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තරිඳු ජයවර්ධන එ. අධයාපන අමාතයාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 439/2018 (2018.10.30 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්ය්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     තරිඳු ජයවර්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    යල්වකේ, නේකළ නිලධාරී අධයාපන අමාතයාාංශය  

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - තරිඳු ජයවර්ධන 

යපාදු අධිකාරිය  - - 

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 
2017 .10.02 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2017.10.03 (ලැබුණු බව දැන්ීම), 

2018.01.29 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  
2018.01.17 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.05.28 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව 

යවත අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.07.30 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.10.02 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 
 

1. අධයාපන අමතයංශයේ ශාරීරික අධයාපන සංවර්ය්ධන හා පුහුණු අධයක්ෂ තනතුර සඳහා 
අයදුේපත් කැඳවූ ගැසට්ටුයේ පිටපත. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. අධයාපන අමතයංශයේ ශාරීරික අධයාපන  සංවර්ය්ධන හා පුහුණු අධයක්ෂ තනතුර සඳහා 
අයදුේපත් කැඳවූ පුවත්පත් දැන්ීම පළ වූ දිනය, එම පුවත්පත් සහ ඒවායේ පිටපත්. 

3. එම තනතුර සඳහා සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ දිනය සහ සහභාගී වූ පිරියසව 
නාමයල්වඛණය. 

4. එම තනතුරට අදාළ රායකාරී ලැයිසවතුව.   

අභියාචක නේකළ නිලධරයටද 2018.01.17 දිනැතිව අභියාචනයක් යයාමු කිරීයමන් පසුව, යතාරතුරු 

නිලධාරියා 2018.01.29 දිනැතිව ඉල්වලා ඇති යතාරතුරු අතරින් සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ දිනය සහ 

රායකාරී ලැයිසවතුයවි පිටපතක් ලබා දී ඇත. නේකළ නිලධරයා 2018.05.28 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් 

යතාරතුරු නිලධාරියායේ තීරණය යවත අභියාචක යයාමු කරන ලදී. යමම තීරණයයන් අභියාචක සැහීමකට 

පත් යනාවූ යහයින් 2018.07.30 දිනැතිව අභියාචක යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපාදු අධිකාරිය 2018.10.16 දිනැතිව කකාමිෂන් සභාව කවත කතාරතුරු නිලධාරයා ලබාකෙන ලෙ 

2018.01.29 දිනැති පිළිතුර අවධාරණය කර ඇත. අභියාචනය සඳහා  කපාදු අධිකාරිය පැමිණ සිටිකේ නැත. 

අභියාචක පවසා සිටිකේ අධයාපන අමාතයාංශකේ ශාරීරික අධ්යාපන සාංවර්ධන හා පුහුණු අධ්යක්ෂ තනතුර 

සඳහා  ගැසට් පත්රයක් කහෝ පුවත් පත් ෙැන්ීමක් පළ කර කනාමැති බැවින් අයිතම 1, 2 සහ 3 ට අොළව 

කල්ඛන කපාදු අධිකාරිකයහි කනාමැති බවත් එකස් ප්රකාශ කනාකකාට කතාරතුරු නිලධාරියා අොළ කනාවන 

කවනත් කල්ඛන ලබාදී ඇති බවත්ය.    

 

අභියාචනය 2018.12.04. දින ප. ව. 3.00 ට වැඩි දුර විභාගය සඳහා නැවත කැඳවනු ලැකේ. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 439/2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් 

සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    තරිඳු යයවර්ය්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    යල්වකේ, නේකළ නිලධාරී අධයාපන අමාතයාංශය  

 

කපනීසිටීම   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක   - තරිඳු යයවර්ය්ධන 

යපාදු අධිකාරිය  - ප්රසාද් ීරසිරි අධයක්ෂ RTI අධයාපන අමාතයාංශය 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

යපාදු අධිකාරිය යවනුයවන් කරුණු දක්වමින් ප්රසාද් ීරසිරි මහතා පවසා සිටියේ යතාරතුරු ඉල්වීමට 

පාදකවූ තනතුර සඳහා අයදුේපත් කැඳවමින් ගැසට්ට පත්රයක්  යහෝ පුවත්පත් දැන්ීමක් පළ යනාවුණු බවයි.  

ඒ සඳහා අයදුේ පත් කැඳීයේ දැන්ීම පළ කරන ලද්යද් ආයතන පහක දැන්ීේ පුවරු වල බවත් එය සනාථ 

කිරීම සඳහා අමාතයංශය විසින් එම ආයතන යවත යවන ලද 2017.07.21 දිනැති ඊඩී/05/67/2/1/1/116 

දරණ ලිපියත් යකාමිෂන් සභාව යවත ලබා යදන ලදී. ඒ අනුව කැඳවන ලද සේමුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ 

දිනය සහ සහභාගිවූ පිරියසව නාම යල්වඛනයද ලබා යදන ලදී.  

 

ඒ අනුව අභියාචක පවසා සිටියේ යමය නිසි ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමකින් යතාරව යමම තනතුරු 

පිරීම සිදු කර ඇති බවයි. මන්ද යමම තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීේ සිදු කිරීයේදී අනිවාර්ය්යයන් ගැසට්ට පත්රයේ 

/ පුවත්පත් දැන්ීමක් සිදුකිරීම අනිවාර්ය්යය බැවින් ය. තවද යපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා යදන ලද යල්වඛන 

අනුව සේමුඛ පරීක්ෂනයට යක් ඩබ් විශාල්ව යසෝමරත්න සහ එච් ජී පී එේ කාරියවසේ යන පුද්ගලයින් 

යදයදයනකු සහභාගිී ඇති බවත් යපනී ගියේය. 

 

නියයෝගය: 

 

අභියාචක ඉල්වලා සිටි යතාරතුරු අතුරින් අයිතම 1 හා 2 ඒ අයුරින් දැන්ීේ පළ යනාකිරීම යහවතුයවන් යපාදු 

අධිකාරිය සතුව යනාමැති බව පැහැදිලි යේ. ඒ යවනුවට අමාතයංශය විසින් යමම තනතුර තම දැන්ීේ පුවර 

වල පළ කරන යලසට දන්වා ආයතන 5ක් යවත යවන ලද 2017.07.21 දිනැති ඊඩී/05/67/2/1/1/116 දරණ 

ලිපිය ලබා දීමට නියයෝග කරනු ලැයබ්. තවද 2017.08.28 දිනැති සේමුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණි අයයේ නාම 

යල්වඛනයේ පිටපතක්ද ලබා දීමට නියයෝග කරනු ලැයබ්.  

අභියාචනය යමයින් අවසන් කරනු ලැයබ්. 

 

යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ය්ශවය යවත සන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 
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