
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩී.එල්. දර්ශන නදීක එ. අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/520/2018 (2019.01.28) 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 කොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාචක   -     ඩී.එල්. දර්ය්ශන නදීක 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    තල්කේ,අධ්යොපන අමො යොංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.එල්. දර්ය්ශන නදීක 

තපොදු අධිකොරිය -  

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.26 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.30 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.06 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.03.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදී. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආරක්ෂක අමො යොංශතේ නිර්ය්තද්ශ ම  අධ්යොපන අමො යොංශය මඟින් රත්න 

ෆර්ය්ගසන් උසස්ව විදයොලතේ 2018 පළමු තේණිය සඳහො බඳවො ගැනීමට නිර්ය්තද්ශ කර 

යවන ලද අවසන් ලැයිස්වතුතේ තස්වවො පුද්ගලයන්තේ තස්වවො අංකයන්,නිලයන්,නම හො 

ලිපිනයන්වල (යුධ්,නොවික,ගුවන් හමුදො සහ තපොලිස්ව තදපොර්ය් තේන්තුතේ) සහතික 

කරන ලද පිටපත්. 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.05.30 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  

කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.07.06 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

  

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

තේ සේබන්ධ් තපොදු අධිකොරිය යවන ලද ලිපිවල දින සඳහන් නැති බව අභියොචක 

පවසයි. 28.01.2019 දින අභියොචන විභොගය පැවැත්විණ. ඒ අ ර අධ්යොපන 

අමො යොංශතේ ත ොරතුරු මධ්යස්වථොනතේ ස. අධ්යොපන අධ්යක්ෂ ප්රසොද් ී රසිරි මහ ො 

අවශය ත ොරතුරු අභියොචකට යැවූ බව (ED/05/RTI/01/04/01 හො 2018.07.31 දින ඇතිව) 

සඳහන් කර ලිපියක් එවො ඇ . විභොග දින අභියොචක  මන්ට එම ත ොරතුරු ලැබුණු 

බව පිළිගත්තත්ය. 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 වයතිතර්ය්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරන ලදී. 
 

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

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය 

කරනු ලැතේ. 
****** 

 

 

 

 

 


