
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්. සංජීව එ. අධ්යාපන අ අමායාංශය  

  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 858/2019 (2019.09.30) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපන ති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්අරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   - ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එේ. සංජීව     

කඅොතිසි ලත් පන ාර්ශවය-  නේ කළ නිලධාරී, අධොඳන අමා ොංශය   

 

කපන නීසිටීම   

අභියාචක   - ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එේ. සංජීව     

තඳොදු අධිකාරිය- ප්රසාද් විරසිරි - සහකාර අධොඳන අධෙක්ෂ  

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.04 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.02 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.26 

 

අභියාචඅයට පන සුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.10.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඳදනම යටතත් 2019 වර්ෂය සහා ඳළමු තේණියට 

සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීතේදී සලකා බලන නිර්ණායකයන්, අදාළ චක්ර 

තල්ඛණතේ පිටඳ ක් සහ ජාතික ඳාසල් විදුහල්ඳතිවරුන්ට තයොමු කරන ලද 

උඳතදස් ඳත්රිකාතව් පිටඳ ක්  

2. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඳදනම යටතත් ඳාසල්වල ඳළමු තේණියට සිසුන් ඇතුළත් 

කිරීතේදී ඡන්ද හිමි නාම තල්ඛණය සලකා බැතල්ද යන්නත් ඳාසල අයත් 

දිස්ත්රීක්කතේ තඳර වර්ෂවල ඡන්දය භාවි ා කර තිතබ් නේ එය තමම ඳදනම 

යටතත් නුසුදුස්තසකු වීමට තේතුවක් තව්ද යන්නත් එතස් නැ තහොත්  මන් 

තඳර තස්වය කළ ස්ථානයට අදාළ ප්රතද්ශතේ තහෝ දිස්ත්රීක්කතේ තඳර වර්ෂවල 

ඡන්දය භාවි ා කර තිබීම අ ෙවශෙ කාරණයක්ද යන්නත් ලිිත ව ලබා 

තදන්න. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.26 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචඅය සලකා බලඅ අවස්ථාකව්දී උද්ගවූ කාරණා: 

ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරුවලින් 1 තේණියට අදාළ (ඳාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සේබන්ධ) 

චක්රතල්ඛය ලැබී ඇ . තදවැනි ප්රශ්නනයද චක්රතල්ඛතේ වගන්ති ගැන විස් ර 

විමසීමකි.අභියාචකට ගැටලුවක් වූතේ ස්ථාන මාරුවී ඳැමිණි විට ඡන්ද නාම 

තල්ඛනයට ලකුණු ලබා තනොදීමය. එතහත් එවැනි ඡන්ද නාම තල්ඛනවලට ලකුණු 

ලබා තනොතදන බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. එය පිළිගැතනයි. ත ොරතුරු ලබා දීම ම  

තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තව්. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින් එම ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය 

අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 


