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ආර්.එල්.එස.් ප්රියලාල් එ. සුජාතා විද්යාලය, මාතර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 1048 /2019 (2019.06.11 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ආර්.එල්.එසව. ප්රියලොල්  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙොපන අධෙක්ෂ, අධෙොපන අමො ෙොංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර්.එල්.එසව. ප්රියලොල් 

තපොදු අධිකොරිය  - එේ.එච්. වනිගසිංහ, විදුහල්පතිනි, සුයො ො විදෙොලය, මො ර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.11.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.07 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

පැහැදිලි නැ  

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.12.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.28 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.11.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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මාතර සුජාතා විද්යාලයට අද්ාලව ආගමික ගණය යටයත් සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා විදුහල ආරම්භයේදී 

සිට වර්තමා ය ද්ක්වා එය සිදුකල ආකාරය ද්ැක්යව  යල්ඛ ය යහෝ විදුහල සම්බන්ධයයන් සම්මතව 

තියබ  සටහයන් සහතික කල පිටපත්. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.07 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි. 
 

2018-11-26 දින අභියොචක විසින් තමම විදෙොලයට ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ලබො ගැනීතේ අයදුේ 

පත්රයට අනුව තමතසව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරමි. තමම විදෙොලය තබෞද්ධ බොලිකො පොසලකි. වර්ෂයකට 

තමම විදෙොලතේ ආගමික ගණය යටතත් 1 තරවණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීතේ සේමුඛ පරීක්ෂණයට තපනී 

සිටි අනෙොගමික සිසුන් අ රින් සෑම ආගමකින්ම වැඩිම ලකුණු ලබොගත් සිසුන් 1% ක් ත ෝරොගැනීම සිදු 
කරනු ලැතේ. පොසතල් තමත ක් පැව තගන එන සේප්රධොය අනුව අනෙොගමික පදනම අනුව අනෙොගමික 

පදනම යටතත් 1 තරවණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.  

 

2010 වර්ෂතේ සිට 1 තරවණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ඇති ආකොරය තමතසවය.  

වර්ෂය ආගම සිසුන් සංඛයාව 

2010 ඉසවලොේ 01 

2011 ඉසවලොේ 02 

2012 ඉසවලොේ 01 

2013 ඉසවලොේ 02 

2014 ඉසවලොේ 02 

2015 ඉසවලොේ 02 

ින්දු 01 

2016 ඉසවලොේ 01 

2017 ඉසවලොේ 02 

ක්රිසවතියොනි 01 

2018 ඉසවලොේ 01 

ක්රිසවතියොනි 01 
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යනුතවනි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි 
(අභියොචක නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනය තයොමුකළ දිනය පැහැදිලි නැ ). 2018.12.27 දිනැතිව 
නේකළ නිලධොරියො අභියොචක තව  ප්රතිචොර (අභියොචක නේකළ නිලධොරියොතේ ප්රතිචොරය අභියොචනයට 
අමුණො නැ ) දැක්ූවද ඉන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ ආගමික පදනම ම  විදෙොලය ආරේභතේ සිට විදෙොලයට 
ළමුන් ඇතුළත්කරතගන ඇති ආකොරය අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති අ ර ඊට අදොළ ත ොරතුරු 
2018.12.07 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති අ ර විදෙොලයීය සේප්රදොය අනුව වසරකට 1% 
ක අනෙොගමිකයින් බඳවො ගන්නො බවට කරුණු දක්වො සිටියි. එතසවම එම ළමයින් ත ෝරොගනු ලබනුතේ 
අදොළ විභොගතයන් වැඩිම ලකුණු ලබොගන්නො පිළිතවළ අනුව බවයි. 
 
තමිදී අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිනුතේ විදෙොලයට ළමුන් ඇතුළත්කරගනුතේ යේ සේප්රදොයක් ම  නේ 
එම සේප්රදොයට අදොළ සටහන් විදෙොලය සතුව පැවතිය යුතු බවයි.  
 
මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ තමත ක් කල් ළමයින් ඇතුලත් කරගත් 
තල්ඛනයන් ප්රකොරව අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො දුන් බවත් ඊට අම රව අදොළ සේප්රදොය දක්වනු 
ලබන තවනම ූ තල්ඛනයක් තපොදු අධිකොරිය සතු තනොවන බවත් අභියොචක හට අවශෙ නේ ළමුන් 
ඇතුළත්කරගත් තල්ඛනයන් පරීක්ෂො කිරීමට අවසවථොව ලබො දිය හැකි බවට කරුණු දක්වො සිටින ලදි. 
 
මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක හට එතසව එම තල්ඛන පරීක්ෂො කිරීමට 
අවශෙ තනොවන බවත් සේප්රදොය යන තපොදු අධිකොරිතේ කරුණු දැක්ීම පදනේ කරගත් ක්රමතේදය 
පමණක් අවශෙ වන බවයි. 
 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ සේප්රදොය වන්තන් අදොළ විභොගතයන් වැඩිම ලකුණු 
ලබොගන්නො ළමුන් බඳවොගැනීම වන බවයි. 
 
තමම කරුණු දැක්ීම අදොළ තපොදු අධිකොරිය විසින් අනෙොගමික ළමුන් බඳවොගන්නො සේප්රදොයික පදනම 
තලස නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 

නියයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් විමසන ලද පදනම වන්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කළ පරිදි අදොළ 
විභොගතයන් වැඩිම ලකුණු ලබොගන්නො ළමුන් බවට වන ත ොරතුර තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් 
සභොව ඉදිරිතේ ප්රකොශ කළ තහයින් එය අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුර වන බව තකොමිෂන් 
සභොව අවධොරණය කර සිටී.  
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ලැබුණු තහයින් අභියොචනය 
මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

**** 
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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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