
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ප්රදීප් කේ. කේනාධිර එ. කිංේුඩ් විද්යාලය, මහනුවර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 979/2019 (2019.05.13) 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 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    පි.තේ. තස්වනොධිර  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, අධෙොපන අමො ෙොංශය   

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පි.තේ. තස්වනොධිර  

තපොදු අධිකොරිය - බි.එේ.එච්.ඒ. බණ්ඩොර - විදුහල්පති 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.11 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.09.20 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.09 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.09.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2018 වසර සඳහො ඔබ විදුහලට ආදී සිසු පදනම යටතත් පළමු වසර සඳහො ත ෝරොගත් සිසුන් 

තවනුතවන් ඔවුන්තේ තදමොපියන් විසින් සේමුඛ පරීේෂණය සඳහො ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි 

තගොනුතේ ඇති, 2017.01.15 වන දින සිට 2018.01.15 වන දින දේවො වූ කොලය තුළ මහනුවර 

කිංස්වවුඩ් විදුහලට තහෝ එි ආදී සිසුන්තගන්, සැදුේලත් විවිධ ආදී ශිෂෙ කණ්ඩොයේ තහෝ 

සංවිධොනවලට ද්රවෙමය තහෝ මූලෙමය තලස ආධොර ලබොදීම තවනුතවන් නිකුත් කළ ලිපි හො 

රිසිට්පත් වල සහතික කළ පිටපත්  

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.20 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති 

ත ොරතුරු සැපයීම උේ  පනතත් ii තකොටතස්ව 5(අ) තේදය අනුව ප්රතිේතෂ්ප කරන ලද බවයි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.09 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. 2018 ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇ . තගොනුතේ 

කටයුතු නිම 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. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 


