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පේමපාල මහආරච්චි එ. බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුව 

RTIC Appeal (පේඛනගේ කාතමයපටිපාටිය) 221A (222)/2017 (2018.02.08 දින පැවති විධිමත් 

පකාමිෂත සභා රැස්ීප්දී විභාග කිරීපමත අනුරුව අනුමේ කරන ලා 

නිපයෝගය)  
 

2016 අංක 12 ාරණ පේාරුරු ාැනගැනීප් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනපත් 32(1) 

වගතතිය ප්රකාරව කරන ලා නිපයෝගය සහ 2017 පේාරුරු ාැනගැනීප් 

අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ පකාමිෂත සභා රීතිතහි (ගාස්ු සහ අභියාචන 

කාතමයපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටපත් පවේවාපගන යනු ලබන කාතමය පටිපාටිය. 
 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ො 

පකාමිෂත සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො මහ ො 

පකාමිෂත සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්ර මිය 

අධ්යක්ෂ-ජනරාේ  - පියති ස රණසිුංහ 
 

අභියාචක   - තේමපොල මහආරච්චචි මහ ො 

පනාතීසිලත් පාතමශවය  - පී.ශ්රී ලොල්ව තනිස , පළොත් අධ්ෙොපන අධ්ෙක්ෂ 

බ නොහිර පළො  
 

පේාරුරු ඉේීම පගානු කරන ලා දිනය  2017.08.23 

පේාරුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුත 

දිනය    

2017.09.16  

න්කළ නිලධ්ාරියා පවේ අභියාචනය 

පයාමු කළ දිනය  

2017.09.13  

න්කළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුත දිනය 
  

- 

RTIC පකාමිෂත සභාව පවේ අභියාචනය 

පයාමු කළ දිනය   

2017.10.10 

 
  

අභියාචනයට පසුබි්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.08.23 දිනැති ඉල්වීම මගින් බී.ඒ.සී. රුක්ෂොස මියතේ තපෞද්ගලික 

ලිපිතගොනුව (පත් කිරීතේ දින සිට තේ දක්වො) ඉල්වලො සිටින ලදී. ත ොරතුරු සලධ්ොරියො 

වැඩකරන දින 14ක් ඇතුල  පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ තහයින් නේකළ 

සලධ්ොරියො තව  2017.09.13 දිනැතිව අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇ . ඉන්පසු 

ත ොරතුරු සලධ්ොරියො 2017.09.16 දිනැතිව තමම ඉල්වීමට ප්රතිචොර දක්වමින් පනතත් 5 

(1) වගන්තිය යටතත් ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප කර සිටින ලදී. නේකළ 

සලධ්ොරියො දින 21ක් ඇතුල  ප්රතිචොර දැක්වීමමට අසමත්වූ තහයින්, අභියොචක 2017.10.10 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකර ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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රුක්ෂොස මිය  ම තපෞද්ගලික ලිපි තගොනුතේ ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට  ම 

්කඟත්වය 2017.07.27 දිනැති ලිපිය මගින් දක්වො ඇ . 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගේූ කාරණා  
 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට 2018.02.01 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය පිළිතුරක් 

සපයො ඇ .  

්හිදී තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර ඇත්තත් බී ඒ සී රුක්ෂොස මිය තපොදු අධිකොරිතයහි 

ත වය කරමින් සිටියදී ිතද්ශ ග ව ඇති බවත් ත වයට නැව  වොර් ො කල යුතු 

දිනට වොර් ො තනොකළ බැින් ඇය තව   නතුර අ හැර යොතේ සතේදනය සකුත් 

කර ඇති බවත් ය.  වද ්තුමිය 2017.05.20 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය තව  ඒවො ඇති 

ලිපිය (තපොදු අධිකොරිය තව  2017.07.12 දිනැතිව ලැබී ඇති) මගින් හදිසි අනතුරකට 

මුහණදීමට සිදුවීමම තේතුතවන් ිතද්ශ සවොඩු දීර්ඝ කරන තලස ඉල්වලො ඇ . ්යට 

පිළිතුරු වශතයන් තපොදු අධිකොරිය 2017.07.19 දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්වීම සොධ්ොරණද 

යයි සලකො බැීමට  ොනොපති කොර්යොලය මගින් වවදෙ සහතිකයන් සමඟ ඉල්වීම 

තයොමුකරන තමන් දැන්ව ඇ . ඉන්පසුව අභියොචක ිසින් තපෞද්ගලික තගොනුතේ 

පිටප ක් ඉල්වලො ත ොරතුරු ඉල්වීමක් තයොමු කර ඇ . අධ්ෙොපන තල්වකේතේ අුංක 

1/13/1/6-13 හො 2017.11.21 දිනැති ලිපිතයන් බී.ඒ.සී.රුක්ෂොස මිය ිසින් ඇතේ 

තපෞද්ගලික ලිපි තගොනුතේ පිටප ක් ලබො දීම ්කඟ ොවය පල කල ලිපිය,  ොනොපති 

කොර්යොලතේ මොණ්ඩලික සලධ්ොරිවරතයකු තව න් අත්සන් සනො  තකොට සල මුරොව 

 බො තයොමු කළතහොත් ත ොරතුරු සැපයිය හැකි බව ඉල්වුේකරුට දන්වන තලසට 

උපතද  ලබොදී ඇති බවය.   

 

නිපයෝගය   
 

බී ඒ සී රුක්ෂොස මිය  ම කැමැත්  ලබොදී ඇත්තත් ත ොරතුරු ඉල්වීම තයොමු කිරීමට 

තපර බවද ඇය දැනට ිතද්ශ ග ව සිටින බවද සැලකිල්වලට ගසමින් අභියොචකට 

තපොදු අධිකොරිය ිසින් දන්වො ්වන ලද ආකොරයට කටයුතු කරන තමන් සතයිග කර 

සිටිමු. ්ම ලිපිතගොනුතවහි පනතත් 5 (1) (්) වගන්තිය ප්රකොරව ත වන පොර්ශවය 

ිසින් රහසිග ව සපයන ලද ලියිලි තහළිදරේ කිරීම සඳහො පමණක් ්ම ත වන 

පොර්්වතේ ලිඛි  කැමැත්  ලබො ගැනීමට පනතත් 29 වගන්තිය ප්රකොරව කටයුතු 

කළ යුතු බව තපොදු අධිකොරිතයහි අවධ්ොනයට ලක්කර සිටිමු. ්ම තගොනුතේ අතනකුත් 

ලියිලි පනතත් 5 වගන්තිතේ අතනකුත් උපවගන්ති ප්රකොරව ප්රතික්තෂ්ඨ ප කිරීමට තහි 

ලබො දිය හැකි නේ ලබො දීමට අවශෙ කටයුතු සඳහො නැව  ත ොරතුරු සලධ්ොරියො 

තව  යවනු ලැතේ. 

අභියොචනය  තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

 
 


