
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

පී. ජී. එම්. රණවීර එ. අධ්යාපන අමත්යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 438/2018 / 2018.12.11 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    -පී.ජී.එේ. රණීර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය           - අධෙොපන අම ෙංශය  

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.05.14 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.05.15. සහ 

2018.05.31 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.06.12 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.23 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.05.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2014 වර්ෂතේ මහනුවර කින්සවුඩ් විදෙොල 1 වන තරවණට සිසුන් අතුලත් කර ඇනීතේදී උපරිම 
සිසුන් එක් පන්තියක්  සදහො 40ක් බව චක්රතල්ඛ මගින් දන්වො තිබුණු නමුත් තේ වන විට එය ඉක්මවො 
සිසුන් 26 තදතනක් ඇතුළත් ව ඇ  .එම අතිතර්ක සිසුන් පොසලට ඇතුලත් කරනු ලැබුතේ කිනේ 
වර්ෂ වලදීද?කුමන පදනමක් ම ද? ඒ සදහො නිර්තද්ශ ලබො දුන්තන් කුරුන් විසින්ද යන බව.  

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.05.15 හො 2018.05.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අදොළ 

ත ොරතුරු ඉල්ීම පන්තත් 5 (1) (ඊ) වගන්තිය අනුව ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.06.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන 

ලදී. නේකළ නිලධරයො ප්රතිචොර තනොදැක්ූ  තහයින් 2018.07.23 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

අධෙොපන අමො ෙොංශය විසින් 2018.09.20 දිනැති ලිපිය මගින් අංක ED/05/RTI/01/03/01 හො 2018.08.01 
දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව තපනී යයි. ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇති 
බැවින් අභියොචනය 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. 

***** 

 


