
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

 1 

 එච්. ඒ. ඩී. කේ. එම්. කලටුවාව  එ.   ශාන්ත ඇකලෝසියස් විද්යාලය, රත්නපුර 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/ RTIC 218/2018 (2018.08.23 සහ 2018.09.17 දිනයන්ි 
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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
  

සභාපති:                           මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යේෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක    -   එච්. ඒ. ඩී. තේ. එේ. කලටුවොව මහත්මිය 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය   -   තල්වකේ, අධ්යොපන අමො යොංශය 
 

කපනීසිටීම   

අභියොචක    -  එච්. ඒ. ඩී. තේ. එේ. කලටුවොව මහත්මිය 

තපොදු අධිකොරිය   -  පැමිණ නැ  
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.04.01 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.01.12 (ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ලැබුණු බව දැන්ීම) 

2018.01.19 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.01.23 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.23.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
අභියොචක  2018.04.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු  ඉල්වලො සිටින ලදී: 
 

1. 2018 වර්ය්ෂය සඳහො පළමුවැනි තරවණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහො රත්නපුර ශොන්  ඇතලෝසියසව 
විදයොලය තව  ඉදිරිපත් කරන ලද SA/CHO/36 දරන අයදුේපත්රයට අදොළව 2017.09.19 දින 
සේමුඛ පරීේෂණ මණ්ඩල නිලධ්ොරීන් විසින් සිදුකරන ලද සවථොන පරීේෂණ වොර්ය් ොතේ සහතික 
කරන ලද පිටප ේ; 

2. 2018 වර්ය්ෂය සඳහො පළමුවැනි තරවණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහො රත්නපුර ශොන්  ඇතලෝසියසව 
විදයොලය තව  ඉදිරිපත් කරන ලද SA/CHO/36 දරන අයදුේපත්රයට අදොළව 2017.12.13 වන දින 
අභියොචනො මණ්ඩලය මඟින් සිදුකරන ලද සවථොන පරීේෂණ වොර්ය් ොතේ සහතික කරන ලද පිටප ේ; 
සහ 
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3. SA/CHO/36 දරන අයදුේපත්රයට අදොළව ලකුණු 94ක ප්රමොණයේ ලබො ඇති හුලද්දුව 
මුදියන්තසවලොතේ රනුය අතේන් ධ්ර්ය්මතසවන යන දරුවොතේ නම 2018 වර්ය්ෂතේ රත්නපුර ශොන්  
ඇතලෝසියසව විදයොලයට, පොසලට අසන්න ගණය යටතත් ත ෝරොගන්න ලද දරුවන්තේ නොම 
තල්වඛණයට ඇතුලත් තනොකිරීමට විධිමත් තහවතු දේවන්න  

ත ොරතුරු නිලධ්රයො 2018.01.19 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින්, 1 සහ 2 අයි ම වලට අදොළ ත ොරතුරු සපයො 
ඇති අ ර, 3 අයි මට අදොළ වන ත ෝරොගත් සිසුන්තේ නම තල්වඛනය දැනටමත් තපොදු වසතේ පවතින බවත්, 
4 අයි මයට අදොළව අභියොචක පදිංචිය ඔප්පපු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම නිසො නම ඉවත් කරන ලද බවත් 

දන්වො ඇ .   තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්පතියට පත් අභියොචක 2018.01.23 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  
අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 
අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත ූ කාරණා: 

2018.08.23 දින පැවති අභියොචනො විභොගයට තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණි අ ර, අභියොචක විසින් 
ත ෝරොගත් සිසුන්තේ නොම තල්වඛණය දැනටමත් තපොදු වසතේ පැවතිය ද, එේ එේ සිසුවො විසින් ලබො ගන්නො 
ලද ලකුණු එි සඳහන් තනොවන බව ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

2018.09.17 දින පැවති අභියොචනො විභොගයටද තපොදු අධිකොරිය තනොපැමිණියද, 0218.07.31 දිනැති ලිපිය 
මගින් “තේ වන විටත් [...] 2018.06.22 දිනැති ලිපිය මගින් අදොළ ත ොරතුරු අභියොචනොකරු තව  
තකොමිෂන් සභොවට පිටප ේ ද සි ව දන්වො යවො ඇති බව” ඉදිරිපත් තකොට ඇති බව තකොමිෂන් සභොව 

විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී.   වද, 2018.06.22 දිනැති ලිපිය මගින් අධ්යොපන තල්වකේවරයො විසින් 
ත ොරතුරු අයි ම 3 ට අදොළව “2018 වර්ය්ෂය සඳහො පළමු වන තරවණියට රත්නපුර ශොන්  ඇතලෝසියසව 
විදයොලයට, පොසලට අසන්න ගණය යටතත් ත ෝරොගන්න ලද දරුවන්තේ නොම තල්වඛණතේ” පිටප ේ ලබො 
තදන තලස නිතයෝග කර ඇ ත්, එය තමත ේ පිළිතගන තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින්  ව දුරටත් 
නිරීේෂණය කරන ලදී.  

නිකයෝගය: 

ඉල්වුේ කර ඇති ත ොරතුරු, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 

3(1) වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්වුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද,  5(1) වගන්තිතේ  වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, 2018.06.22 ලිපියට ද අවධ්ොනය 
තයොමුතකොට අදොළ ත ොරතුරු තදසතියේ ඇතුල  ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් දන්වො යවන තලස විදුහල්වපතිට 
නිතයෝග කරනු ලැතේ.  
 

අභියොචනය අවසන් කරන ලදී.  
 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
*********** 

 

 


