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එන්.පී. අඹවත්ත එ. අධ්යාපන අමාතයංශය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 555 /2018 (2019.09.03 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.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියොචක   -     එන්.පී. අඹවත්ත 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, අධ්යාපන අමාතයංශය 

 

තපනීසිටීම   

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.02.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.02.25 දින යැවූ ලිපියට 
ප්රතිචාරයක් නැත 
 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.03.31 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයක් නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.16 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.02.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදි. 
 
අභියාචාක සම්බන්ධ්යයන්,  
 
1) අභියාචක හට හා ඔහු සාමාජිකත්වය දරණ ගුරුසංගමයට සිදුවූ අපහාසය තුරන්කර ඔහු නිරයදෝෂී පුද්ගලයකු බව 
ඉදිරි ගුරු මණ්ඩල රැස්වන දිනක දන්වා සිටීමටත්; 
2) අභියාචකයේ ගුරු ස්ථාන මාරු වීයම් ඉදිරි වැඩ කටයුතු සිදුකරයගන යාමටත්;  
 
යන කාරණා යදක සඳහා අදාළ යතාරතුරු අධ්යාපන අධ්යක්ෂ සලාහුදීන් මහතා අතට අත්ුයේ යපත්සමකින් නම් 
එහි සතය පිටපතක් යහෝ ලිඛිත පැමිණිල්ලක් නම් එහි සතය පිටපතක් යහෝ වාචික පැමිණිල්ලක් නම් ප්රකශිතයයේ 
අනනයතාවය සහ සිදුකළ ප්රකාශයේ ලිඛිත සටහනක් යහෝ දුරකථන ඇමතුමක් නම් එම ඇමතුම ලබා දුන් 
පුද්ගලයායේ අනනයතාවය සහ සිදුකළ පරකාශයේ ලිඛිත සටහනක්. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2018.10.26 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් 2018.09.17 දින එවන 

ලද ලිපියට පනතත් 5(1)(2)(උ) යටතත් දක්වො ඇති විධිවිධොනවලට අනුව අදොළ ත ොරතුරු ඉේීම සඳහො පිළිතුරු 
ලබො දීමට කටයුතු කළ තනොහැකි බවයි. තමම 2018.09.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම අභියොචක විසින් අභියොචනයට 
අමුණො තනොමැ . නමුත්, තපොදු අධිකොරිය ව්සසින් 2018.09.11 දින ලිපියකින්, අභියොචක විසින් 2018.03.23 එවන ලද 
ලිපියට පිළිතුරු තලස යේ ත ොරතුරු ලබො දී ඇ . තේ ත ොරතුරු සේබන්ධව අභියොචකතේ පිළිතුර වන්තන් ඔහු ඉේලො 
සිටි ත ොරතුරු තනොවන බවයි.    

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2018.02.25 දිනැති ලිපියට පිළිතුරක් තනොලැබුණු බැවින් අභියොචක 2018.03.31 දිනැතිව 
නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො විසින් ප්රතිචොරයක් තනොලැබුණු බැවින් 

අභියොචක 2018.07.16 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතව්ස දී උද්ග  වූ කොරණො:  

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.09.11 දින අභියාචකයේ ඉල්ීම පරිදි පහත සඳහන් යතාරතුරු ලබා දී ඇත: 

1) ජාතික ගුරුමාරු ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ 2007/20 චක්රයල්ඛනයේ විධි විධ්ාන යටයත් ගුරුමාරු මණ්ඩල මගින් වාරික 
ගුරුමාරු සඳහා නිරයද්ශ කරනු ලබන අතර, එම නිරයද්ශ අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් අනුමත කිරීයමන් පසු 
ස්ථානමාරු ලිපි නිකුත් කරනු ලැයේ. 

2) එම ක්රමයේදයට අනුව කටුගස්යතාට ශ්රී රාහුල විදයාලයේ යස්වය කරන අභියාචකට 2018 වරෂයට අදාළව 
ස්ථානමාරු තීරණය ලබාදී ඇත. 

3) නමුත් අභියාචක යවනත් පාසලක් අයේක්ෂා කරන්යන් නම් 2019 වරෂයට අදාළව වාරික ගුරු ස්ථානමාරු 
අයදුම්පතක් විදුහල්පති මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ඉහත සඳහන් යතාරතුරු වලට අදාළව අභියාචකයේ පිළිතුර ුයේ ඔහු හට දැන ගැනීමට අවශය වන යතාරතුරු ලැබී 
නැත බවය. 

තවද, 2018.10.26 දින යතාරතුරු නිලධ්ාරියා විසින් අභියාචකයේ යතාරතුරු ඉල්ීම 2016 අංක 12 දරන යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  අයිතිවාසිකම පිලිබඳ පතයන් 5(උ) වගන්තිය අනුව යතාරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්යෂප් කරන බව දන්වා දී 
ඇත.                  

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් 2018.02.25 දිනැතිව ඉේලො සිටින්තන් තුන්වන පොර්ශවයක් විසින් කරන ලද පැමිණිේලක පිටප කි. 

තමය පනතත් 5 (1) (උ) වගන්තිය ප්රකොරව, තුන්වන පොර්ශවයක් විසින් රහසිග ව සපයන ලද ත ොරතුරුක් බවට, 
තපොදු අධිකොරිතයි තීරණය වන්තන් නේ පනතත් 29 වගන්තිය ප්රකොරව කටයුතු කිරීමට තපොදු අධිකොරිය බැදී සිටියි. 
පනතත් 29 වගන්තිය පහ  පරිදි තව්ස.  

(1) යේ පරවැසියකුු විසින් ත ොරතුරු නිලධරයකතගන් ඉේලො ඇ  ත ොර රු, ත වන 
පොර්ශවයකට අදොළතහෝ ත වන පොර්ශවයක් විසින් සපයන ලද අවසවථොවක දී සහ එම ත ොරතුරු 
සපයනු ලබන අවසවථොතව්ස දී එය රහසිග  ත ොරතුරක් වශතයන් සලකනු ලැබූ අවසවථොවක, 

ත ොරතුරු සැපයීතේ නිලධරයො විසින් එම ඉේීම ලැබීතමන් දින හ ක් ඇතුළ  දී, එම ත ොරතුරු 
තහළිදරව්ස කිරීමට පක්ෂව තහෝ විරුද්ධව එකී තුන්වන පොර්ශවය විසින් නිතව්සදන ලැබී දින හ ක 
කොලයක් ඇතුළ  නිතයෝයන ඉදිරිපත් කරන තලස ලිඛි  නිතව්සදනයක් නිකත් කිරීම මගින් එකී 
තුන්වන පොර්ශවය තව  ආරොධනො කරනු ලැබිය යුතු ය. 
(2) ත ොරතුරු නිලධරයක විසින්, තුන්වන පොර්ශවයකට අදොළ තහෝ තුන්වන පොර්ශවයක් විසින් 
සපයො ඇති ත ොරතුරක් තහළිදරව්ස කිරීම සඳහො වන ඉේීමක් සේබන්ධතයන් තීරණයක් ගනු 
ලැබීතේ දී, (1) වන උපවගන්තිය යටතත් එම තුන්වන පොර්ශවය විසින් කරන ලද නිතයෝයනය 
සැලකිේලට ග  යුතු අ ර, තුන්වන පොර්ශවය විසින්  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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(අ) එම නිතව්සදනයට ප රතිචොර දක්වනුුු තනොලබන අවසවථොවක දී, ඒ ඉේලො සිටිනු ලබන 
ත ොරතුරු තහළිදරව්ස කළ යුතු ය; 

(ආ) එම නිතව්සදනයට ප රතිචොර දක්වො ඒ ඉේලො ඇති ත ොරතුරු තහළිදරව්ස කිරීමට එක`ග ී 
ඇති අවසවථොවක දී, එම ත ොරතුරු තහළිදරව්ස කළ යුතු ය; 

(ඇ) එම නිතව්සදනයට ප රතිචොර දක්වො, ඒ ඉේලො ඇති ත ොරතුරු තහළිදරව්ස කිරීම ප රතික්තෂවප 
කරනු ලබන අවසවථොවක දී, ඉේලො සිටිනු ලබන ත ොරතුරු තව  ප රතව්සශ ීම ප රතික්තෂවප 
කරනු ලැබිය යුතු ය: 

 

එතස වුව ද, අදොළ ත ොර රු මුදො හැරීම, එම ත ොර රුැ තහළදිරව්ස තනොකිරීතේ පද්ගලික 
බැඳියොවට, වඩො වැදගත්කමින් වැඩිවන අවසවථොවක දී ඉේීම කරනු ලබන පරවැසියො විසින් 
 ත්කොර්ය සඳහො කරනු ලබන ඉේීමක් ම , තකොමිෂන් සභොව විසින්, ත වන පොර්ශවයක් විසින් 
එම අනොවරණය කිරීමට එතරිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන යේ විතරෝධ ො තනො කො ප රශවනග  
ත ොරතුරු අනොවරණය කරන තලස විධොන කරනු ලැබිය හැකි ය. 

 
ඒ අනුව අභියොචක පවසො සිටින අයුරින් යේ පැමිණිේලක් සිදු කර ඇත්නේ එය සිදු කර ඇති ත වන පොර්ශවවතයන් 
තමම ත ොරතුරු  තහළිදරව්ස කිරීමට පක්ෂව තහෝ විරුද්ධව නිතයෝයන ඉදිරිපත් කරන තලසට තමම නිතයෝගය ලැබී 

දින 7ක් ඇතුළ  ලිඛි  නිතව්සදනයක් නිකත් කිරීම තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. එම ලිපිතයි සහ 
ප්රතිචොරතයි පිටප ක් තකොමිෂන් සභොවට ලැබීමට සලසවවන තලසට ද නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 වද අභියොචකතේ 2018.09.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීතමි පිටප ක්ද තකොමිෂන් සභොවට ලැබීමට සලසවවන 
තලසට නිතයෝග 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  සන්නිතව්සදනය කරනු ලැතේ.  
අභියොචනය කේ  බනු ලැතේ.  
 
මීළඟ විභොග කිරීතේ දිනය: 2019.12.10 
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