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ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම එ. අධ්යාපන අමාත්යංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 655/2018 (2019.04.09 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  

 

අභියාච          -     ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම 

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය       -    නම් කළ නිලධාරී, අධයාපන අමාත්යංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම 

                                                ඒ.එච්.ටී ත්ක්ෂිලා ජයමිණි 

තපොදු අධිකොරිය -          ඩි.ටී. ජ ාඩම්ජපගමජේ , ජෙජිස්ට්රාර් 

                                                බි.ජී. විශනාත් , ස්ට්ංවර්ධන නිලධාරී 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.10.26 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.11.20 (ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.01.15 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුෙක්ෂ නැත් 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.02.24 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2017.10.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. 2015 ජ ස්ට්ැම්බර් මස්ට් රුහුණු අධයාපන වි යා පීඨජේ ස්ට්ම්ුඛ පරීක්ෂෂණය කැඳවූ ජේඛනය  

2. පුහුණුව ස්ට් හා ජත්ෝොගත් අයජේ ජේඛනය  

3. ජත්ෝොජනාගත් අයජේ ජේඛනය ස්ට්හ ජත්ෝො ජනාගැනීමට ජහතු ස්ට්හ  

4. ස්ට්ම්ුඛ පරීක්ෂෂණ ජේඛනයට පිටතින් බ වා ගත් අයජේ ජේඛනය 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.11.20  දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බව  න්වන ලදී.තමම ප්තතිචොරතයන් 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.01.15 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ 

බැවින් අභියොචක විසින් 2018.02.24 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

ජත්ාෙතුරු ඉේීම ස්ට්ම්බන්ධජයන් විමසීජම්දී, ජපාදු අධිකාරිය කියා සිටිජේ ස්ට්ම්ුඛ පරීක්ෂෂණ ජේඛනයට 

පිටතින් ජහෝ ස්ට්ම්ුඛ පරික්ෂෂණයට ජපාදු අධිකාරියට බ වා ජගන ජනාමැති බවයි . 

 

නිකයෝගය: 

 

අ ාළ ජත්ාෙතුරු   ැනටමත් 712/2018 අභියාචනා විභාගය යටජත් ලබා දී ඇති බැවින් අ ාල ජත්ාෙතුරු 

ජපාදු අධිකාරිජයන් ලබා ගත් හැකි බව අවධාෙණය 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 ජමයින් අවස්ට්න් කරනු ලැතේ. 

***** 


