ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

තරිඳු ජයවර්ධන එ අධයාපන අමාතයාාංශය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/635/2018 (2019.01.22 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන්
සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත රන ලද නිකයෝගය).
2016 අං 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව රන
ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො
අභියොචන ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං 28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන ොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
කයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන
කයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිකහවවො
විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම

අධයක්ෂ-ජනරාල්:

පියතිසවස රණසිංහ

අභියාචක
යනාතිසි ලත් පාර්ශවය

- තරිඳු යයවර්ධන
- නේ ළ නිලධොරී, අධෙොපන අමොතෙොංශය

යපනීසිටීම
අභියොච
කපොදු අධි ොරිය

-

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු

තරිඳු යයවර්ධන
P A C I P ආරච්චචි (info@moe.gov.lk)
රන ලද දිනය

2018.07.10

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය
නේ

ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු

නේ

ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.08.15
ළ දිනය

2018.08.22
2018.08.29

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 2018.09.06
කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියොච

“

2018.07.10 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

1. නොය ත්ව පහුණුව දී විදුහල්පතිවරිය මියයොම සේබන්ධකයන් අධෙොපන අමොතෙොංශය ල
මුලි පරීක්ෂණකේ විමර්ශන වොර්තොකේ නිරීක්ෂණ, නිගමන සහ නිර්කේශ අඩංගු ක ොටකසව

සහති පිටපතක්
2. එම නොය ත්ව පහුණුව කපෞේගලි ආයතනය ට ලබො දීම සඳහො මිල ගණන් ැඳවූ ලිපිය සහ
දැන්ීකේ පිටපතක්
3. එම නොය ත්ව පහුණුව සඳහො අදොළ ආයතනයට මුදල් කගවූ රිසිට්පත්වල පිටපත්”
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.15 දිනැතිව පහත සදහන් ප්රතිචොරය ලබො දී ඇත.

“හේබන්කතොට සුචී යොති
වොර්තොකේ නිර්කේශ


පොසකල් විදුහල්පතිනිය මිය යෑකේ සිේධිය සේබන්ධකයන් සිදු

රන ලද මුලි

2018 වර්ෂකේ අධෙොපන අමොතෙංශය මගින් යොති

පොසල් විදුහල්පතිවරුන් සඳහො පවත්වන ලද
සවවයං විනය හො ආයතනි විනය සහ නොය ත්ව පිලිබඳ පහුණු වැඩසටහන සේපත්දොය යන්
කලස ටයුතු ල මීරිගම පිිටි Sri Lanka Outdoor Adventure School ආයතනය අසොදු
කල්ඛනගත (Black list) කිරීම.
 කමවැනි අවදොනේ සිත පහුණුීේ ඇතුලත් පහුණු වැඩසටහන් වල අදොලත්වය සල ො බලො එවැනි
පහුණු වැඩසටහන් අවශෙ නිලධොරීන් සඳහො පමණක් පැවැත්ීමට ටයුතු කිරීම.
 මියගිය විදුහල්පති වන කර්ණු ො කුමොරි අතපත්තු මහත්මියකේ දරුවන්ට හො සැමියොට රොයෙ
පරිපොලන චක්රකල්ඛ 22/93 යටකත් වන්දි මුදලක් ලබොදීමට නිර්කේශ කිරීම.
ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති මිල ගණන් ැඳවූ ලිපිය කමයට අමුණො ඇති අතර එම නොය ත්ව පහුණු
වැඩසටහකන්දී විදුහල්පතිවරිය මියයොම කහවතුකවන් අධෙොපන අමොතෙංශය මගින් අදොළ ආයතනයට
මුදල් කගීමක් ර නැත.”
කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච
2018.08.22 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත
අභියොචනයක් කයොමු රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො 2018.08.29 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිකේ
2018.08.15 දිනැති ලිපිකයන් අභියොච ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු ඔහුට ලබො දී ඇති බවයි. කමම
තීරණකයන්ද අභියොච සැහීම ට පත් කනොවූ කහයින් 2018.09.06 දිනැතිව අභියොච ක ොමිෂන් සභොව
කවත අභියොචනයක් කයොමු රන ලදී.
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා:
අභියොච
රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ ලබො දුන් කතොරතුරු මඟින් සැහීම ට පත් විය කනොහැකි බවයි.
කතොරතුරු ඉල්ීකේ අයිතම අං 1 ට අදොලව, විමර්ශන වොර්තොකේ නිර්කේශ පහත පරිදි කේ යනුකවන්
උපටොගත් වො ෙ තුන උපටනයක් පමණක් කපොදු අධි ොරිය තමොට ලබො දුන් අතර, අයිතම 2 අදොලව එ
ආයතනයකින් පමණක් මිල ගණන් ැඳවූ ලිපියක් තමොට කයොමු ර ඇති බවත්, කපොදුකේ මිල ගණන්
ැඳවූ දැන්ීමක් ඒවො නැති බවත් අභියොච සඳහන් රන ලදී.
නියයෝගය:
කපොදු අධි ොරියට අභියොච ඉල්ලො සිටින ලද කතොරතුරු ලබො දීමට කනොඑකසවනේ ප්රමොණවත් කතොරතුරු
ලබො දීමට කනොහැකියොවක් ඇතිනේ ඒ පිළිබඳව පනත ප්ර ොරව ක ොමිෂන් සභොවට කහවතු දැක්ීමට කමයින්
නිකයෝග රනු ලැකේ.

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

තවද කමම කතොරතුරු ඉල්ීකේ අයිතම අං 1ි සඳහන් වොර්තොව ලබො දීම සේබන්ධව ක ොමිෂන් සභොව
හමුකේ තීරණය රන ලද කරොහොන්ති කපකර්රො එ අධෙොපන අමොතෙොංශය (RTIC කපෞේගලි විභොග
කිරීම 302/2018), 2018.07.24 දිනැති නිකයෝගය කවත කපොදු අධි ොරිකේ අවධොනය කයොමු රනු ලැකේ.
අභියොචනය ල් තබනු ලැකේ.
මීළඟ ැඳීේ දිනය: 02.04.2019
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං 2004/66,
2017.02.03) ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග රනු ලැකේ.
****

