුවක් සිදු ලනොවූ බව පවසන ලදී 
 
 

නියෙෝගෙ: 
 

ලපොදු අධිකොරිය ලවනුලවන් ලපනී සිටින නිලයෝජිතයන් ලතොරතුරු නිලධ්ොරියොට 

2018.11.30 දිනැති ලිපියක් මගින් ලතොරතුරු සපයො තිබුණද, ඒ සම්බන්ධ්ලයන් නිසි 

ලලස කටයුතු ලනොකිරීම ලේතුලවන් අදොල ලතොරතුරු නිලධ්ොරියො විසින් 2016 අංක 12 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 
 

දරන ලතොරතුරු දැන ගැනීලම් අයිතිය පිළිබඳ පනලත් ක්රියො පටිපොටිය සම්ූර්මණලයන් 

උල්ලංගනය කර ඇති බව ලකොිෂන් සභොව අවධ්ොරණය කරන ලදී. 
 

ඉහත තත්වයන් යටලත්,  අයිතම අංක 1 හො 2 න් ඉල්ලො ඇති ලතොරතුරු අභියොචක  ලබො 

ලදන ලලසට ලපොදු අධිකොරියට නිලයෝග  රනු ලැකේ. 
 

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත 

සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

 

ලමම අභියොචනය අවසන්  රනු ලැකේ. 

***** 
 


