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ඊ.පී.එස.්ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.එන්.ඒ. ඒකනායක එ. අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 395 /2018 (2018.12.17 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඊ.පී.එසව.ආර්.ඩබ්ලලිව්.එේ.ආර්.එන්.ඒ. ඒකනොයක 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, අධෙොපන අමො ෙොංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - යපනී යනාසිටින ලදි  

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.01.19 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.03.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.04.26 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.01.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 
2017 වර්ෂතේ පළමු තරවණියට ළමුන් ගැනීතේදී කු/මලියතේව විදෙොලතේ සිදු වූ අසොධොරණයක් පිළිබඳව 
විමර්ශනය සිදුකරන තලස ඔබටද පිටපත් සි ව මො විසින් යොතික පොසල් අධෙක්ෂ අම න ලද 
2017.04.05 දිනැති ලිපිය අනුව ඒ පිළිබඳ වූ මූලික විමර්ශනයන් සඳහො 2017.07.19 වනදින අධෙොපන 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අමො ෙොංශතේ විමර්ශන ඒකකය තව  මො කැඳවො ප්රකොශ සටහන් කරගන්නො ලදි. එතහත් ඉන් පසුව අද 
වනතුරු ඒ හො සේබන්ධ කිසිඳු ත ොරතුරු තහෝ තීරණයක් මො තව  ලැබී තනොමැ . 
 
එබැවින් එම විමර්ශනය පිළිබඳව ඔබ විසින් තගන ඇති ක්රියොමොර්ග, නිගමනයන් හො නිර්තේශ සේබන්ධව 
මො හට ත ොරතුරු ලබොතදන තමන් කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමි.  
 

ත ොරතුරු නිලධොරිය හො නේකළ නිලධොරියො යන තදතදනොම පනතත් සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ 
කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.04.26 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායව් දී උද්ගත් වූ කාරණා:  

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
2018.10 15 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් තේ සේබන්ධතයන් 
විමර්ශනයක් සඳහො අභියොචකතගන් හො විදුහල්පතිතගන් ප්රකොශ ලබොගත් නමුත් මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් 
සභොව මඟින් පරීක්ෂණයක් ආරේභ කර ඇති බැවින් එි නිරීක්ෂණ, නිගමන අනුව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග 
ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි. එම පිළිතුර ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ අංක ED/05/RTI/01/04/01 හො 
2018.06.08 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව  දන්වො ඇ . අනතුරුව අභියොචක විසින් නැව ත්  මොට 
සොධොරණයක් තනොවූ බව දන්වමින් තපොදි අධිකොරිය තව  ලිපියක් තයොමුකර අති නමුත් එය RTI 01 
යටතත් වූ ඉල්ීමක් තනොවන බැවින් සොමොනෙ ක්රමතව්දය තුළ පිළිතුරක් ලබොදීමට අදොළ අංශයට 
තයොමුකර ඇති බවයි. 
 
තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් විමසො ඇති 
ත ොරතුරුවලට අදොළව තපොදු අධිකොරිය විසින් පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවයි. 

 

නියයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරුවලට අදොළ පිළිතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදීම ම  
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  

***** 

 


