
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.රාජපක්ෂ එ. අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 497/2018 (2019.01.14) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                               මින්ද ගේමේපිල 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි :තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි :විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ජනරාල්:   පියතිස්වස රණසිංහ  

 

 

අභියාච    - ඒ.රොයපක්ෂ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    තල්කේ,අධ්ෙොපන අමො ෙොංශය 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.23 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.05.01 

නේ කල නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.11 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.03.23  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

රත්නපුර දිස්වීක්කතේ ඇඹිලිපිටිය යනොධිපති විදෙොලයට ,යොතික පොසලට අදොළවන පහ  

සඳහන් ත ොරතුරු  

 

1. තමම විදෙොලය ආරේභක දිනය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. ආරේභක අවස්වථොතේ සිටි මුළු ශිෂෙ සංඛ්ෙොව  

3. 2018 මොර්තු 23 වන විට මුළු ශිෂෙ සංඛ්ෙොව  

3.1 පිරිමි හො ගැහැණු ළමයි තවන තවනම  

4. ආරේභතේ සිටි ගුරුවරුන් සංඛ්ෙොව සහ 2018 මොර්තු 23 වන විට සිටින ගුරුවරුන් 

සංඛ්ෙොව  

5. පන්ති පවත්වන තගොඩනැගිලි සංඛ්ෙොව  

6. 2010.01.01 සිට 2018.03.23 දක්වො කොලය තුළ අ.තපො.ස. සොමොනෙතපළ විභොගයට 

ඉදිරිපත් වූ ශිෂෙ සංඛ්ෙොව හො ඉන් අ.තපො.ස. උසස්වතපළට සුදුසුකේ ලැබූ සංඛ්ෙොව 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.05.01 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.06.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්වූ  ාරණා: 

තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම අනුව මුලදී ඔහු ත ොරතුරු නිලධ්ොරිතගන්ද , නේ කළ නිලධ්ොරිතගන්ද 

අවශෙ ත ොරතුරු ලැබී නැ . එතහත් අධ්ෙොපන අමො ෙොංශය මඟින් අදොළ විදුහල්පතිවරයො 

තව  කරන ලද දැන්ීම අනුව යේ ප්රමොදයක් ඇතිව ත ොරතුරු සපයො ඇති බව පසුව අධ්ෙොපන 

අමො ෙොංශතයන් දන්වො ඇ .  

ත ොරතුරු සපයො ඇති බව අංක ED/05/RTI/01/03/01 අංකය සහ 2019.01.10 ලිපිතයන් දන්වො 

ඇ . එතහයින් පොර්ශවයන් විභොගයට පැමිණීම අවශෙ නැති බව දන්වන ලදී.  

තගොනුතේ කටයුතු තමයින් අවසන් තේ. 

නිකයෝගය: 

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 වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

............................................................. 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

.............................................................. 

එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

............................................................. 

තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


