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එස්.ඒ. නිල ෝජන්  එ. කළාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/430/2018) (2018.11.26 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.  
  

සභාපති:                             මින්ද ගේමේපිල 
ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක    -   එසව.ඒ. නිතලෝයන්   

ලනාතිසි  ත් පාර්ශවය    -කළොප අධ්යොපන කොර්ය්යොලය, කිලිතනොච්චචිය   

ලපනීසිටීම   
අභියොචක    - එසව.ඒ. නිතලෝයන්   
තපොදු අධිකොරිය - පි. අරුන් වොතචල්වේ - සහකොර අධ්යොපන අධ්යක්ෂ    (සැලසුේ)  

     

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.19 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.01.26 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2018.02.12 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

 
2018.02.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.04.19 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.01.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී: 

1. 2016 ඔක්ත ෝබර්ය් සිට 2017 තදසැේබර්ය් දක්වො කිලිතනොච්චචිය කලොප අධ්යොපන කොර්ය්යොලතයන් 
මොරු කර යවො ඇති ගුරුවර/ගුරුවරියන්තේ නොම තල්ඛනයක් (පොසල් නේ සි ව)  

2. මොරු කර යැීමට තහවතු  

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො   2018.01.26 දිනැතිව පිළිතුරු සපයො ඇ . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2018.02.12 දිනැතිව නේකළ නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිළධ්ොරියො   2018.02.24 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වො  ඇ .  තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් 

තනොවූ තහයින් 2018.04.12 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය සළකා බ න අවස්ථාලේදී උද්ගතූ කාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

2 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ 
වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති ලැයිසවතුතේ නේ තදකක් නිවැරදිව සදහන් තනොමැති බව අනොවරණය 

විය. එය නිවැරදි කර ත ොරතුරු ලබො දීමට අධ්යොපන අධ්යක්ෂවරයො එකග විය. තදසතියක් ඇතුළ  එතසව 

කිරීතමන් අනතුරුව අභියොචනතේ කටයුතු නිම තේ. 

නිලයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දීමට එකග වූ 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. 
 
 
***** 

 


