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එන්. සී. රත්නවීර  එ.  අධ්යාපන අමාත්යාාංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/ RTIC 329/2018 (2018.08.20 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 2018.08.09 දින 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.  
  

සභාපති:                                        මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                 -  එන්. සී. රත්නීර මහ ො 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය        -  තල්වකේ, අධ්යොපන අමො යොංශය  
 

කපනී සිටීම 

අභියාචක   -   පැමිණ නැ .  
කපාදු අධිකාරිය  -   පැමිණ නැ .  
ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.11.15 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය තයොමු තකොට තනොමැ  

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.04 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක  2017.11.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් 2002.01.01 දින සිට ක්රියොත්මක වන පරිදි ලබො 
තදන ලද විදුහල්වපති තසවවතේ iii වන පන්තිතේ පත්ීේ වලට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී.  
 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2018.05.04දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සළකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත් ූ කාරණා: 
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අභියොචක විසින් ඉල්වුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 
පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්වුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද,  5(1) වගන්තිතේ  වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද තපොදු අධිකොරිය විසින් 
ලබො දී ඇ .  
 

නිකයෝගය: 
ඉල්වුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් 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. 
 

*********** 
 


