
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

තේමල ො තෙට්ටිආරච්චි එ. කලොප අධ්යොපන කොර්යොලය, මූලියන  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 75 /2018 (2018.05.25 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සෙ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු ෙො අභියොචන කොර්යය පිපොිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පිපොිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංිතෙවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  
 
අභියොචක   -     තේමල ො තෙට්ටිආරච්චි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    අධ්යක්ෂ, කලොප අධ්යොපන කොර්යොලය, මූලියන, ෙක්මන 

 
තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේමල ො තෙට්ටිආරච්චි 

තපොදු අධිකොරිය  - සුදත් සමරවික්රම, කලොප අධ්යක්ෂ, කලොප අධ්යොපන කොර්යොලය,  
මූලියන 
එච්ච.තෙව. ශොනකී නිල්වමිණි, කලොප අධ්යොපන කොර්යොලය, මූලියන 
ජී.එච්ච.ටී. ප්රියංකර, කලොප අධ්යොපන කොර්යොලය, මූලියන 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.10.13 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017 11.02, 2017.11.06 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.11.07 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.12.11 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.10.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පෙ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිින ලදී. 
 

1. 2017.05.17 දිනැති ලිපිය මඟින් ඔබ කොර්යොලය විසින් දක්වො ඇති පරිදි මීට පිටප ක් අමුණො 
ඇති ලිපිතේ දක්වො ඇති තලස අභියොචකතේ වැටුප් තගීම සෙ ඊට ආනුෂංගික කරුණු 
සේබන්ධ්ව අධ්යපන තදපොර් තේන්තුතේ අතිතර්ක පළොත් අධ්යක්ෂ ෙො සොකච්චඡො කිරීතමන් 
ලැබුණු පිළිතුරු. 

2. ඒ අනුව අභියොචකට ිමි විශ්රොම වැටුප ෙො විශ්රොම වැටුප් පොරිත ෝෂිකය ලබො ගැනීමට 
ෙැකිවන්තන් කවදොද? 

3. 2017.01.11 කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂකතුමියතේ ලිපිතේ අභියොකතේ ිඟ වැටුප සකසව කර 
තචක්ප ක් මඟින් ලබොදීමට කටයුතු කළ බව ප්රකොශ කළද මීට අමුණො ඇති 2008.04.10 දින 
දරණ වැටුප් පරිවර් න ලිපියට අනුව එම තචක්ප  ලියී තිතේද? 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.11.06 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිිතේ සොකච්චඡොතවන් පසුව 
සෙකොර අධ්යොපන අධ්යක්ෂ විසින් ඒ සේබන්ධ් වොර් ොවක් ලබොතදන තලස දන්වො 2017.05.24 
දිනැතිව දකුණු පළොත් අධ්යොපන අධ්යක්ෂ තව  එම වොර් ොව තයොමුකර ඇ . දකුණු පළොත් අධ්යොපන 
අධ්යක්ෂ එම වොර් ොවට අනුව දකුණු පළොත් අධ්යොපන තල්වකේ තවතින් උපතදසව ඉල්වලො ලිපියක් යවො 
ඇ . පත්ීමට තපරදො ම කිරීතමන් අනතුරුව නව ගුරු තසවවො වයවසවථොවට අන් ර්රෙණය කිරීම සෙ 
අභියොචකට ිමි උසසවීම ලේවො දීතමන් අනතුරුව විශ්රොම වැටුප් සෙ පොරිත ෝෂි ය ලබොදීම සඳෙො 
අවශය තල්වඛන විශ්රොම වැටුප් තදපොර් තේන්තුව තව  තයොමුකරන බව දන්වො ඇ . අන් ර්රෙණය 
කිරීම, උසසවීේ ලබොදීම ෙො වැටුප් වර්ධ්ක ලබොදීතමන් අනතුරුව ිමි වැටුප් සකසව කරන බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2017.11.07 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතෙොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2017.12.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

අභියොචක 2008 වසතර් තමොරවක කලොපතේ සිට මූලියන කලොපයට පැමිණ ඇ . තද්ශපොලන 
පළිගැනීමක් ම  විදුෙල්වපති සෙ කොලප අධ්යොපන අධ්යක්ෂ විසින් අසවථොනග  මොරුීමක් සිදුකර එය 
දකුණු පළොත් අධ්යොපන තල්වකේ විසින් අවලංගු කර තිබියදී අභියොචක බතලන් තගදර යවො ඇති බවත් 

 මන් විශ්රොම යො යුතු දිනය 2014.10.10 බවත් 2011.10.10  මන් විශ්රොම යවො ඇති බව පවසො දකුණු 

පළොත් තල්වක් 2012.05.02 දින දරණ ලිපියක් ලැබී ඇති බවට අභියොචක කියො සිටී. 

එතසවම නී යනුකූලව විශ්රොම තනොයැීම නිසො  මන්ට විශ්රොම යැීතේ ආකෘති පත්රය පිරීමට තනොෙැකි 
බව කියො සිටී. 
 
නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති කරුණු තුතනන් පළමුවන කරුණ සේබන්ධ්තයන් 2017.05.17 ලිපිය 
මඟින් අභියොචකතේ වැටුප් තගීම සේබන්ධ්ව අතිතර්ක පළොත් අධ්යොපන අධ්යක්ෂ සමඟ කළ 
සොකච්චඡොතවන් ලැබුණු පිළිතුරු සෙතික කරන ලද පිටප ක් අභියොචකට ලබො දී ඇ . 

තදවන ෙො ත වන කරුණු සඳෙො අභියොචක සැහීමකට පත්වන ප්රතිචොර දැක්ීමට එනේ විශ්රොම වැටුප 
ඉක්මණින් ලබො දීමට කටයුතු කරන තලසට නිතයෝග කිරීම  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් 

සභොතේ විෂය පථයට පරිභොිර තේ. එම නිසො එයටතකොමිෂන් සභොවට මැදිෙත් විය තනොෙැකිය. 
තකොමිෂන් සභොවට සිදු කළ ෙැක්තක් තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තෙෝ පොලනතේ ඇති 

ත ොරතුරු වලින් අභියොචකට පිළිතුරු ලබො දීමට කටයුතු කරන තලසට නිතයෝග කිරීමයි.  එම ප්රශවන 
තදකට තපොදු අධිකොරිය ෙැකි පමණින් ප්රතිචොර දක්වො ඇති බවද තපනී යයි. .  

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු ෙො අභියොචනො කොර්යපිපොිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිිමු. 
 

****** 


