
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එස්.කේ. ලියනකේ එ. අධ්යාපන න අමායාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 581/2018 (2019.02.18) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

සභාපන ති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යේෂ -ල්නරාජ:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභියාච    -     එස්.තේ. ලියනතේ 

කනොතිසි ලත් පන ාර්ශවය-   තල්කේ , අධ්ොපන අමා ොංශය  

 

කපන නීසිටීම   

අභියාචක   - එස්.තේ. ලියනතේ  

තපොදු අධිකාරිය - පැමිණ නැ . 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.24 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ නැ . 

නේ කල නිලධ්ාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.03.27 

නේ කල නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.30 

 

අභියාචනයට පන සුබිම් වූ  රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින්  2018.01.24       දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

තකොළඹ 05, විශාඛා විදොලත  2018 වර්ෂත  පළමු තේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර 

ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද සේමුඛ පරිේෂනයට් හා අභියාචනා හා විතරෝධ් ා 

පරීේෂණයට අදාළ පහ  ත ොරතුරු  

 

1. සේමුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලත  සභාපතිතේ, තල්කේතේ හා සාමාජිකයන්තේ  

i . නේ  

ii .  නතුරු නාම  

iii . ලිපිනයන් හා  

iv . ඔවුන් අයත් ආය න/සංවිධ්ාන කවතර්ද යන වග  

 

2. අභියාචනා හා විතරෝධ් ා පරීේෂණ මණ්ඩලත  සභාපතිතේ, තල්කේතේ හා 

සාමාජිකයන්තේ  

i . නේ  

ii .  නතුරු නාම  

iii . ලිපිනයන් හා  

iv . ඔවුන් අයත් ආය න/සංවිධ්ාන කවතර්ද යන වග 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා පන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.03.27 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයාද පන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතපොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.03.27 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගවූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකාරිය පැමිණ නැ .  ඉදිරි දිනයේ ලබා තදන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 
 

අභියාචනය 2019.07.29 දිනට කල් බන ලදි. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 581/2018 (2019.07.29) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

සභාපන ති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

කපන නීසිටීම   

අභියාචක   - පැමිණ නැ .  

තපොදු අධිකාරිය - එස්.එස්.තේ. අවිරුප්තපොළ - විදුහල්පති  

ඩබ්ලිව්.එච්.ඩි. ප්රියදර්ශනී- නිතයෝයෙ විදුහල්පති 

  

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගවූ  ාරණා: 

2019.07.29 කලින් තදවරේ අභියාචක පමණේ පැමිණ ඇ . අද දින අභියාචක පැමිණ 

නැ . එතහත් තේ වන විට ත ොරතුරු යවා ඇති බව අභියචක දැනුේ තදයි. ත ොරතුරු 

ලබා දී ඇ  යන පදනම ම  තගොනුතව් කටයුතු අවසන් කරනු ඇ . 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිත  වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


