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තසනරත්  රත්නොයක සුනිල්  එ .අධ්යොපන අමො යංශය 

 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1421/19 (2019.10.29 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 සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.   

 
සභොපති:    මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධ්න  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

 
අධ්යක්ෂ-යනරොල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 

 

අභියොචක   - තසතනරත්  රත්නොයක සුනිල්   
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  - නේකළ නිලධ්ොරි - අධ්යොපන අමො යංශය 
 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය  -  ප්රසොද් ීරසිරි -අධ්යක්ෂක  තයනරොල්  
                                                       

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-02-04 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2019-02-22 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2019-03-05 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-04-02 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක  2019-02-04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
තමො/ මල්වත් ොවල මොධ්ය විදයොලතේ ඉංග්රීසි උප ගුරුවරතයකු තලස  අියොචක තසවවය කරමින් 
සිටියදී විනය තහවතුවක් ම  වැඩ   හනමට ලක් විය. අනතුරුව අියොචක තවනුතවන් රොයය තසවවො 
තකොමිෂන් සභොතේ අධ්යොපන තසවවො කමිටුව මගින් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. 
(බී.ඒ තසෝමපොල ඒක පුද්ගල විනිශවචය සභොව) එතහත් එම විධිමත් විනය පරීක්ෂණය කිසිදු 
තහවතුවක් තනොදන්වො අධ්යොපන තසවවො කමිටුව මගින් නිෂවප්රභො කරන ලදී. නිෂවප්රභො කරන ලද එම 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණය පැවැත්ූ ඒක පුද්ගල විනිශවචය සභොව විසින් ගනු ලෑබූ තීන්දු, තීරණ, 
නිර්තද්ශ හො නිගමන  

 
ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සපයමින් දන්වො සිටිතේ              
ත ොරතුරු දැනටමත් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බවයි. තමම පිළිතුරින් අ ෘප්තතියට පත් බැවින් අභියොචක 
2019-03-05 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයො ද 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අප ොප ොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2019-04-02 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 
පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  ර්කය වුතේ අියොචක සේබන්ධ්තයන් පැවති  විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණතේ වොර් ොව සලකො බලො අධ්යොපන තසවවො කමිටුව  ආය න සංග්රහතේ XLVII  පරිච්චතච්චදතේ 22: 
5:3 වගන්තිතේ බලය පැවරී ඇති පරිදි විධිමත් විනය පරීක්ෂණය නිෂවප්රභො කිරීමට තීරණය කර ඇති අ ර 
එම තීරණයට පොදක ූ කරුණු අධ්යොපන අමො යංශතේ විනය ශොඛොව සතුව තනොපවතින බවය. 
එතමන්ම රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධ්යොපන තසවවො කමිටුව විසින් ESC/GEN/01/15/2018 හො 
2018-11-21 දිනැති ලිපිතයන් ගුරු තසවවය සේබන්ධ් කටයුතු අධ්යොපන අමො යොංශය තව  පවරො ඇති 
බවත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති විධිමත් විනය පරීක්ෂණය අදොලව ක්රියොකර ඇතිතත් අධ්යොපන තසවවො 
කමිටුව විසින් තනොවන බවත් ය. 
 වද අියොචක විසින් අ.තසව.ක./විනය/ 510/95/02 හො 2000.06.21 දිනැතිව දන්වො ඇති ලිපියට අදොලව 
ත ොරතුරු විමසො ඇ ත් එම අංකය යටතත් ලිපි තගොනුවක් අමො යොංශය  සතුව තනොපවතින බවත්ය. 
අභියොචකතේ සවථොවරය වුතේ 2017-04-07 දිනැති තල්ඛනය අනුව අියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින 
ත ොරතුරු වලට අදොල තගොනුව  තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ  පවතින බව ගමය වන බවයි. 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුතේ  2017-04-07 දිනැති තල්ඛනය ඔසවතසව එකී තල්ඛනය 
සකසව කිරීමට පදනේ කරගත් ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතිනවොද යන්න තසොයො බැීතේ 
හැකියොවක් පවතින්තන්ද යන්නයි. 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරනු ලැබුතේ එවැනි හැකියොවක් පවතින බවත් ඒ සදහො තපොදු අධිකොරියට 
සොධ්ොරණ කොලයක් ලබො තදන තලසත්ය. 
නිතයෝගය: 
තපොදු අධිකොරියට තමම අවසවථොතේදී නිතයෝග කරනු ලබන්තන් අියොචක විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන 
2017-04-07 දිනැති තල්ඛනය ඔසවතසව එකී තල්ඛනය සකසව කිරීමට පදනේ කරගත් ත ොරතුරු තපොදු 
අධිකොරිය සන් කතේ පවතිනවොද යන්න තසොයො බැීතේන් පසුව අියොචක විසින් ඉල්ලන ලද ත ොරතුරු 
වලට අදොළව දැනට තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින  ලිපි තගොනුව අභියොචක හට පරික්ෂො කිරීමට  

2019-11-29 වන දින අවසව ොව සලසො තදන තලසත් එිදී අියොචක හට අවශය යේ  තල්බනයක්   එකී 
තගොනුතේ පවතී නේ  එය ලබො තදන තලසත් ය. එතසවම ත ොරතුරු ලබො දීතේදී අභියොචක හට අදොළ වන 
ත ොරතුරු පමණක් ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය විසින් ක්රියො කල යුතුය. 
 
අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
***** 


