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බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්රතිලක එ. විසාකා විද්යාලය/ අධ්යාපන අමාත්යාාංශය  
 
RTC Appeal (ත ෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 63/ 2018 (23.03.2018 දින  ැවති තකොමිෂන් 
සභා රස්වීතේ තකොටසක් තෙස කරන ෙද නිතයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද  නතේ 32(1) වගන්තිය 
ප්රකාරව කරන ෙද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද 
තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති අංක 28 යටතේ 
 වේවාතගන යනු ෙබන කාර්යය ටි ාටිය 
 

සභාපති   : මහින්ද ගේමන්පිෙ මහ ා  

ජකොමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : කිශාලි පින්තටෝ-ජයවර්ධන තමතනවිය 
                 එස්. ජී. පංචිතහේවා මහ ා 

  ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රේ 
  විනිසුරු තරොහිනී වල්ගම  

 

අභියාචක    : වවදය බී. ඒ. තේ. ඉන්ද්රතිෙක 

ජනොතිසි ලත් පාර්ශව   : විදුහල් ති, විසාකා විදයාෙය  
      තල්කේ, අධයා න අමා යාංශය 
 

ජපනී සිටීම  

අභියාචක    : වවදය බී. ඒ. තේ. ඉන්ද්රතිෙක 

ජපොදු අධිකාරිය   : ප්රසාද් වීරතසේකර මහ ා, අධයක්ෂ, අධයා න අමා යාංශය 
  එස්. තක්. අවිරුප්ත ොෙ මිය, විදුහල් ති, විසාකා විදයාෙය  

      පෂ් රාණි සමරනායක මිය, අංශ ප්රධානි (ප්රාථමික  අංශය)  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම කෙ දිනය  23.10. 2017 

ත ොරතුරු නිෙධාරියා තීරණය ෙබාදුන් දිනය  ප්රතිචාරයක් 
තනොමැ   

නේ කළ නිෙධාරියා තව  අභියාචනය තයොමුකළ දිනය  07. 11. 2017  

නේ කළ නිෙධාරියා තීරණය ෙබාදුන් දිනය ප්රතිචාරයක් 
තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව 
තව  අභියාචනය තයොමුකළ දිනය 

28. 11. 2017 
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අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු:  

23. 10. 2017 වැනි දින අභියාචක විසින්  හ  ත ොරතුරු ඉල්ො සිටින ෙදී.  වද, තමම 
තල්ඛන විදුහල් තිනියතේ අේසන, නිෙමුද්රාව සහ වෙංගු කළ දිනය ද සහි ව, ස ය පිට ේ 
තෙස සහතික කර තදන තෙස ද අභියාචක විසින් ඉල්ොසිට ඇ .  

1. 2014 ත වැනි  ාසල් වාරතේ අවසාන දිනය වන විට,  ළමු තරේණිතේ A, B, C, D 
හා E  න්ති වෙ සියලු සිසුන්තේ නාමතල්ඛණය  

2. 2014 ත වැනි  ාසල් වාරතේ අවසාන දිනය වන විට, තදවැනි තරේණිතේ A, B, C, D 
හා E  න්ති වෙ සියලු සිසුන්තේ නාමතල්ඛණය 

3. 2014 ත වැනි  ාසල් වාරතේ අවසාන දිනය වන විට, ත වැනි තරේණිතේ A, B, C, 
D හා E  න්ති වෙ සියලු සිසුන්තේ නාමතල්ඛණය 

4. 2014 ත වැනි  ාසල් වාරතේ අවසාන දිනය වන විට, සිව්වැනි තරේණිතේ A, B, C, D 
හා E  න්ති වෙ සියලු සිසුන්තේ නාමතල්ඛණය 

 
ඉහ  ඉල්ලීමට ත ොරතුරැ නිෙධාරියාතගන් කිසිදු ප්රතිචාරයක් තනොෙද තහයින්, අභියාචක 
විසින් 07. 11. 2017 වැනි දින නේකළ නිෙධාරියා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ෙදී. 
නේකළ නිෙධාරියාතගන් ද අභියාචනයට ප්රතිචාරයක් තනොෙද තහයින්, අභියාචක විසින් 28. 
11. 2017 වැනි දින ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව තව  
අභියාචනයක් තයොමුකරන ෙදී.  
 
අභියාචනය විභාග කරන අවසථ්ාතව් උද්ග  වූ කරුණු:  
අභියාචකට අනුව ඔහු විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇේතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි දක්වා ඇති 
දිනයන්ට අදාළ  ැමිණීතේ නාමතල්ඛණයන් ය. තමම ඉල්ලීතේ  දනම විමසූ විට අභියාචක 
එයට පිළිතුරැ තෙස දක්වා ඇේතේ, තමම අවසථ්ාතව් දී වවදයවරුන් සේ තදතනකු (07) 
අධයා න අමා යංශතේ තල්කේවරයාතගන් අදාළ සිසුන් ත ොදු අදිකාරියට (විසාකා 
විදයාෙය) ඇතුෙේ කරගැනීමට උ තදස් සහි  ලිපි ෙබාගේ බව ය. තමම අවසථ්ාතව් දී 
විදුහල් තිනිය තමම උ තදස ්පිලි ැද තනොමැති වුවේ, 2015 වසතර් දී එම සිසුන් තදවැනි 
තරේණියට ඇතුලු  කරගන්නා බවට සහතික වී ඇති අ ර අභියාචක ඇතුලු පිරිස එයට එකග 
විය. නමුේ 2016 දී විදුහල් තිනිය තමම සහතිකය ම  කියා තනොකො ය. අනතුරුව, 
අභියාචක විසින් අධයා න අමා යංශතේ තල්කේවරයාතගන් 2015 වසතර් දී තදවැනි 
තරේණිය ට ඇතුෙේ කරගන්නා තෙස විදුහල් තිනියට උ තදස් සැ යු ලිපියක් ෙබාගැනීමට 
උේසාහ කළ ද, තමම ඉල්ලීම අමා යංශය මගින් ප්රතික්තෂේ  කරන ෙදී.  සුව විදුහල් තිනිය 
විසින් තමම සිසුවියන්  සේ තදනාතගන් එක අතයකු ඇතුෙේ කරගන්නා ෙදී.  
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද  න  ක්රියාේමක වීමේ 
සමග, අභියාචක ද ඇතුලුව  ම දරුවන්  ාසෙට ඇතුෙේ කරගැනීමට තනොහැකි වූ 
පද්ගෙයන් විසින්  න  යටතේ සහ  න  ප්රකාරව, 2014 වසරට  සුව අධයා න 
අමා යංශතේ තල්කේවරයාතේ උ තදස්  රිදි  ාසෙට ඇතුෙේ කරගන්න ෙද ත ොරතුරු 
තසවීමට කටයුතු කරන ෙදී. තමම කරුණ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට අභියාචනයක් තෙස 
සළකා බැලුණු අ ර, ත ොරතුරු ෙබා දීමට නිතයෝග තකරිණි (කුමාරසිරි මානතේ එ. තල්කේ, 
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අධයා න අමා යංශය RTIC Appeal/65/2017 16. 10. 2017 RTIC වාර් ාව). අභියාචකට 
අනුව එතසේ ෙබාදුන් ත ොරතුරු ම   දනේ වූ, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාතව් 126 වැනි වයවසථ්ාව 
යටතේ වන මූලික අයිතිවාසිකේ නඩුවක් අගතියට  ේ පද්ගෙයන් විසින්  වරා ඇති අ ර, 
එය තරේෂ්ඨාධිකරණතේ විභාග තවමින්  වතී.  
 
අභියාචක  වසන්තන්, අධයා න අමා යාංශය මගින් ෙබාදුන්, දරුවන් ඇතුෙේ කරගැනීමට 
 දනේ වූ ලිපි, එතසේ නිලුේ කරන ෙද සියලුම ලිපි තනොවිය හැකි බවේ,  ැමිණීතේ 
නාමතල්ඛනයන්හි සදහන් ත ොරතුරු ෙබා දීම අභියාචක හට  ාසතල් දැනට සිටින සිසුන් 
නිශ්චි වම එවැනි ලිපි ම   දනේව ඇතුෙේ කරගන්න ෙද්තද් ද යන්න සසදා බැලීමට 
උ කාරී වන බවේ ය.  වද, අභියාචක විසින් ඉදිරි ේ කරන  රිදි  ාසෙ විසින් 23. 10. 
2017 වැනි දින  වේ එක ඇතුෙේ කරගැනීමක් කුමාරසිරි මානතේ එ. තල්කේ, අධයා න 
අමා යංශය (RTIC Appeal/65/2017) හි ලිපි වෙට අදාළ ත ොරතුරු ෙබාදීතමන් අනතුව 
සිදුකර ඇ . අභියාචක විසින් තමම කරුණ සමථයකට  ේකරගැනීමට උේසාහ කෙ ද, 
තල්කේවරයා විසින් ඔහුතේ දරුවා  ාසෙට ඇතුලු කරගැනීමට උ තදස ් තදමින් ලිපියක් 
නිකුේ කිරීම ප්රතික්තෂේ  කෙ බව ද අභියාචක කියා සිටී.  
 
නිතයෝගය:  
1-3 දක්වා අයි මයන්හි සදහන් වන, 2014, 2015 හා 2016 වර්ෂයන් හි ත වැනි වාරය 
අවසානතයදී 1, 2 සහ 3 වැනි තරේණි වෙ සියලු දරුවන්තේ  ැමිණීතේ නාමතල්ඛණයන්හි 
ත ොරතුරු වෙට අදාෙව අ  ම ය වනුතේ, කුමාරසිරි මානතේ එ. තල්කේ, අධයා න 
අමා යංශය (RTIC Appeal/65/2017 16. 10. 2017 RTIC වාර් ාව) හි දී,  හ  කරුණු 
වෙට අදාළ ත ොරතුරු දැනටමේ මුදාහැර ඇති අ ර එය දැනටමේ මහජන වාර් ාවන්හි 
තකොටසක් බවට  ේව ඇති බවයි. 

1. 22. 04. 2017 දිනට විසාකා විදයාෙතේ සිව්වැනි තරේණිතේ එක් එක්  න්තිතේ සිසුන් 
සංඛයාව. 

2.  ළමු තරේණියට ඇතුෙේ කරගැනීමට අදාළ  හ  ත ොරතුරු  
අ.)   2014 දී සේමුඛ  රීක්ෂණ මගින්  ළමු වසරට ඇතුෙේ කරගන්නා ෙද 
සිසුන් තේ නාම තල්ඛණය සහ ඇතුෙේ කරගන්න ෙද සිසුන් සංඛයාව;  
ආ.)  2014 දී විතශේෂ අභියාචනා මණ්ඩෙය විසින් ඇතුෙේ කරගැනීමට 
නිර්තද්ශ කරන ෙද සිසුන් තේ නාම තල්ඛණය සහ ඇතුෙේ කරගන්න ෙද 
සිසුන් සංඛයාව (අධයා න අමා යංශ තල්කේතේ උ තද්ශය/ නිතයෝගය ම  
ඇතුෙේ කරගන්න ෙද සිසුන්);  
ඇ.)   2014 දී අධයා න අමා යංශතයන් නිකුේ කරන ෙද ලිපි ම  ඇතුෙේ 
කරගන්නා ෙද සිසුන් තේ නාම තල්ඛණය සහ ඇතුෙේ කරගන්න ෙද සිසුන් 
සංඛයාව; සහ  
ඈ.)   2014 ජනවාරි සිට තමත ක් ඉහ  දැක්වූ කාර්යය ටි ාටිය හැර තවනේ 
ආකාරයකින් ඇතුෙේ කරගන්නා ෙද සිසුන් තේ ත ොරතුරු: 

I.  සිසුවාතේ නම  
Ii. ඇතුෙේ වීතේ දිනය  
Iii. ඇතුෙේ කරගැනීමට තහේතුව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  
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තමම අවස්ථාතව් දී, 2014 වර්ෂතේ දී තකොළඹ 5, විසාකා විදයාෙයට ඇතුෙේ කරගන්නා ෙද 
දරුවන් පිලිබඳව නේ ෙැයිස්තුවකට සහ ලිපිනයන්ට  මණක් සීමා වූ ත ොරතුරු ෙබා දීමට 
තකොමිෂන් සභාව මගින් නිතයෝග කරන ෙදී. එම ත ොරතුරු අතනක්  ාසල් වෙ ද  ළමු 
වසරට දරුවන් ඇතුෙේ කරගැනීම සේබන්ධව ද, අධයා න අමා යාංශය මගින් තප්රේමොල් 
අතේතසේකර එ. අධයා න අමා යාංශය (RTIC Appeal/25/2017, 21. 07. 2017 RTIC 
වාර් ාව) හි දැක්තවන  රිදි නිකුේ කර ඇති බවේ, බාෙවයස්කරුවන්තේ 
ත ෞද්ගලිකේවයට ඇති අයිතිවාසිකමේ තකොමිෂන් සභාව විසින් සැෙකිල්ෙට ගන්නා ෙදී.  
 
තමම අභියාචනතේදී, අභියාචක විසින් ෙබා ගැනීමට ඉල්ලුේ කර ඇති, අදාළ  ාසතල් 
දරුවන් සෑම වසරකදීම ඇතුෙේ කරගැනීතමන් අනතුරුව ඔවුන්තේ  ැමිණීම සේබන්ධ 
ත ොරතුරු, ෙබාදුන්තහොේ එමගින් බාෙවයස්කරුවන්තේ ත ෞද්ගලිකේවයට ඇති 
අයිතිවාසිකම උල්ෙංඝනය වීමක් සිදුවන අ ර, එමගින්  නතේ 5(1)(අ) වැනි වගන්තිය ද 
කඩ වනු ඇ . තමම අභියාචනතයහි (1)-(3) දක්වා වන අයි මයන් හි ඉල්ලුේ කර ඇති 
ත ොරතුරු වෙ මහජන අර්ථසාධන අගය ද, මානතේ අභියාචනය (ඉහ ) හි ත ොරතුරු 
නිදහස් කිරීම තහේතුතවන් ශුනය වී ඇ . ත ොදු අධිකාරිය විසින් දැනටමේ අදාළ වසර වෙ 
අධයා න අමා යාංශය විසින් නිකුේ කරන ෙද, අනතුරුව දරුවන් ඇතුෙේ කරගැනීමට 
තහේතු වූ, ලිපි පිළිඹඳව ත ොරතුරු ෙබා දී ඇති බවට ත ොදු අධිකාරිය (විසාකා විදයාෙය) විසින් 
තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ  හවුරු තකොට ඇ .  වද, එම ත ොරතුරු තමම අවස්ථාතව් දී ෙබා 
ගැනීමට අභියාචක  දනම වන්තන් එකී ලිපි මගින් ස ය  ේවය නිරාවරණය තනොවන බවට 
ඔහුට ඇති ‘සැකය’ වන නමුේ, ඔහු විසින් තමය  හවුරු වන ආකාරතේ නිශ්චි  ත ොරතුරු 
ස යා තනොමැ .  
 
තමම ආකාරතේ ත ොරතුරු ඉල්ො සිටීේ ත ොදු අධිකාරිය තව  අනවශය බරක් ඇති කරයි. 
 වද, තමමගින් දිවයිතන් අතනකුේ තකොටස් වෙ, අතනකුේ  ාසල් වෙට අදාළව ද, එක් එක් 
තරේණිතයහි එක් එක් වසර වෙට අදාෙ  ැමිණීතේ නාමතල්ඛණ සේබන්ධ තේ හා සමාන 
ත ොරතුරු ඉල්ලීේ සඳහා පර්වාදර්ශයක් සැ යීතේ ඇති අනතුරුදායක බව පිලිේබදව ද, තමම 
ත ොරතුරු බාෙ වයසක්රුවන් පිළිඹඳ වීම තහේතුතවන්ම අපි සැෙකිල්ෙට ගනිමු. එතහයින්, 
ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි (1)-(3) දක්වා අයි මයන්හි වන ත ොරතුරු ෙබා දීම ප්රතික්තෂේ  කරන 
ෙදී. 
 
එතසේ වුවද, තමම සිදුවීතේ දී, අදාළ ත ොරතුරු නිෙධාරියා සහ නේකෙ නිෙධාරියා විසින් 
කටයුතු කරන ෙද ආකාරය  නතේ 23-29 වගන්ති මගින් නියම කරන ෙද, ත ොරතුරු 
ඉල්ලීමකට ප්රතිචාර දැක්වීම සේබන්ධ කාර්යය ටි ාටියට  ටහැනි ය. ත ොරතුරු නිෙධාරියා 
තේ සහ නේකෙ නිෙධාරියාතේ නිශශ්ේද ාවය වයවස් ානුකුෙ වරණයක් තනොවන අ ර, 
එය  න  උල්ෙංඝනය කිරීමකි.  
ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි අයි ම 4 හි දැක්තවන 25. 10. 2017 දිනට (ඉහ  මානතේ 
අභියාචනයට  සු දින) 04 තරේණිතේ දරුවන්තේ  ැමිණීතේ නාමතල්ඛණය පිළිඹඳ 
ත ොරතුරු, ළමුන් ඇතුෙේ කරගැනීතේදී අක්රමික ාවයක් සිදුවී ඇේදැයි දැනගැනීම සඳහා 
අ යවශය බවට අභියචක විසින් දක්වන  ර්කය තකොමිෂන් සභාව විසින් සැෙකිල්ෙට ගනී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  
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එම  දනම ම   දනේ වී හා සීමා වී සහ එකී ත ොරතුරු නිශ්චි  දිනයකට අදාළ, ඇතුෙේ 
කරගැනීතේ අක්රමික ාවයක් පිළිඹඳ තචෝදනාවක් තචෝදනාවක් සේබන්ධතයන් වීම සහ 
සාමානයකරණය තනොවූ ස්වභාවයක් සහි  වීම සැෙකිල්ෙට ගනිමින් 04 වැනි අයි මයට 
අදාළ ත ොරතුරු ෙබා දීමට තකොමිෂන් සභාව විසින් නිතයෝග කරනු ෙැතේ.  
 
අභියාචනය තමතසේ අවසන් කරන ෙදී.  
      


