
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ට්රාන්ස්පේරන්ි ඉන්පෙර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකා එ අධ්යාපන අමාත්යාංශය / මිලාගිරිය ශාන්ත් පාවුළු බාලිකා 

විද්යාලය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/710 /2018 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

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:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම   

 

අභියාචක   -    ට්රොන්සවකේරන්සි ඉන්කටර්නැෂනල්, ශ්රී ලං ො  

පනාතිි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙොපන අමොතෙොංශය 

         මිලොගිරිය ශොන්ත පොවුළු බොලි ො විදෙොලය 

පපනීිටීම   

අභියොච    - සංඛිතො ගුණරත්න - කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිය පිලිබඳ 

ආයතන  ළමනො ොරිනී  

යවොිරො නොහූර්  

ලක්වවියය බණ්ඩොර  

කපොදු අධි ොරිය  - අචිනි නොනොයක්ව ොර -  ළමනො රණ සහොය , අධෙොපන අමොතෙංශය  

P A C I P ආරච්චචි -  ළමනො රණ සහොය , අධෙොපන අමොතෙංශය 

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
17.07.2018 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක්ව කනොමැත   

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
08.08.2018 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක්ව කනොමැත   

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 
06.09.2018 

 

අභියාචනයෙ පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  17.07.2018 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
“ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1. 2017 සහ 2018 වර්ෂයන් ි පළමුවන කරවණියට සඳහො ළමුන්  ඇතුළත්   රගැනීකේදී ඉල්ුේ 
 රනු ලැබු ළමුන්කේ නොම කල්ඛනය  

 
2. 2017 සහ 2018 වර්ෂයන් ි පළමුවන කරවණියට ලැබුනු අයදුේ පත්ර සල ො බලො ස සව  රනු ලැබු 
ප්රමුඛතො කල්ඛනකයි පිටපතක්ව . 

3. 2017 සහ 2018 වර්ෂයන් ි පළමුවන කරවණිකේ සිසුන්  සඳහො තිබු මුළු පරේපොඩු සංඛෙොව. 
4. 2017 සහ 2018 වර්ෂයන් ි දි පොසලට ළමුන්  ඇතුළත්  ර ගැනීකේදි සමිමුඛ පරීක්වෂනයට 
සුදුසු ේ ලැබු අයකේ නොම කල්ඛනය 

5. සුදුසු ේලත් එකහත් ඉල්ුේපත්රය සිව්ගගුණයට කනොකගන ප්රතික්වකෂවප වූ අයදුේ රුවන්කේ නොම 
කල්ඛනය  

6. ඉහත ප්රශවන අං  (05) යටකත් ලැබුණු පැමිණිලි සල ො බලො සේමුඛ පරීක්වෂණයට  ැඳවනු ලැබූ 
අයකේ නොම කල්ඛනය සහ ප්රතික්වකෂවපවූ අයකේ නොම කල්ඛණය  

7. සේමුඛ මණ්ඩලය විසින් එක්ව එක්ව අය සඳහො ලකුණු ප්රමුඛතො අනුව පිළිකයළ  රනු ලැබූ ලැයිසවතු 
වල පිටපත්  

8. ප්රමුඛතො ලකුණු අනුව තොව ොලි ව කතෝරො ගන්නො ළමුන්කේ තොව ොලි  ලයිසවතුකව්ග පිටපත්  
9. කපොකරොත්තු කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත්  
10. විකරෝධතො කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත්  
11. අභියොචනො කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත් 
12. ප්රථම  සේමුඛ පරික්වෂණකේදී අයදුමි රුවන්ට ලකුණු ලබොදිම සඳහො භොවිතො  ළ ලකුණු 
පත්රි ොකව්ග සහති   රන ලද පිටපත් 

13. අභියොචනො සහ විකරෝධතො සල ො බැීකමන් පසුව පළමු කරවණියට ඇතුළත්  ර ගැනීමට 
සුදුසු ේ ලැබූ අයකේ නොම කල්ඛනය  

14. සංකශෝධිත තොව ොලි  කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත් 
15. අවසොන කල්ඛනකේ එක්ව එක්ව ගන වලට සෑදු අවසොන ලැයිසවතු සහ අවසොන කපොකරොත්තු 
කල්ඛනකේ සහති   රන ලද පිටපත් 

16. අවසොන කල්ඛනය සහ කපොකරොත්තු කල්ඛනය සෑදු පසු ඉතිරිවන ළමුන්කේ නොම කල්ඛනකේ 
පිටපත් 

17. ත්රිවිධ හමුදො සහ කපොීසියට අයත් අමොතෙංශ විසින් ඉහත නේ සඳහන් පොසලට කතෝරො ගනු ලැබූ 
ළමුන්කේ නොම කල්ඛනකයි පිටපත්  

18. අවසොන නොම කල්ඛනයන් සහ ක්රියොන්විත රොය ොරිකයි කයදී සිටි සොමොජි යන්කේ ළමුන් 
ඇතුළත්  රගත් පසුව ඉතිරිවූ පරේපොඩු සඳහො ඇතුළත්  ර ගනු ලැබූ ළමුන්කේ නොම කල්ඛනය  

19. 2017 වර්ෂකයි පළමුවන කරවණිකේ සියුම පන්තිවල ඉකගනුම ලැබූ ශිෂෙොවන්කේ නොම 
කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත් 

20. 2017 වර්ෂකයි පළමුවන කරවණිකේ සියුම පන්තිවල ඉකගනුම ලැබූ ශිෂෙොවන්කේ නොම 
කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත් 

21. 2018 වර්ෂකයි කදවන කරවණිකේ සියුම පන්තිවල ඉකගනුම ලැබූ ශිෂෙොවන්කේ නොම 
කල්ඛනකයි සහති   රන ලද පිටපත් 

පාසල් සංවර්ධ්න සමිතිය පිලිබඳ පත්ාරතුරු  
22. පොසල් සංවර්ධන සමිතිකේ 2017 වර්ෂයට අදොළව සිදු රනු ලබූ සියුම ගණුකදනු දැක්වකවන 
බැංකු ගිණුේ වොර්තොවල සහති   රන ලද පිටපත්  

23. 2017 වර්ෂකේ අයවැය වොර්තොකව්ග සහති   රන ලද පිටපතක්ව  
24. 2017 වර්ෂය සඳහො ලැබුණු මුදල් ආධොර සඳහො නිකුත්  රන ලද ලදුපත් වල පිටපත්  
පහසුකම්ව හා පස්වා ගාස්තු පිළිබඳ පත්ාරතුරු  
25. පහසු ේ හො කසවවො ගොසවතු බැංකු ගිණුකමි 2017 වර්ෂයට අදොළව සිදුවූ සියුම ගණුකදනු 
දැක්වකවන ගිණුේ වොර්තොකවි සහති   ළ පිටපතක්ව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

26. 2017 වර්ෂකේ ස සව  රන ලද  ගිණුේ සොරොංශ 03 ි සහති   රන ලද පිටපත් 
27. 2017 වර්ෂකේ පහසු ේ හො කසවවො ගොසවතු හරහො විදුහල්පතිකේ ගමන් හො ප්රවොහන වියදේ සඳහො 
වැය ර ඇති මුදල  

28. ඉහත ප්රශවන අං  27 ි ගමන් හො ප්රවොහන වියදේ කගීකේදී ලබොගත් කුවින්තොසි කහෝ බිල්පත්වල 
සහති  පිටපත්  

a. එම එක්ව එක්ව කගීේ සිදුකිරීකේදී  
i. ගමන්  ළ දුර ප්රමොණ හො විසවතර  

ii. ගමන්  ළ අයකේ විසවතර දැක්වකවන සටහන් වල සහති  පිටපත්  
 

පාසල් පගාඩනැගිලි පිළිබඳ පත්ාරතුරු  
29. 2017 වර්ෂකේ  ඩො දමන ලද පොසල් කගොඩනැගිල්ල කුමක්වද  

a. එි වර්ග අඩි  ප්රමොණය  
b. එය මහල් සිත කගොඩනැගිල්ලක්ව නේ එි මහල් ගණන  

 
30.  ඩො දැමීමට කපර එම කගොඩනැගිල්කල් වටිනො ම තක්වකසවරු කිරීමක්ව සිදු  කළවද? 
31. එකසව සිදු  කළව නේ එම තක්වකසවරු වොර්තොකව්ග සහති  පිටපතක්ව 
32. තක්වකසවරු කිරීමක්ව සිදු කනො කළව නේ ඊට කහවතු  
33. ඉහත කගොඩනැගිල්ල  ඩො දැමීම සඳහො කටන්ඩර්  ැඳීකේ දැන්ීකමි පිටපතක්ව  
34. එම  ර්තවෙ සඳහො ලැබුණු පියුම කටන්ඩර් වල පිටපත්  
35. එම  ර්තවෙ ඉටු කිරීම සඳහො කතෝරොගත් ක ොන්ත්රොත් රුවන්කේ විසවතර  
36. එම ක ොන්ත්රොත් රුවන්ට කමම කගොඩනැගිල්ල  ඩො දැමීමට භොරදීමට පදනේවූ කහවතු” 

 
 
කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් 

අභියොච  08.08.2018 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක්ව කයොමු  රන ලදී. නේ ළ 

නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්වීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

06.09.2018 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක්ව කයොමු  රන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගත්ූ කාරණා: 

අභියොච   රුණු දක්වවමින් පවසො සිටිකේ තමො හට කපොදු අධි ොරිකයන් කහෝ පොසකලන් කේ වනකතක්ව 

ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වලට අදොළ ප්රතිචොරයක්ව කනොලැබූ බවයි. 

අධෙොපන අමොතෙංශය   රුණු දක්වවමින් පවසො සිටිකේ තමො 2018.10.26 දිනැති ලිපිකයන් අභියොච  

ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු ලබො කදන කලසට මිලොගිරිය ශොන්ත පොවුළු බොලි ො විදෙොලය කවත දැන්වූ බවත්, අද 

දිනට කයදී තිකබන අභියොචනො විභොගය පිළිබඳවද තමො පොසල දනුවත්  ළ බවයි. 

 

නිපයෝගය: 
අධෙොපන අමොතෙංශය ලබො දුන් නිර්කේශය ප්ර ොරව කතොරතුරු ලබො දීකේ හැකියොච පිළිබඳව ක ොමිෂන් 
සභොව දැනුවත් කිරීම සඳහො මීළඟ  ැඳීේ දිනයට පැමිකණන කලසට මිලොගිරිය ශොන්ත පොවුළු බොලි ො 
විදෙොලය කවත කමයින් නිකයෝග ක කර්. 
 
අභියොචනය  ල් තබන ලදී. 

මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 21.05.2019 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/710 /2018 (2019.05.21 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

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:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම   

 

අභියාචක   -    ට්රොන්සවකේරන්සි ඉන්කටර්නැෂනල්, ශ්රී ලං ො  

පනාතිි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙොපන අමොතෙොංශය 

         මිලොගිරිය ශොන්ත පොවුළු බොලි ො විදෙොලය 

පපනීිටීම   

අභියොච    - සංඛිතො ගුණරත්න - කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිය පිලිබඳ 

ආයතන  ළමනො ොරිනී  

ලක්වවියය බණ්ඩොර  

කපොදු අධි ොරිය  - සුකේධො යයීර - විදුහල්පතිනි, මිලොගිරිය ශොන්ත පොවුළු බොලි ො විදෙොලය 

 

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගත්ූ කාරණා: 

ක ොමිෂන් සභොව කතොරතුරු ඉල්ීමට ප්රතිචොර කනොදැක්වීම සේබන්ධකයන් පොසකලන් විමසන ලදුව, 
පොසල  රුණු දක්වවමින් පවසො සිටිකේ කමම කතොරතුරු ඉල්ීම හුකදක්වම කපොදු අධි ොරිය අපහසුතොවයට 

පත් කිරීමට සිදු  රන ලද බවත්, අභියොච  කතොරතුරු ඉල්ීම සඳහො කිසිදු කහවතුවක්ව දක්වවො කනොමැති 
බවත් ය.  
 
 
කපොදු අධි ොරිය, පොසකල් සිසුන්කේ අනනෙතොවයට බොධොවක්ව කනොවන  රුණු හැර අකනකුත් කතොරතුරු 
ලබො දීමට එ ඟ වන බවට පවසො සිටින ලදී. 
 
නිපයෝගය: 
කතොරතුරු ඉල්ීමක්ව සිදු කිරීකේදී අභියොච ට කහවතු සොධ  දැක්වීමට කිසිදු අවශෙතොවක්ව පනකත් 24 (5) 
(ඈ) වගන්තිය ප්ර ොරව පැන කනොනඟින බවට කපොදු අධි ොරිකයි අවධොනය කයොමු  රනු ලැකේ.   
 
එම වගන්තිකේ කමකසව සඳහන් කව්ග ; 

"24 (5) කතොරතුරැ සඳහො යේ ඉල්ීමක්ව ඉදිරිපත්  රනු ලබන පරවැසිකයකු විසින් 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

(ඈ) ඔහු කහෝ ඇය සේබන්ධ  අවශෙය විසවතර හැර කතොරතුරු ඉල්ලො සිටීමට කහවතු 
කිසිවක්ව කහෝ කවනත් පේගලි  විසවතර ලබො දීම අවශෙ කනොවන්කන්ය." 

 
අභියොච  ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වලින් සිසුන්කේ අනනෙතොවයට බොධොවක්ව කනොවන කතොරතුරු 

අභියොච ට ලබො දීමට කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග  රනු ලැකේ. ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වලට 
අදොලව ලබො දීමට හැකියොවක්ව ඇති කතොරතුරු සහ කනොහැකි කතොරතුරු කවන් වශකයන් සඳහන්  රන ලද 
ආවරණ ලිපියක්ව ක ොමිෂන් සභොවටද, සේපර්ණ කතොරතුරු වල පිටපත් අභියොච ට සති කද    ොලයක්ව 

තුල ලබො දීමටද කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග  රනු ලැකේ. 
 
කපොදු අධි ොරිය ලබො දුන් කතොරතුරු වලින් සැහීම ට පත් කනොවන්කන් නේ අභියොචනොවක්ව ඉදිරිපත්  ර 
ක ොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට අභියොච ට ඇති හැකියොවට යටත්ව කමම අභියොචනය අවසොන  රනු 
ලැකේ. 
 

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 

2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකව්ගදනය  රනු ලැකේ. 

 
***** 


