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අයි.ජී.එල්. ජයවීර එ. දකුණු පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 984 /2019 (2019.07.09 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
  
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම  
 
අභියාච    -     අයි.ජී.එල්. යයීර  
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, දකුණු පළොත් අධෙොපන අමො ෙොංශය 
` 
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - අයි.ජී.එල්. යයීර 
තපොදු අධිකොරිය  - කිත්සිරි ලියනගමතේ, තල්කේ 

සෂිකලො විතේතුංග, සංවර්ධන නිලධොරී  
 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.11.09 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.12.03 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.18 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.10.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

බත් රමුල්ල, පැලවත් , ඉසුරුපොය, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධෙොපන  තසවවො 

කමිටුතේ තල්කේ විසින් "දිසවික් තසවවො ක්රමය යටතත් උප ගුරු  නතුරට පත් කිරීම" 

මැතයන් අංක අතසවක/ගුරුආ/19/114/712 හො 1988.04.04 දිනැති ලිපිය මගින් 

1988.04.06 දින සිට ක්රියොත්මක වන පරිදි මො තමොනරොගල දිසවික්කතේ උපගුරු 

 නතුරකට පත්කරන ලදී.  
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1992.01.01 දින සිට ක්රියොත්මක වන පරිදි මො දකුණු පළොතත් ගොල්ල දිසවික්කයට 

සවථොන මොරු කර, එදින පටන් ගොල්ල දිසවික්කතේ අේබලන්තගොඩ කලොප අධෙොපන 

කොර්යොලය යටතත් උපගුරුවරතයකු තලස තසවවය කරමි.  

එතහත් මො තමත ක් දකුණු පළොත් රොයෙ තසවවයට අන් ර්රහණය කරතගන තනොමැති 

බැවින් මතේ විනය බලධොරියො වන්තන් දකුණු පළොත් අධෙොපන තල්කේද, නැ තහොත් 

මොතේ පත්ීේ බලධොරියො වන බත් රමුල්ල, පැලවත් , ඉසුරුපොය, රොයෙ තසවවො 

තකොමිෂන් සභොතේ අධෙොපන තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධෙොපන තසවවො කමිටුතේ 

තල්කේද වන වග කරුණොකර මො තව  දන්වො එවන්න. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම 
ම  අභියොචක විසින් 2018.12.03 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 
නේකළ නිලධොරියොද පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  
අභියොචක විසින් 2018.12.18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     
  
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත් වූ  ාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු 2018.11.26, 28, 

2018.12.06, 14 හො 2019.02.13 දිනැතිව පිළිතුරු යවො ඇති බවයි.  
 
නමුත් අභියොචක විසින් සඳහන් කර සිටිනුතේ ඔහුට ලබො දී ඇති ත ොරතුරු තල්ඛන වශතයන් අවශෙ 
තනොවන බවයි. මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින ලද්තද් එම ත ොරතුරු ඔවුන්තේ 

භොරතේ, සන් කතේ හො පලනතේ ඇත්තත් අදොළ තල්ඛන තලසින් පමණක් වන බවයි. 
 
 
නිකයෝගය: 

පනත ි 43 වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු යන අර්ථනිරූපණයට ඇතුලත් ඉල්ීේ තයොමු කිරීමට 

කටයුතු කරන තලස අවධොරනය කරමින් පනතත් 43 වැනි වගන්තිය තකතරි අභියොචකතේ අවධොනය 

තයොමු කරනු ලැතේ. 

43 වගන්තිය: 

"ත ොරතුරු" යන්නට පහ  සඳහන් ඒවොතේ තභෞතික සවවරූපය තහෝ සවවභොවය 

තනොසලකො, සටහන්, තල්ඛන, සංතද්ශ, විදුත්  ැපැල්, ම , උපතද්ශ, මොධෙ නිතේදන, 

චක්රතල්ඛ, නියම, තලොේ තපොත්, ගිවිසුේ, වොර් ො, ප්රවෘත්ති පත්ර, සොේපල්, ආදර්ශක, 

හුවමොරු වන ලිපි, සංතද්ශ, නීති තකටුේපත්, තපොත්, පිඹුරු, සිතියේ, චිත්ර, රූප සටහන්, 

රූප තහෝ ප්රසව ොරොමය වැඩ තහෝ ඡොයොරූප, තසවයොපට, ක්ුද්ර තසවයොපට, ශේද පටිග  කිරීේ, 

ීඩිතයෝ පට, යන්ත්ර මඟින් කියැවිය හැකි වොර් ො, පරිගණක වොර් ො සහ තවනත් 

තල්ඛනග  ද්රවෙ, ඇතුළු යේ ආකොරයකින් තල්ඛනග  කරන ද්රවෙ සහ ඒවොතේ යේ 

පිටපත් ඇතුලත් තේ. 

ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ යේකිසි තපොදු අධිකොරියක භොරතේ, සන් කතේ 
තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරු පමණක් ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව ලබොදීතේ හැකියොවක් තපොදු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අධිකොරීන් සතුව පවතින බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු තල්ඛන සවවරූපතයන් 
පැවතීම සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතයි කරුණු දැක්ීම අනුම  කරනු ලැතේ.  
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතයි භොරතේ, සන් කතේ තහෝ 
පොලනතේ තල්ඛන තලසින් පැවතීම හො එම ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදී තිබීම ම  
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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