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ඩී.එස් .අයි.ඈපා එ. අධ්යාපන ඉඩම් සංවර්ධ්න මහා මාර්ග හා ප්රවෘත්ති අමාත්යංශය 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 454/2018 (04.12.2018 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  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාච    -     ඩී.එස් .අයි.ඈපා 
කනාතිසි ලත් පාර්ශව                   -     නම් කල නිලධාරී , අධයාපන ඉඩම් සංවර්ධන මහා මාර්ග හා ප්රවෘත්ති 

අමාත්යංශය 
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩී.එස් .අයි.ඈපා 
තපොදු අධිකොරිය  - එම්.සී.පලාවවල මහත්ා  
                                                ඒ.එස්.ආර්. ලලන්ත් මහත්ා 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

ඇමුණුවම් දිනය සදහන් 
වනාමැත් 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.01.24 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

අමුණා නැත්. 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.03.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.16 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් (ඇමුණුවම් දිනය සදහන් වනාමැත්) ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදී. 
"2017/12/10 දින අංක 12 දරණ වත්ාරතුරු දැනගැනීම ප්රකාරව 2015 වර්ෂවේ පැවැත්තූ දකුණු පළාත්ත ගුරු 
විභාගවේ නියාගම වකාට්ඨාශයට අදාලව ඉිහාසය විෂය සදහා බදවා ගැනීම් පිලිබදව අධයාපන, ඉඩම්, 
ඉඩම් සංවර්ධන, මහාමාර්ග  ප්රවෘත්ති අමාත්යංශයට අයදුම් පත්රයක් වයාමු කවළමි. එයට අනුව නියාගම  
වකාට්ඨාශයට අදාලව ඉිහාසය විෂය සදහා අයදුම් කල සංඛ්යාව 08 ක් බව දැක්ීය. එහිදී සෘජු බදවා ගැනීම් 
යටවත්ත 5ක් බදවාගත්ත බව දැක්ූ අත්ර පසුව පැවැත්තූ විභාගයට අනුව එම වකාට්ඨාශවේ වදවදවනක් 
විභාගය සමත්තූ බවද සදහන් වේ. ඒ අනුව අයදුම්පත්ත වයාමු කල 8 වදනාවගන් පස ්වදවනක් පළවන වටයට 
සෘජු බදවා ගැනීම් යටවත්ත බදවාවගන ඉිරි වදවදනා ප්රික්වෂ්ප කර ඇත්. එනම් බදවාවගන නැත්. ඒ අනුව, 
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එක් අවයකු විභාගය අසමත්ත ී ඇි බව අනුමාන කළ හැක. ඉන් පසුව යලි 2018/02/19 දින වත්ාරතුරු 
පනත් ප්රකාව මා ඉල්ලුම් කවල්ල එම 07 අතුරින් පස ්වදනා බදවාවගන විභාගය සමත්තූ වදවදනා ප්රික්වෂ්ප 
කවල්ල ඇයි ද යන්නයි" 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.01.24 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියාචක විසින් ඉල්ලීම් කර 
ඇි වත්ාරතුරු වම් සමග අමුණා ඒවා ඇි බව ය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 
නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් වයාමු කර ඇි බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ත ොරතුරු නිලධොරියො 
2018.03.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියාචක විසින් ඉල්ලීම් කර ඇි වත්ාරතුරු වම් 
සමග අමුණා ඒවා ඇි බව ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.0.16 
දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 
අභියාචනය සදහා වදපාර්ශවයම පැමිණ ඇි බව වකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
වත්ාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධවයන් විමසීවම්දී, වපාදු අධිකාරිය අභියාචනාකරු විසින් ඉල්ලලා ඇි වත්ාරතුරු 
ද ඇතුළුව 2018.11.28 දිනැි ලිපිය වකාමිෂන් සභාවට ඉදිරපත්ත කරන ලදී.  
නිකයෝගය: 
 

වපාදු අධිකාරිය විසින් 2018.11.28 දිනැි ලිපිවේ ඉදිරිපත්ත  වත්ාරතුරු ත්ක්වස්රුකිරීවමන් අනුතුරුව අදාළ 
වත්ාරතුරු වපාදු  අධිකාරිය විසින් අභියාචකයා වවත් ලබා දී ඇි බව තීරණය 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. 
 

අභියාචනය වමයින් අවසන් වේ. 
**** 

 
 


