
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

වවදය  කුමොරසිරි මොනතේ මහ ො එදිරිව තේකේ, අධ්යොපන න අමො යොාංශය 

 

RTIC Appeal/ 65/ 2017 (තමම අභියොචන විභොගය 16.10.2017 දින පන ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ව තේ 

තකොටසක් තෙස පන වත්වන ෙදී) 

 

සභොපන ති               -  මහින්ද ගේමේපිෙ මහ ො 

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තයයෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලී පින්තටෝ යයවධ්ධන තමතනවිය 

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තයයෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පාංචිතහ්වො මහ ො 

තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොයධ තසේවි තිරුචන්ර මිය 

අධ යක්ෂ-තයනරොේ  - පියතිස්ස රණසිාංහ 

 

අභියොචක     - වවදය  කුමොරසිරි මොනතේ මහ ො 

තනොතීසි ෙත් පන ොශධවය   - අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ තේකේ, ිල් ේ තහාරයොරි චි මහ ො 

තනොතිසි ෙත් තවනත් පන ොශධව  - තකොළඹ විශොඛො විදයොෙතේ විහලහේපන තිනී, එස්.තක්.අවිරුපතපන ොෙ  

     මහත්මිය. 

 

තපන නී සිටීම     - වවදය  කුමොරසිරි මොනතේ මහ ො, 

     වවදය  බී.ඒ. ඉන්රතිෙක මහ ො,  

     තකොළඹ විශොඛො විදයොෙතේ විහලහේපන තිනී, එස්.තක්.අවිරුපතපන ොෙ  

     මහත්මිය, 

     තකොළඹ විශොඛො විදයොෙතේ ප්රොථමිමික තර්ණි ප ප්රධ්ොනී, පෂ්පන රොණි ප  

     සමරනොයක මහත්මිය. 

 

අභියොචක, වවදය  කුමොරසිරි මොනතේ මහ ො තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපන නී සිාර. 

අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ තේකේ, ිල් ේ තහාරයොරි චි මහ ො (නේ කළ ් ෙධ්ොරී) සහ තකොළඹ විශොඛො 

විදයොෙතේ විහලහේපන තිනී, එස්.තක්.අවිරුපතපන ොෙ මහත්මිය (ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරී, තකොමිෂන් සභොවට 

අභියොචනය කරන ෙද අවසථ්මිොතේ) අභියොචනය විභොග කරන තමොතහොතත් පන ැමිණ තනොසිාරතයෝය. තකොමිෂන් 

සභොතේ මග තපන න්වම යටතත්, අදොෙ රොයය ් ෙධ්ොරීන්ට දැුමේ දී, වුනන් තනොතීසි ෙැබීතමන් පන ිලව 

තනොපන ැමිණි පමට තහ්තු විමසන ෙදී.එවිට ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරිනී අවශය ියයකියවිියද රැතගන හැකි ොක් 

ඉක්ම් න් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරියට පන ැමිතණන බව පන ැවිලවොය. ඒඅුමව තකොමිෂන් සභොව, අභියොචකතේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

කැමැත් ද විමසො, ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරි් ය පන ැමිතණනතුරු අභියොචනය කේ  ැබූ අ ර, ඈතේ පන ැමිණි පතමන් 

අනතුරුව අභියොචනය විභොග කතේය.   

 

තමම අභියොචනතේ, අභියොචක 22.04.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීමකින් පන හ  සහන් ත ොරතුරු විශොඛො 

විදයොෙතේ විහලහේපන ති් යතගන් ඉේෙො සිාරන ෙදී. 

22.04.2017 දින වන විට, තකොළඹ විශොඛො විදයොෙතේ 4 වන වසතධ එක් එක් පන න්තියක අධ්යොපන නය 

ෙබන සිිලවියන් සාංඛයොව  

1. පන ළමු තර්ණි පය සදහො ළමුන් පන ොසෙට ඇතුළත් කිරීම අදොෙකරගත් පන හ  ත ොරතුරු, එනේ  

a. 2014 වෂධතේදී, පන ළමු තර්ණි පය සඳහො සේමුඛ පන රීක්ෂණ මගින්, පන ොසෙට ඇතුෙත් කළ 

සිිලවියන් සාංඛයොව සහ වුනන්තේ නොම තේඛන  

b. 2014 වෂධතේදී විතශ්ෂ අභියොචනො මණ්ඩෙතේ ් තදධ්ශනතයන් පන ළමුවන තර්ණි පයට 

ඇතුෙත් කිරීමට ් තදධ්ශකෙ සිිලවියන්තේ නොම තේඛන සහ සිිලවියන් සාංඛයොව (අධ්යොපන න 

අමො යොාංශතේ ් තයෝගතයන් ඇතුෙත් කෙ ළමුන්)  

c. 2014 වෂධතේදී, අධ්යොපන න අමො යොාංශතයන් ් කුත් කරන ෙද ියපි මගින්, පන ොසෙට ඇතුෙත් 

කළ සිිලවියන් සාංඛයොව සහ වුනන්තේ නොම තේඛන  

i) ඉහ  සදහන් ක්රියො පන ාරපන ොාරන්ට පන රිබොහිරව, 2014 වෂධතේ යනවොරි මස සිට අද දින 

දක්වො, පන ොසෙට ඇතුෙත් කෙ ළමුන්තේ ත ොරතුරු, එනේ ශිෂයොතේ නම 

ii) පන ොසෙට ඇතුෙත් කෙ දිනය 

iii) ඇතුෙත් කෙ තහ්තුන්  

 

අභියොචතේ ත ොරතුරු ඉේලීමට පිළිතුරු තෙස, විශොඛො විදයොෙතේ විහලහේපන ති් ය, 29.04.2017 දිනැති 

ියපිතයන් අභියොචකට ප්රකොශ කර ඇත්තත්, ඇය ත ොරතුරු ඉේලීම පිියබදව නේ කළ ් ෙධ්ොරිව ියපියකින් 

දැුමවත් කළ බවත් නේ කළ ් ෙධ්ොරිතේ (අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ තේකේ) ෙපන තදස් අුමව වැුරහලර ක්රියො 

කිරීමට බෙොතපන ොතරොත්තු වන බවත්ය.  

 

ත ොරතුරු පන න ට අුමව රොයය ් ෙධ්ොරීන් ස්වොධීන අභිම ය අුමව කටයුතු කිරීම වුනන්තේ ේයවස්ථමිොපි  

රොයකොරියක් වන ් සොතවන්, අමො යොාංශතේ ෙපන තදස් එආකොරතයන් විමිලතේ ඇයිදැයි ඇිලවිට, ඇය 

තකොමිෂන් සභොවට තපන න්වො හලන්තන්, ත ොරතුරු ඉේලීම ඉදිරිපන ත් කරන විට, එනේ 22.04.2017 දින වන 

විට, ඇයව ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරී වශතයන්  පන ත්  කර තනොතිබුන බවයි. එම කොෙ සිමොව තුෙදී, සෑම ත ොරතුරු 

ඉේලීමක්ම, අධ්යොපන න අමො යොාංශයට තයොමු කර ඇ .  එම් සො, ෙපන තදස් පන  ො ඇය අමො යොාංශයට ියයො 

ඇ . එඅනතුරුව නේකළ ් ෙධ්ොරී (අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ තේකේ) විසින්, 19.06.2017 දින 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

චක්රතේඛනයකින් රයතේ පන ොසේ වෙ විහලහේපන තිවරුන්,  මොතේ විහලහතේ, ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරීන් වශතයන්  

පන ත් කළ බව ඇය සදහන් කෙොය. 

 

ඉහ  සදහන් කෙ විහලහේපන ති් ය විසින් (ඇය ත ොරතුරු ් ළධ්ොරි් ය වශතයන් පන ත් කිරීමට ප්රථමිමව) යැූ 

පිළිතුරු ියපිය ෙැබුණුවිට, අභියොචක අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ තේකේට 20.06.2017 දිනැති ියපිතයන් 

අදොළ ත ොරතුරු ් කුත් කරන තෙසට අභියොචනය කර ඇ . එනමුත්, අභියොචක සදහන් කතධ, එම ියපියට 

තේකේතගන් අද දක්වො ප්රතිචොරයක් තනොමැති බවයි. තකොමිෂන් සභොව විසින් විහලහේපන ති් ය භොරතේඇති 

ියයකියවිිය පන රික්ෂො කර විට අනොවරණය ුනතේ,  විහලහේපන ති් ය පිටපන ත් කරමින් අභියොචකට තයොමු කළ, 

තේකේ (තමම ියපිය ් කුත් කරන දිනය වනවිට නේ කළ ් ළධ්ොරි) විසින් අත්සන්  ැබූ 06.10.2017 දිනැති 

ියපියකින්, ත ොරතුරු සැපන යීම ප්රතික්තෂ්පන  කර ඇති බවය. එනමුත්, අභියොචක වහුට එම ියපිය තනොෙැබුන 

බව ් ශ්චි වම සැෙ කර සිාරතේය. 

 

් තයෝගය 

 

2016 අාංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පන නතත් සහ 2017 තපන බරවොරි තුන්වන 

දින ගැසට් කරන ෙද (ගැසට් අාංක 2004/66) RTI තරගුෙොසිවියන් ් යම කරන ෙද නීතිය සහ ක්රියොපන ාරපන ොාරය, 

අදොළ තපන ොහල අධිකොරිය, එනේ අධ්යොපන න අමො යොාංශය, සහ නේකළ ් ෙධ්ොරී, එනේ අධ්යොපන න අමො යොාංශතේ 

තේකේ, පන ැහැදිියව ෙේොංඝනය කර ඇ .  

 

පන ළමුතවන් ග  කළ, නේකළ ් ෙධ්ොරී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපන නී තනොසිාර අ ර වහු තවුමතවන් 

් තයෝජි තයක් එවිමටද අතපන ොතහොසත් වි ඇ . තමය RTI පන න  සහ 2017 තපන බරවොරි තුන්වන දින ගැසට් 

කරන ෙද (ගැසට් අාංක 2004/66) RTI රිතී ෙේොංඝනය කිරීමකි.  ම තනොපන ැමණීම සේබන්දව තකොමිෂන් 

සභොවට කිසිම තහ්තු ඉදිරිපන ත් කිරීමක් ද සිහලකර නැ . එතමන්ම, තකොමිෂන් සභොතේ කොයධ මණ්ඩෙය වහුව 

එදින සේබන්ධ් කර ගැනීමට දැරූ ප්රයත්නයන් ඵෙදොයී ූතේ ද නැ . එඅුමව, එවැ්  ක්රියොකෙොපන යන්, 

පන නතත් 39 (1) (c) වගන්තිය යටතත් වරදක් වන අ ර,  එම තකොටස යටතත්ම, ් ශ්චි  නීතිමය ප්රතිවිපන ොක  

දරුම ෙැතේ.   

 

එවැ්  අවස්ථමිොවකදී, 39 (4) ෙපන  වගන්තිය යටතත්, අදොළ ෙසොවිතයහි නඩු පන ැවරීමට, තකොමිෂන් සභොවට 

බෙය ඇ .  වද, 39 වගන්තියට අුමව,  එවැ්  වරදකට වැරදිකරුුනවතහොත්  දඩ මුදෙක් සහ/තහෝ වසර 

තදකක් තනොඉක්මවන කොෙයක් සඳහො සිරදඬුවමක් ් යම කිරීමට නීතිතයන් අවසර ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

 වද, නේකළ ් ෙධ්ොරී 06.10.2017 දිනැති ත ොරතුරු ් කුත් කිරීම ප්රතික්තෂ්පන  කරමින් යවන ෙද ියපිය, 

(අභියොචක වහුට තනොෙැබුන බවට සදහන් කරන ියපිය), ත ොරතුරු සැපන යීම හුහල ප්රතිතෂ්පන  කිරීමක් වන 

අ ර, ත ොරතුරු ඉේලීම ප්රතික්තෂ්පන  කරන්තන් පන නතත්   (1) ෙපන වගන්තිය යටතත් ඇති තකබහල අවස්ථමිොව 

යටතත්ද යන්න ෙපටො දක්වො නැ . තමය පන නතත් 31(3) ෙපන වගන්තිය බරපන  ෙ තෙස ෙේොංඝනය කිරීමකි.  

 

පන නතත් 31(3) ෙපන වගන්තිය තමතස් සදහන් කරයි: 

(3) නේ කළ ් ෙධ්රයො විසින් (1) වන ෙපන වගන්තිය යටතත් සඳහන් කර ඇති යේ අභියොචනයක් 

පිළිබඳ තීරණය එම අභියොචනය ෙැබී සති තුනක කොෙයක් ඇතුළ  ෙබොදිය යුතු අ ර ඒ සඳහො ූ 

් ශ්චි  පන දනම ඇතුළුව එම තීරණය සඳහො ූ තහ්තු ද දැක්විය යුතු ය. 

 

තපන ොහල අධිකොරිය සහ එහි තේකේ, (නේකළ ් ෙධ්ොරී) පන වරුම ෙැබූ වයවස්ථමිොපි  වගකීම සෘජුව ෙේොංඝනය 

කර ඇ . එනේ, ත ොරතුරුවෙට ප්රතේශ වතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂ්පන  කිරීමට හැක්තක්, පන නතත්   (1) 

ෙපන වගන්තිතේ  සදහන් කර ඇති ් ශ්චි  තහ්තු/අවසථ්මිො ම ම පන දනේ  ව පන මණක් වන බවයි.   

 

එතමන්ම, ත ොරතුරු ඉේලීේ සේබන්ධ්ව ක්රියො කිරීමට ් ශ්චි  සහ පන ැහැදිිය ක්රියො පන ාරපන ොාරයක් තපන ොහල 

අධිකොරිය ස්ථමිොපි  තනොකර තිබීම තහ්තුතවන් අභියොචකතේ 22.04.2017 දිනැති ඉදිරිපන ත් කරන ෙද 

ත ොරතුරු ඉේලීමට ඵෙදොයි තෙසින් පිළිතුරු දීමට වගකිව යුතු තපන ොහල අධිකොරියට තනොහැකි ව තිතේ.  

ත ොරතුරු ඉේලීම ඉදිරිපන ත් කරන දිනය දී (එනේ 22.04.2017), ත ොරතුරු ඉේලීේ ඍජුවම හිලරුවො 

ඇත්තත් තපන ොහල අධිකොරිය වන අධ්යොපන න අමො යොාංශයයි. 19.06.2017 දිනදී පන ොසැේ වෙ විහලහේපන තිවරුන් 

 ම පන ොසැෙ සේබන්දව ත ොරතුරු සැපන යීම සඳහො, ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරින් බවට පන ත් කරන ෙද්තද් පන නතත් 

24 (1) තකොටසට අුමව ත ොරතුරු ඉේලීම කර මොස තදකක් පන මණ කොෙයක් ග ූ පන ිලවයි. එම් සොතවන්, 

ඉහ  නේ සදහන් විහලහේපන ති් ය ඒ වනවිට ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරි් ය තෙස පන ත් තනොකළ තිබු බැවින්  ඇය 

ත ොරතුරු ප රතේශය ප රතික්තෂ්පන  කිරීතේ වරදට හිල තනොතේ. ඒඅුමව, තමම අවස්ථමිොතේ, පන න  අුමව 

ක් රියො කිරීතේ ප රධ්ොන ම වගකීම පන ැහැදිිය තෙසම පන ැවරී ඇත්තත් තපන ොහල අධිකොරිය වන අධ්යොපන න 

අමො යොාංශය ම යි. 

 

ඉන්පන ිලව, අභියොචනොකරු 20.06.2017 වන දින තපන ොහල අධිකොරිතේ, එනේ අධ්යොපන න අමො යාංශතේ තේකේට 

ියපියක් යැුනවදඑම අවස්ථමිොතේදීද වහුට ප්රතිචොරයක් ෙැබී නැ . විහලහේපන ති් ය (ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරී) පිටපන ත් 

කරමින්, නේ කළ ් ෙධ්ොරී විසින් ත ොරතුරු සැපන යීම  ප්රතික්තෂ්පන  කෙ 06.10.2017 දිනැති ියපිය, නේකළ 

් ෙධ්ොරිවරයො ත ොරතුරු ඉේලීම ප්රතික්තෂ්පන  කරන්තන් පන නතත්   (1) ෙපන වගන්තිය යටතත් ඇති තකබහල 

අවස්ථමිොව යටතත්ද යන්න ෙපටො දක්වො නැති අ ර 31 (3) ෙපන වගන්තිය යටතත් අභියොචනයකට ප්රතිචොර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

දැක්වමට පන නවො ඇති කොෙ සීමොව ද අුමගමනය කිරීමට ද අතපන ොතහොසත් ව ඇති බව  පන ැහැදිිය තෙස ඇඟුනේ 

තේ.  

 

06.10.2017 වනදො , අපන රීක්ෂොකොරීව ියයන ෙද (තකතස් ුනවද පන න ට පන ටහැ් ) ප රතික්තෂ්පන  කිරීතේ ියපිය 

යවො ඇත්තත් ප රථමිමවරට අභියොචනය 20.06.2017 වනදො නේ කළ ් ෙධ්ොරිට ඉදිරිපන ත් කිරිතමන් මොස 

තුනක කොෙයක් ඉකුත් වතමන් පන ිලව වන අ ර නේ කළ ් ෙධ්ොරීට  තකොමිෂන් සභොව විසින් තනොතීසි 

යැවතමන්ද අනතුරුවයි. 

 

සමස් යක් තෙස ඉහ  සදහන් ක්රියො කෙොපන යන්  RTI පන නතත් 31 වගන්තියසහ 39 (1) (ඈ) ෙපන වගන්තිය 

ෙේොංඝනය ව ඇ . එතමන්ම,  එය 2017 තපන බරවොරි 3 වන දින පන ොෙධිතේන්තු ප්රතිසාංස්කරණ සහ යන 

මොධ්ය අමො යවරයො විසින් පන නවන ෙද (ගැසට් අාංක 2004/66) රීති කඩ කිරීමකි. එපන මණක්ද තනොව, 14 (අ) 

වගන්තිය යටතත් ‘තපන ොහල අධිකොරීන් තව  පන වරො ඇති කොයධ ් සි පන රිදි ඉටු කරන්තන් ද යන්න අධීක්ෂණය 

කිරීම සහ ඒවොට අුමකූෙව කටයුතු කරන්තන් ද යන්න සහතික වම’ තකොමිෂන් සභොතේ කොයධ සහ 

ක ධවයයක් වන වුහය තුෙද  තකොමිෂන් සභොව  ෙක්  ක්රියොකෙොපන ය සෙකො සිාර.   

 

තමම අභියොචනය, එහි අන් ගධ  කරුණු ම  සෙකො බෙනවිට, ඉහ  නේ සඳහන් පන ොසතේ විහලහේපන ති් ය, 

අභියොචනය ඉදිරිපන ත් කරන අවස්ථමිොතේදී ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරී තෙස පන ත්කර තිබුණි ප. ඒ අුමව  ඇය සදහන් 

කතේ අභියොචනයට අදොළ ත ොරතුරු ඇය රැතගන ඇවිත් ඇති බවත් එම ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොතේ 

් තයෝගය ම  ෙබො දීමට කැමති බවත් ය.  

 

තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ  බො ඇති ියයකියවිිය පන රික්ෂො කරන විට, අපන ට තපන නීයන්තන්, තමම 

අභියොචනතයන් ඉේෙන ෙද ත ොරතුරු, තපන ර අභියොචනො වෙ ් කුත් කෙ පන ළමු තර්ණි පය සදහො ඇතුළත් කෙ 

ළමුන් සාංඛයොව සහ වුනන්තේ නොම තේඛන ආදී ත ොරතුරු වෙට සමොන ස්වභොවයකින් යුත් ත ොරතුරු බවයි 

(RTIC අභියොචනො අාංක 25/2017, 21.08.2017 දිනැති වො ධො). අදොළ නේකළ ් ෙධ්ොරීවරයො, ත ොරතුරු 

ඉේලීම ප රතික්තෂ්පන  කතේ පන නතත් 5 (1) තකොටතස් කුමන වගන්තිය යටතත් ද යන්න ෙපටො දක්වො 

තනොමැති ් සොතවන්, එතස් ප රතික්තෂ්පන  කතේ කුමන පන දනම යටතත්ද යන්න විමසීම ඵෙරහි  බව හැතේ. 

අභියොචනය තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තගොුම කරන අවස්ථමිොතේ ත ොරතුරු ් ෙධ්ොරිනී ව සිාරන, ඉහ  නේ 

සදහන් පන ොසතේ විහලහේපන ති් ය, නේ ෙැයිස්තුතේ නේ සහ තපන ෞද්ගියක ත ොරතුරු ඇතුෙත් ළමුන්තේ 

ආරක්ෂොව සහ ිලරක්ි භොවය ගැන ප රශ්න කර සිාරයොය. ත ොරතුරු ඉේලීතමන් අසො තිබු ත ොරතුරු, එනේ 

අදොළ ළමුන් සාංඛ යොව, වුනන්තේ නේ සහ ියපිනය යන්නට සීමො ව තිතේ. එය RTIC අභියොචනො අාංක 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

25/2017 (21.08.2017 දිනැති වො ධො) යටතත් එම අභියොචනතේ අභියොචනොකරු තකොමිසමට අභියොචනො 

කළ පන ිල, තපන ොහල අධිකොරිය සැපන යු ත ොරතුරු වෙට සමොන තේ.  

 

 වද, ත ොරතුරු ඉේලීතමන් අසන ෙද ත ොරතුරු, අධ යොපන න අමොත් යොාංශතයන් ් කුත් කෙ ියපි මගින් අදොළ 

පන ොසෙට ඇතුෙත් කෙ ළමයින් සේබන්දතයන්ද අදොළ තේ. තමම ියපි, මහයන ක් රියොධ්රයන් වුනන්තේ 

රොයකොරිය ම  පන ැවරී ඇති අභිම ොුමසොරී බෙ ෙ තයොදවන ආකොරය විදහො දක්වන බැවින්,  එය මහයන 

ිලබසිද්ධියට අදොළ තේ. ඒඅුමව  එම ත ොරතුරු පන නතත් 5 (4) ෙපන වගන්තිය යටතත් ් කුත් කිරීමට හැකියොව 

ඇ . එතමන්ම, තේ සේබන්දතයන් ත ොරතුරු ෙබො ගැනීතේ අයිතිවොසිකම බෙොත්මක කිරීම මගින් තපන ොහල 

අධිකොරිවෙ වි් විදභොවය සහ වගකීම පිළිබඳ සාංසක්ෘතියක් තපන ෝෂණය කිරීතේ අවශ් ය ොවය තපන න්ුමේ 

කරන පන නතත් පවධිකොවද සැෙකිේෙට ග  යුතු තේ. RTI තකොමිෂන් සභොව පන නතත් ඇති නීතිය ක් රියොත්මක 

කිරීමට ේ යවස්ථමිොපි  වගකීමකින් බැඳී ඇ . ඒඅුමව පන නතත් මූියක මූෙධ්මධය වන ‘ෙපන රිම ත ොරතුරු 

අනොවරණය කිරීම’ යන්නට අුමකූෙව ත ොරතුරු ප රදොනය මුක්  කළ හැක්තක් පන නතත් 5 (1) 

ෙපන වගන්තිතේ ් ශ්චි ව සඳහන් තකොට ඇති ේ යතිතධකයන් පන දනේ කරතගනම පන මණි ප. තකතස් ුනවත්, 

මහයන ිලභසිද්ධිය මුහලන්පන ත් ුන අවස්ථමිොවකදී ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම අත් යොවශ් ය තේ. එ් සොතවන්, තමම 

සිද්ධිතේ, නේ කළ ් ෙධ්ොරී පන නතත් 5 (1) ෙපන වගන්තිතේ කුමන ේ යතිතධකය පන දනේ කරතගන ත ොරතුරු 

සැපන යීම ප රතික්තෂ්පන  කරනවොද යන්න තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේදී තහෝ ් කුත් කෙ තවනත් ියපි මගින් 

තහෝ විදහො දැක්වමට අතපන ොතහොසත් ව ඇති බව පනරොව ධනය කෙ යුතුය. 

 

ඒඅුමව, තකොමිෂන් සභොව ත ොරතුරු ඉේලීතේ අාංක 1 සහ 2  (අ) – (ඇ) යටතත් ඉේෙො ඇති ත ොරතුරු 

් කුත් කරන තෙස ් තයෝග කර සිාරයි. ් කුත් කෙ ත ොරතුරු අුමව,  ත ොරතුරු ඉේලීතේ අාංක 2 (ඈ) ට 

අදොළ වන ත ොරතුරු, එනේ, “ඉහ  සදහන් ක් රියො පන ාරපන ොාරන්ට අම රව, 2014 වෂධතේ සිට අද දින දක්වො, 

පන ොසෙට ඇතුෙත් කෙ ළමුන්තේ ත ොරතුරු, (ශිෂයොතේ නම, පන ොසෙට ඇතුෙත් කෙ දිනය සහ ඇතුෙත් කෙ 

තහ්තුන්) අවශ් යනේ ් ණධය කර ගැනීමට අභියොචකට හැකියොව ඇ . 

 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරන ෙදී.  

 


