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කේ. එම්. එච්. සුදත් එ.  විදයාර්ථ ව විදයාලය ම නුව ර/ කලය ාප අධ්යාපඅ අධ්යේ  කලය ාප අධ්යාපඅ 

කාර්ථ මාලය ම නුව ර 

RTIC Appeal (තේඛණග  කාර්යපටිපාටිය) 167/2018 (2018.05.18 දින පැලති තකොමින් වභා 

රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය) 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබඳ තකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතේ පල ලාතගන යනු බන කාර්ය 

පටිපාටිය 

 

සභාපති:                                   මහින්ද ගේමන්පි  

කකොමි න් සභා සනාජික: එව්. ජී. පංචිතශේලා  

කකොමි න් සභා සනාජික: ආචාර්ය තවේවි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමි න් සභා සනාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලේගම  

 

අධ්යේ -ජඅරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක  -  තේ. එේ. එච් සුදේ  

තනොතිසි ේ පාර්ලය - කාප අධ්යාපන අධ්යේ කාප අධ්යාපන කාර්යාය මශනුලර / 

විදයාර්ව විදයාය - මශනුලර 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.11.22 

ත ොරතුරු නිෂධ්ාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

පිළිතුරු නැ  

නේ ක නිෂධ්ාරියා තල  අභියාචනය තයොමු ක දිනය 

  

2018.01.03 

නේ ක නිෂධ්ාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

පිළිතුරු නැ  

තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු ක දිනය  
 

2018.01.26 

 

අභිමාචඅමට පසුබිම්වු කරුණු 

අභියාචක 2017.11.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් පශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 
1. 2015, 2016, 2017 ලවර ල ශියේල විභශගය වමේ ෂමුන් වංඛයාල ලර්යට අදාෂල  

2. 2016 වශ 2017 වඳශා විදයාර්ව විදයායට 6 ලවර වඳශා ෂමුන් ඇතුේ කිරිතේදි නියමි  

කඩඉේ ෂකුණු තකතවේද වඳශන් ලිපිය  

ත ොරතුරු නිධ්ාරියා පන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැපයීමට අතපොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 

2018.01.03 දිනැතිල නේකෂ නිධ්රයා තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධ්රයාද පන  

ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීමට අතපොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 2018.01.26 දිනැතිල 
තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.    

නිකමෝගම 

විදයාර්ව විදයාතේ ත ොරතුරු නිෂධ්ාරියා  අදාෂ ත ොරතුරු 2018-05-09 දින දරන ලිපිය මඟින් බා 

දී ඇ . 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු වශ අභියාචනා 

කාර්යයපටිපාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනතේ පාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට කටයුතු කරන තමන් 

නිතයෝග කර සිටිමු. 

අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ.  

***** 

 

 


