
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ෂහානි අරවින්දි කුලරත්න එ. දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන්ද විභාග කිරීම)/ 1600/2019 (2020.01.28 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන්ද සභා සමාජික:           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 

අභියාචක   -     ෂහානි අරවින්දි කුලරත්න  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

    

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ යනාසිටින ලි. 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ සිටින ලදි. 

 

 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.05.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.05.13 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.29 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.28 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.05.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදී. 

දකුණු පළොත් අධෙොපන අමො ෙොංශය විසින් දකුණු පළොත් සභො සිංහල මොධෙ පොසල්වල 

පවතින ගුරු පරප්පොඩු පියීම සඳහො උපොධිධොරීන් බඳවො ගැනීම 2018-2019 ගැසට් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිතේදනයට අනුව 2019 අතේල් මස බඳවො ගන්නො ලද සංගී  විෂය උපොධිධොරීන් ප්රතයෝගික 

පරීක්ෂණයට ලක් කළ විනිශවචය මණ්ඩලය හො බැතඳව .  

1. 2019 මොර්තු මස දකුණු පළොත් සභොතේදී පැවති සංගී  විෂය ප්රතයෝගික පරීක්ෂණතේ 
විනිශවචය සඳහො සහභොගී වූ විනිශවචය මණ්ඩලය නිතයෝයනය කළ පද්ගලයන් කවුද? 

2. එම විනිශවචය මණ්ඩලතේ කටයුතු කිරීමට ඔවුන් සපරො තිබු සුදුසුකේ තමොනවොද? 
3. ඔවුන්තේ සුදුසුකේ  හවුරු කර ගැනීමට අදොළ තල්ඛනවල සහතික කළ පිටපත්  
4. තේ වන විට දකුණු පළො  තුළ සංගී  විෂය සඳහො ගුරු පරප්පොඩු කියක් පවතීද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.05.13 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අදොළ 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බවත් දින 14 ක් ඇතුළ  ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දන්වො එවන බවත්ය. නමුත් 

නියමි  කොලය තුළ ත ොරතුරු නිලධොරියො කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 

2019.05.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි.  නේකළ නිලධරයො පන  

ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.06.28 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත් වූ කාරණා: 
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් 2019.07.05 දිනැතිව අභියොචක තව  අදොළ ත ොරතුරු 

තේ වන විටත් ලබො දී ඇති බවයි.  

 

ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින්ද නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ 2019.07.05 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකට 

තේ සේබන්ධව ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවයි. 

 

නියයෝගය: 

 

ඒ අනුව 2019.07.05 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකට තේ සේබන්ධව ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් තමම 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

***** 
 


