
සුරේන් ඩි. රෙරේරා එ. විද්යාේව විහහල, මහනුවර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2018.09.17) 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 කාර්ෙෙ  

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

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරාජ:   පිෙතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභියාචක   -    සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා  

රාොතිසි ලත් ොේශවය-    විදුහල්ඳති, විදොර්ව විදුහල 

 

රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - ඳැමිණ නැත.  

යඳොදු අධිකාරිෙ - ඩි.එේ. අගලවත්ත- උඳ ගුරු 

 

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2017.08.03 

යතොරතුරු නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරේ  යනොමැත. 

නේ කල නිලධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2017.09.14 

නේ කල නිලධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරේ  යනොමැත. 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2017.11.13 

 



අභියාචායට ෙසුබිම් වූ කරුණු: 

අභිොචක විසින් 2017.08.03  දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ යකොමිෂන් සභාව මහනුවර ප්රායද්ය ෙ කාර්ොලයීදී 

2017.07.10 දින ඳ.ව.2.00 ට ඳැවැත්ව ව මලික ඳරී් ෂණෙ හා බැයේ. එහි සිටි සහකාර 

අධොඳන අධේ ෂ එස්...ය් . ුලලතුංග මහත්මිෙ , අධොඳන අමාතොංශයී නීති 

නිලධාරීනි ටි.ය් . නාරේඳනාව මහත්මිෙ මානව හිමිකේ ප්රායද්ය ෙ සේබන්කරකරණ 

නිලධාරිනි එච්.ය් .විතාන මහත්මිෙ , නීති  සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා මහතා, 

ය් .එේ.එච්. සුදත් මහතා ෙන අෙ ඉදිරියීදී ඉදිරිඳත් කරන ලද ඳහත ලිපි 

යල්ඛනවල පිටඳත් ලබා ගැනීම සහා,  

 

ප්රවමික අංශයී ගුරුවරුන් සිෙලු යදනා විසින් අත්සන් තබා ය් .එේ.එච්. සුදත් සහ 

ඳවුයල් අෙට විරුද්ධව ලිෙන ලද ලිපියී පිටඳත්   

යදමාපිෙන් 39 යදයනුල විසින් ය් .එේ.එච්.සුදත් සහ ඔවුන්යේ ඳවුයල් අෙට විරුද්ධව 

ලිෙන ලද ලිපි 39හි පිටඳත්  

දරුයවුල ඳාසල යවනස් කිරීම සේබන්ධයෙන් එම දරුවායේ යදමාපිෙන් විසින් 

ය් .එේ.එච්. ුලසල් අනුත්තර කැුලලන්දර සිසුවාට විරුද්ධව එවන ලද ලිපියෙහි 

පිටඳත 

 

යතොරතුරු නිලධාරිො ඳනත ප්රකාරව, නිෙමිත කාලෙ තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභිොචක විසින් 2017.09.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරො 

යවත අභිොචනේ  යෙොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරොද ඳනත ප්රකාරව, නිෙමිත 

කාලෙ තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභිොචක විසින් 2017.11.13 

දිනැතිව යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනේ  යෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභිොචක ඳැමිණ නැත. 

 

නිරයෝගය: 

අභිොචනෙ කල් තබන ලදී.  

මීළඟ දිනෙ 2018.11.12 දින යඳ.ව.10:45 

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 



********************************************** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2018.11.12) 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 කාර්ෙෙ  

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

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරාජ:   පිෙතිස්ස රණසිංහ  

 

 

රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා  

ය් .එේ.එච්. සුදත් 

යඳොදු අධිකාරිෙ - දර්ශනී අගලවත්ත- උඳ ගුරු  

 

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභිොචක හා යඳොදු අධිකාරිෙ ඳැමිණ සිටි. විදුහල්ඳති සමඟ එම යතොරතුරු ලබා දිෙ 

හැකිද ෙන්න  සාකච්ඡා කර දැනුේ යදන බව යඳොදු අධිකාරිෙ විසින් ඳවසන ලදී. 

 

නිරයෝගය: 

අභිොචනෙ කල් තබන ලදී. 

මීළඟ දිනෙ 2018.12.17 දින යඳ.ව.11:45 

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

*************************** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2018.12.17) 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 කාර්ෙෙ  

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

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරාජ:   පිෙතිස්ස රණසිංහ  

 

 

රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා  

ය් .එේ.එච්. සුදත්  

යඳොදු අධිකාරිෙ - ඳැමිණ නැත.  

 

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

යඳොදු අධිකාරිෙ ඳැමිණ නැත.විදුහල්ඳති විසින් 2018.12.05 දිනැති ලිපියෙන් අතෙවශෙ 

රාජකාරි කටයුත්ත්  යෙදී ඇති බැවින් යවනත් දිනේ  ලබා යදන යලස ඉල්ලා ඇත. 

  

නිරයෝගය: 

අභිොචනෙ කල් තබන ලදී. 

 

මීළඟ දිනෙ- 2019.01.21 ඳ.ව.12:30 

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2019.01.21) 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 කාර්ෙෙ  

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



සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරාජ:   පිෙතිස්ස රණසිංහ  

 

 

රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - ඳැමිණ නැත. 

යඳොදු අධිකාරිෙ - ඳැමිණ නැත. 

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.01.16 දිනැති ලිපිෙ මගින් විදොර්ව විදුහයල් විදුහල්ඳති විසින් වාර්ක ක අන්තර් 

නිවාසාන්තර ක්රීඩා ා උත්සවෙ ඳැවැත්යවන බැවින් සහභා ව වීම අඳහසු බව දන්වා 

ඇත. එෙ අභිොචකට ද දන්වා ඇති බැවින් යදඳාර්ශවෙම ඳැමිණ නැත. 

 

නිරයෝගය: 

අභිොචනෙ කල් තබන ලදී. 

මීළඟ දිනෙ 2019.05.13 දින යඳ.ව.11:00 

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

***************************** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2019.05.13) 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 කාර්ෙෙ  

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

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

 

 



රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - ය් .එේ.එච්. සුදත්  

යඳොදු අධිකාරිෙ- ..වයි.බී.ආර්. සුමතිඳාල- සහකාර විදුහල්ඳති 

  

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව යදකම ඳැමිණ සිටිති. කලින් ඉල්ලා ඇති යතොරතුර වයී ළමයෙුලට එයරහිව 

යදමේපිෙන් 39 යදයනුල විසින් යදන ලද ලිපිවල පිටඳත්ෙ. එම කාලයී සිටි 

විදුහල්ඳති දැනට අධොඳන අධේ ෂ යකයනකි. එබැවින් විදුහල්ඳතිද එම අධොඳන 

අධේ ෂකද මීළඟ දිනෙට කැවනු ලැයේ. 

 

නිරයෝගය: 

අභිොචනෙ කල් තබන ලදී. 

මීළඟ දිනෙ 2019.08.29 ඳ.ව.12.00 

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 40/2018 (2019.08.26) 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 කාර්ෙෙ 

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

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

රකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

රකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

රෙනීසිටීම   

අභිොචක   - සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා  

ය් .එේ.එච්. සුදත් 

 

යඳොදු අධිකාරිෙ - ආර්.ය.ය් . රාජඳ් ෂ- සහකාර අධේ ෂ  



එේ.ආර්.පි. මාොදුන්යන්- විදුහල්ඳති  

ඩී. අගලවත්ත- ගුරු  

සුමතිඳාල- සහකාර විදුහල්ඳති 

  

 

අභියාචාය සලකා බලා අවස්වාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

කලින් වාරයීද ඳාර්ශව ඳැමිණ සිටිෙහ. එයහත් යතොරතුරුවලට අදාළ විදොර්ව 

විදොලයී විදුහල්ඳති සහ ලුතිනන් කර්නල් ආර්.යු.ය් . රාජඳ් ෂ යදයදනා කැවන 

ලදුව අද දින ඳැමිණ සිටිති. අභිොචක සුදත් මහතා සුයර්න් ඩි. යඳයර්රා නේ නීති  

මහතා සමග යඳනී සිටි. ප්රශ්නනෙ වයී මහනුවර විදොර්ව විදොලයී 3 වසර 

ඉයගනුම ලැබූ ඔහුයේ පුත්රොට එම ඳාසල අත්හැර යවනත් ඳාසලකට ොමට සිදු ව 

වියරෝධතා ලිපි 39ක පිටඳත් ලබා ගැනීමයි. අභිොචකට තම පුත්රොයේ ඳාසල අහිමි 

කිරීමට යේතු ව ආරවුලකට සේබන්ධ වියරෝධතා ලිපිවල පිටඳත් ලබා ගැනීමට 

පුර්ණ අයිතිවාසිකම්  ඇති බව පිළිගැනිණ.  

ආරවුල ඇති ව කාලයී ඳාසයල් විදුහල්ඳතිව සිටි කර්නල් රාජඳ් ෂ මහතා ළඟ එම 

යල්ඛන ඇති බව එළිදරේ ව බැවින් ඔහු කැවීමට සිදු විෙ. එයහත් අද දින එම 

තුන්වැනි  ඳාර්ශව විසින් වියරෝධතා ලිපිවල පිටඳත් දීමට විරුද්ධ බව වාචිකව ඳැවසු 

මුත් ලිඛිතව ඉදිරිඳත් යනොවිෙ. එම වියරෝධතා ලිපිවල වොජ අවොජභාවෙ යනොතකා 

දැනට තමන් සන්තකයී ඳවතින යල්ඛන බවට ඉදිරිඳත් කර ඇති බැවින් එම යල්ඛන 

39 හි සතෙ පිටඳත් බවට සහතික යකොට යදසතිේ  ඇතුළත අභිොචකට ෙවා . 

බව යකොමිෂන් සභාවට දැනුේ යදන යලස යමයින් නියෙෝග කරනු ලැයේ. 

 

නිරයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 3(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව අභිොචක විසින් ඉල්ලුේ යකොට ඇති යතොරතුරු යඳොදු අධිකාරිෙ 

සතුව ඳවතින යහයින්ද, 5(1) වගන්තියී වෙතියර්කෙට ෙටත් යනොවන යහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ යතොරතුරු ලබා දීමට නියෙෝග කළ බැවින් අභිොචනෙ අවසන් කරනු 

ලැයේ.  

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ ඳටිඳාටිෙ, 

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

සන්නියේදනෙ කරනු ලැයේ. 

 

 

 

 


