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ඒ.ජී.එස.්ආර්. රාජපක්ෂ එ. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 527 /2018 (2018.12.11 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   -     ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, උසසව අධෙොපන අමො ෙොංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ 

තපොදු අධිකොරිය  -          ටී.බී.එේ. අ පත්තු, අතිතර්ක තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.14 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.04.20 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.04.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1. මම කලින් දරන ලද ලිපිකරු  නතුරට තපරදො ම  හරවො යැීම සඳහො විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන 

තකොමිෂන් සභොතේ පර්ණ අනුමැතිය ලබොතගන තිතේද ? එම තල්ඛන වල  සහතික  ලද පිටපත්. 
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2. මම කලින් දරන ලද ලිපිකරු  නතුරට තපරදො ම  හරවො යැීම සඳහො විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන 

තකොමිෂන් සභොතේ පර්ණ අනුමැතිය ලබොතගන නැද්ද? එතසවනේ එම පොලක සභො තීරණතේ 

නීතිමය වලංගු බොවයක් තනොතිතේද? එම තීරණය  මැදිහත්ීමට උසසව අධෙොපන අමො ෙොංශයට  

නීතිමය බලයක් තිතේද? 

3. මම කලින් දරන ලද ලිපිකරු  නතුරට තපරදො ම  හරවො යැීම සඳහො විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන 

තකොමිෂන් සභොතේ පර්ණ අනුමැතිය ලබොදිය හැකිව තිබුනද? 

4. තමම කොරණය සේබන්දතයන් ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව ඔබ අමො ෙොංශතයන් වොර් ොවක් කැඳවන 

ලදී. ඉන් පසුව ඔබ විසින් අදොල විමර්ශනයන් සිදුකිරීතමන් පසුව පොර්ලිතේන්තුවට අදොල වොර් ොව 

යවො ඇ . අදොල විමර්ශනය සිදුකිරීතමන් පසුව ඔබ තහෝ අදොල නිලධොරීන් විසින් තමම මොතේ 

කොරණය සේබන්දතයන් ලබොතගන ඇති නිගමන තමොනවද?තමම සොපරොධි ක්රියොව සේබන්දතයන් 

නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහො ආය න සංග්රහතේ හො අතනකුත් තරගුලොසි ප්රකොරව නීතිමය පියවර 

තගන තිතේද? තමම කොරණය සේබන්දතයන්  උසසව අධෙොපන අමො ෙොංශතේ   බල ල ප්රකොරව 

තමම කොරණයට මැදිහත් ී එය නිරොකරණය කිරීමට හො වරදකරුවන් හට විරුද්ධව නීතිමය 

පියවර ගැනීමට ඇති බොධක සදහන් කරන්න. 

5. උසසව අධෙොපන අමො ෙොංශතේ නිගමනය අනුව මම තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතේ දරන ලද 

 නතුරු තමොනවද? 

6. එක් එක්  නතුරු වල මම තසවවය කරන ලද වකවොනු තමොනවොද ? 

7. මම තසවවය හැරතගොසව ඇත්තත් මම විසින් දරන ලද කුමන  නතුතර්ද? කවදො සිටද? 

8. මම තසවවතයන් බලහත්කොරතයන් සොපරොධි තලස ආරක්ෂක අංශතේද සහතයෝගය ඇතිව ඉවත් 

කිරීමට ප්රථම විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වො ඇත්ද? 

9. සොපරොධි වරදක් බැලූ බැල්මට තපනිගියවිට ආය න සංග්රහතේ ප්රතිපොදන ප්රකොරව  උසසව අධෙොපන 

හො මහොමොර්ග  අමො ෙොංශතේ තල්කේට වග උත් රකරුවනට එතරිව අපරොධ නිතීය ක්රියොත්මක 

කිරීම සඳහො තපොලිසියට සහ අල්ලසව තහෝ දුෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොවට වහොම දැනුේ දී ඒ 

සඳහො අවශෙ ඉදිරි නිතිමය පියවර ගැනීමට ඇති බොධකය කුමක්ද? 

10. විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව මගින් වොර්ිකව නිකුත්කරන මොතේ 2010 ට අදොල 

අර්ථසොධක අරමුදතල් තශවෂ ප්රකොශනය තේ දක්වො මො හට නිකුත් තනොකර සිටින්තන් කුමන 

තහවතුවක් නිසොද? එම ප්රකොශනය මො හට නිකුත් කරන තමන් අදොල ආය නතේ වගකිවයුතු 

නිලධොරීන්ට උසසව අධෙොපන අමො ෙොංශයට  උපතදසව ලබොදිය හැකිද? එය ලබොගැනීම සඳහො සුදුසු 

මැදිහත්කමක් සිදිකරන තලස ඉල්ලො සිටිමි.   

 

2018.04.20 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ත ොරතුරු නිලධරයො සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු එම තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් 
අභියොචක 2018.04.20 දින නේකළ නිළධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො 

පනතත් නියමි  කොල සීමොව අනුව ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.06.05 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

2018.11.16 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තගොනුකර ඇති ලිඛි  කරුණු දැක්ීම 
තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, අභියොචක විසින් 2018.02.28 
දිනැති ලිපිය මඟින් තපොදු අධිකොරියට ත ොරතුරු ඉල්ීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර එය අමො ෙොංශය තව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2018.03.16 දින ලැබී ඇති බවත් ත ොරතුරු පනතත් පසවවන තකොටතසව 24(3) වගන්තිය පරිදි ත ොරතුරු 
ඉල්ීම ලැබුණු බව 2018.03.26 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව  දන්වො යවො ඇති බවය. එතසවම 
විශවවවිදෙොලවල පවතින අනධෙන පරිපොලන තනොවන  නතුරු සඳහො පත්ීේ බලධොරියො වන්තන් අදොළ 
විශවවවිදෙොලය බැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො අති එම ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවත් 
එම ත ොරතුරු තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  ඉදිරිපත් කර ලබොගන්නො තලසත් 
සමොංක හො 2018.04.20 දිනැති ලිපිය මඟින් දන්වො යවො ඇති බවය. එතසවම නැව ත් අභියොචක 
2018.04.28 දිනැති ලිපිය මඟින් එම කරුණ පිළිබඳව විමසො ඇති අ ර තපොදු අධිකොරිය නැව ත් 
2018.05.24 දිනැති ලිපිය මඟින් ඒ සඳහො පිළිතුරු යවො ඇති බවයි. ඒ අනුව අභියොචකතේ ත ොරතුරු 
ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති අ ර එක් එක් විශවවවිදෙොලවල ත ොරතුරු 
නිලධොරීන් හො නේකල නිලධොරීන් ඒ සඳහො පත්කර ඇති බැවින් එම විශවවවිදෙොලවලට අදොළ ත ොරතුරු 
ඔවුන් මඟින් ලබොග  යුතු බව දන්වො සිටින අ ර තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතේ එවැනි නිලධොරීන්තේ 
විසව ර තමම කරුණු දැක්ීමට යොකර ඇති බවත්ය.   

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතේ තමකී කරුණු දැක්ීේ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු තපොදු 
අධිකොරිය සතු තනොවන බවත් එම ත ොරතුරු තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතයන් ලබොග  යුතු බවත් 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නියයෝගය: 

අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවට තපොදු අධිකොරිය විසින් 
අභියොචක තව  ප්රතිචොර දක්වො ඇ . 

 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

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.  

 

***** 
 


