
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එස්.කේ. ලියනකේ එ. අධ්යාපන අමාත්යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 492 /2018 (2018.12.04 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     එස්.කේ. ලියනකේ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    කල්කම්, අධ්යාපන අමාත්යංශය 

 

කපනීසිටීම   
අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි. 
තපොදු අධිකොරිය  - ඩබ්ලලිව්.එච්.ඩී. ප්රියදර්ශනී, නිතයෝයෙ විදුහල්වපති 

 පෂවපරොණි තසවනොනොයක, ගුරුවරියක් 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.01.22 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.01.27 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.27 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.01.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
2018 වර්ෂකේ කකාළඹ 05, විසාකා විද්යාලකේ පළමු කර්ණියට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා 
(විකද්ශගත්ව සිට පැමිණි ත්ැනැත්ත්න්කේ ද්රුවන් යන ගණය යටකත්) කත්ෝරාගනු ලැබූ කකාළඹ 05, 
කැප්කපටිකපාළ මාවකත් අංක 01 ද්රන ස්ථානකේ ලිපිනය වශකයන් ද්ේවා ඇති එස්.රාමනායක 
නැමති ශිෂයාවට අද්ාළ, 

1. එකී ශිෂයාව කවනුකවන් ඉදිරිපත් කරන ලද් ඉල්ුම්පත්. 
2. එම ඉල්ුම්පත්ට යා කර ඉදිරිපත් කරන ලද් ලිපි කල්ඛන. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3. සම්මුඛ පරීේෂණකේදී ඉදිරිපත් කරන ලද් දිවුරුම් ප්රකාශය, සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලය කවත් 
භාරකද්න ලද් ලිපි කල්ඛන. 

4. සම්මුඛ පරීේෂණකේදී ලබාදුන් ලකුණු ප්රමාණය සටහන් කරන ලද් කල්ඛනය. 
 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2018.01.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 
2018.05.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්ූ කාරණා: 

2018.11.20 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමු කරන ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් 
සභොතව් අවධොනය තයොමුවිය.  
 

එි සඳහන් වූතේ, කලින් තයොදොගත් තවනත් අ ෙොවශෙ කොර්යයක නිර ීමට සිදු ී ඇති තහයින් අද 
දින සහභොගී විය තනොහැකි බවත් ඒ තවනුවට තවනත් දිනයක් ලබො තදන තලස අයැද සිටීම තකතරි 
තකොමිෂන් සභොතව් අවධොනය තයොමුවිය. 

 

නිකයෝගය: 
ඒ අනුව අභියොචකතේ අයැද සිටීම සළකො බලමින් සහ වැඩිදුර කරුණු විභොග කිරීම සඳහො අභියොචනය 

නැව  විභොග කිරීම 2019.01.29 දින ප.ව. 2.00ට කල්ව බන ලදි. 

****** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 492 /2018 (2019.01.29 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

කපනීසිටීම   
අභියොචක   - එසව.තක්. ලියනතේ. 
තපොදු අධිකොරිය  - එසව. එසව. තක්. අවිරුපතපොල - විදුහල්වපතිනි, විසොඛො විදෙොලය  

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්ූ කාරණා: 

අභියොචක කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය  ම ත ොරතුරු ඉල්වීමට පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වන්තන් නේ, ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තශවප කිරීමට තහවතු දැක්විය යුතු බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉල්වලො සිටි ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයකට අදොළ 

ත ොරතුරු වන තහයින්, එම ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරන බවත්, අයි ම අංක 4 ට අදොළ 

ලකුණු ලැයිසවතුතවි පිටප ක්  මොට ලබො දීමට හැකියොවක් ඇති බවයි.  

තේ පිළිබඳව ත තවන පොර්ශවතයන් විමසීමක් කරනු ලැබුතව්ද යන්න තපොදු අධිකොරිතයන් තකොමිෂන් 

සභොව විමසන ලදුව, එවැන්නක් දැනට සිදු කර නැති බවට තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී.  

නිකයෝගය: 
පනතත් 29 වන වගන්තිය ප්රකොරව අදොළ ත වන පොර්ශවතයන් ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ 

ීම/තනොීම පිළිබඳ කරුණු විමසො දින 7ක කොලයක් තුල තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට තපොදු 

අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල.  

අභියොචනය කල්ව  බන ලදී.  

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 11.03.2019  

****  


