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ඩබ් ආර් සමරතකෝන් බණ්ඩො එ. කළොප අධ්යොපන කොර්යොලය, තපොතළොන්නරුව 
 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 140/2018 (2018.04.26 දින පැවති තකොමිෂන් සභො 
රැසවී තේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොසවතු 
සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 
 
සභොපති    -  මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -           විනිසුරු තරෝිනී වේගම 
අධ්යක්ෂ-යනරොේ  - පියතිසවස රණසිංහ 
 
අභියොචක   - ඩබ් ආර් සමරතකෝන් බණ්ඩො මහ ො 
තනොතීසිලේ පොර්ශවය  - ප්රසොද් යයවර්ධ්න මහ ො, කළොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ 
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.11.01 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:   2017.12.05 

නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.11.30 

නේකළ නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:  ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  2018.01.06 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
අභියොචක 2017.11.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් ‘තපොතළොන්නරුව කළොප අධ්යොපන කොර්යොලතේ 
තසවවය කරන එේ.එේ.චන්රරේන මොරසිංහ මහ ොතේ  නතුර, එම  නතුරට ඔහු පේූ දිනය, සහ ඔහුට 
පැවරී ඇති රොයකොරිතේ විසව ර’ ඉේලො සිටින ලදී. 2017.12.05 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො, ඉේලො 
සිටින ත ොරතුරු, තපෞද්ගලික ත ොරතුරු යන පදනම ම  ත ොරතුරු ඉේීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. 
අභියොචක ඒ අනුව 2017.11.30 දින නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනයක් ඉදිරිපේ කරන ලදී. නේකළ 
නිලධ්රයො නියමි  කොලය ඇතුළ  පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසේ ූ බැවින් අභියොචක 2018.01.06 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්වමින් තපොදු අධිකොරිය සපයො ඇති 2018.04.20 දිනැති 
පිළිතුර මගින් තපනී ගිතේ 2018.01.15 සහ 2018.01.29 දිනැතිව(එනේ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තගොනු කළ පසු) අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවයි.  
අභියොචක තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්වො තනොතිබිණි. 
 
නිතයෝගය:  
අභියොචක ඉේලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්. 
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