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එච්. ජී. සමන් නිශොන්   එ.  ගො/අේ/ප්රජොපතී තගෝ මී බොලිකො විදයොලය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/108/2018 (2018.08.23 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
  

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික:  විනිසුරු තරෝිණී වල්ගම  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  ආචොර්ය්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජයෂවඨ නීතිඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියොචක    -  එච්. ජී. සමන් නිශොන්  මහ ො  

තනොතිසි ලත් පොර්ය්ශවය       -  විදුහල්පති, ගො/අේ/ප්රජොපතී තගෝ මී බොලිකො විදයොලය 

 
තපනීසිටීම   

අභියොචක    - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය    - තක්. එසව. එච්. ජයවික්රම, විදුහල්පති, ගො/අේ/ප්රජොපතී තගෝ මී බොලිකො 
විදයොලය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.10.30 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.11.10 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2017.11.14 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් 
තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2017.12.29 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2017.10.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී: 

1. 2014 වර්ය්ෂතේ සිට 2017 වර්ය්ෂය දක්වො 2 සහ 3 තරවණි වල තිබූ පුරප්පොඩු සංඛ්යොව තකොපමණද? 

2. 2014 වර්ය්ෂතේ සිට 2017 වර්ය්ෂය දක්වො 2 සහ 3 තරවණි සඳහො අයදුේපත් කැඳීමක් කළොද? 

3. එම කැඳීම සිදුකළ ආකොරය, එම කැඳීේ නිතේදනතේ පිටපත් 

4. 2 සහ 3 තරවණි වලට ළමුන් ඇතුළත් කරගත් පදනම 

5. 2014 වර්ය්ෂතේ සිට 2017 වර්ය්ෂය දක්වො 2 සහ 3 තරවණි සඳහො ඇතුළත් කරගත් ළමුන්තේ නොම 
තල්ඛ්ණය අදොළ වර්ය්ෂ වලට අදොළව අනුපිලිතවලට දන්වන්න. 
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තමයට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො විසින්  2017.11.10 දිනැති ලිපිය මගින් “ඉල්ුේ තකොට ඇති 
සියු ත ොරතුරු වලට අදොළ තල්ඛ්න විදයොලය සතුව තනොමැති අ ර දැනට ලබො දිය හැකි ත ොරතුරු වලට 

අදොළ ඡොයො පිටපත් සඳහො තගීේ සිදු කර පැමිණ ලබො ගන්නො තලස” දන්වො ඇ . තමයින් අ ෘප්තියට පත් 

අභියොචක විසින් නේකළ නිලධ්රයො තව  2017.11.14 වැනි දින අභියොචනයක් තයොමු තකොට ඇති අ ර, 

නේකළ නිලධ්රයො  පන  ප්රකොරව ප්රතිචොර  දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 2017.12.29 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   
 

අභියොචනය සළකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ඇ ැේ ත ොරතුරු, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 

පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිතේ සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොපවතින 

නමුත්,  විදයොලය සතුව ඇති ලබො දියහැකි ත ොරතුරු අදොළ තගීේ සිදුතකොට ලබො ගැනීම සඳහො පැමිතණන 

තලස නියමි  කොලය ඇතුල  ප්රතිචොර දක්වමින් දැන්ූවද, අභියොචක විසින් එතසව කිරීම පැහැර හැර ඇති 
බව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දීමට කටයුතු කර ඇ ත්, 
අභියොචක ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ී ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන 
ලදී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

**** 

 
 


