
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

විරාජ් මනම්පේරි එ. කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 421/2018 (2019.11.04 දින ඳැවති 

විධිමත් යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ෙය 

ඳටිඳාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් ඳවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙය ඳටිඳාටිෙ.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

පකොමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

පකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

පකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     විරාජ් මනේයේරි 

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කල නිලධාරී, කලාඳ අධයාඳන කාර්ොලෙ, 

රත්නපුර 

 

පපනීසිටීම   

අභිොචක   - විරාජ් මනේයේරි 

යඳොදු අධිකාරිෙ -            එස්. වියජ්සිංහ  

ඳැහැදිලි නැත  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018.02.26 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනොමැත 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.03.26 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2018.04.25 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභිොචක විසින් 2018.02.26 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. ර/ හිග්ගහවත්ත කණිෂ්ඨ න විදයාලය    2014,2015,2016 හා 2017 වර්ෂවල A,B,C.D 

යේණිවල වර්තමාන අනුමත සිසුන් සංඛ්යාව  සහ බවායගන ඇති සංඛ්යාව . 

 

2.  ර/ හිග්ගහවත්ත කණිෂ්ඨ න විදයාලය    2014,2015,2016 හා 2017 වර්ෂවල සිසුන්යග් 

අනු අංකෙ, භාරකරුයග් නම, දරුවායග් නම, ලිපිනෙ, ඳදිංචි ග්රාම නිලධාරී වසම, 

ඉයගනුම ලබන යේණිෙ. 

 

යතොරතුරු නිලධාරිො ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2018.03.26 දිනැතිව නේ කළ නිලධරිො යවත 

අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධාරිොද ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2018.04.25 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

යඳොදු අධිකාරිෙ ප්රකාශ කර සිටිය , ළමුන් ඇතුලත් කිරීම සේබන්දයෙන් ඉල්ලා ඇති 

යතොරතරු වලට අදාලව ග්රාම නිලධාරි වසම හැරුණු යකොට අනිකුත් යතොරතරු ලබා 

දිෙ හැකි බවයි. ඊට යේතු වශයෙන් යඳොදු අධිකාරිෙ ඳවසන්යන් ග්රාම නිලධාරි වසම 

යඳොදු අධිකාරිෙ සතුව ඇති යතොරතරු යගොනුයේ සටහන් යනොවන බවයි. 

 

අභිොචක අතිරික්ත ළමුන්යග් නාමයල්ඛ්නෙ  ඉල්ලා සිටින ලදී. යඳොදු අධිකාරිෙ එෙ 

ලබා දීමට එකඟ වන ලදී. 

 

නිපයෝගය: 

යකොමිසම අතිරික්ත ළමුන්යග් නාම යල්ඛ්නෙ අභිොචක යවත සති යදකක් ඇතුලත 

ලබා යදන යලස යඳොදු අධිකාරිෙට නියෙෝග කරන ලදී. අභිොචනා විභාගෙ මින් 

අවසන් කරනු ලැයේ.  

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙඳටිඳාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

***** 


