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ඩී.එල්. අමරසිංහ එ. සබරගමුව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාිංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 953 /2019 (2019.09.17 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  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඩී.එල්. අමරසිංහ  

යනාතිස ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, සබරගමුව පළොත් අධෙොපන අමො ෙොංශය 

 

යපනීසටීම   

අභියොචක   - ඩී.එල්. අමරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  -           ජී.එේ.එච්.එල්. ගුණතසවකර, පරිපොලන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.17 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.25, 2018.11.01 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.01, 2018.11.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.11.30 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.10.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

1. 2007 සිට 2017 අවසොනය දක්වො සබරගමු පළොත් අධෙොපන තදපොර් තේන්තුව මඟින් 
අමො ෙවරයොතේ විතදසව අධෙොපන වැය ශිර්ෂ යටතත් සංවිධොනය කළ අධෙොපන චොරිකො සඳහො ගිය 
රටවල් හො සවථොනයන් ප්රමොණය තකොපමණද? 

2. ඒ සඳහො ගුරුවරුන් සහභොගී කරවොතගන වෙොපෘති වොර් ො සකසව කර ඇති අ ර ඒ සඳහො 
I. වැය කළ මුදල් ප්රමොණය  

II. වෙොපෘති ප්රමොණය  
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3. විතදසව සංචොර සඳහො අදොළ එක් එක් චොරිකො සඳහො වැය කළ මුදල් ප්රමොණය 2007 සිට 2017 දක්වො 
විසව ර ලබො තදන්න. 
 

4. එක් එක් පද්ගලතයකු සඳහො සබරගමු පළොත්, 
I. නිලධොරීන්  

II. විදුහල්පතිවරු  
III. ගුරුවරු  
IV. තවනත් සහභොගී වූ පිරිස කී තදතනක්ද? 

 
5. චොරිකො සංවිධොනය කල රටවල් සහ එක් එක් චොරිකොවන් සඳහො එම රටවල්වල ග  කළ දින 

ගණන ත ොරතුරු මො තව  ලබො තදන්න. 
 

6. එම එක් එක් විතදසව චොරිකො වලින් සබරගමු පළොත් අධෙොපන සංවර්ධනයට ලැබූ ප්රතිලොභ ඇත්නේ 
ඒ පිලිබඳ ප්රගතිය (එක් එක් චොරිකො සඳහො ලැබූ ප්රතිලොභ තවන් තවන් වශතයන් ලබො තදන්න)  
 

7. 2010 වර්ෂතේ චීන අධෙොපන චොරිකොතවන් පසු  
I. ඒ සඳහො ලැබූ ශිෂෙත්ව  

II. ඒ සඳහො (ශිෂෙත්ව) සඳහො පිටත් කර යැවූ අය ඇත්නේ ඒ පිලිබඳ විසව ර  
 

8. 2014 වර්ෂතේ 5 තරවණිය සමත් ශිෂෙත්ව සිසුන් සඳහො වියට්නොේ සංචොරය සඳහො රැතගන යන 
අවසවථොතේ තමම වියට්නොේ සංචොරය සඳහො කණ්ඩොයේ පිටත් කර හැරිතේ වසර 2014 ද? 2015 ද? 
ඒ පිලිබඳ විසව ර ලබො තදන්න. 

I. එම සංචොරය සඳහො කී තදතනක් ගියොද ? 
II. එි භොරව කටයුතු කළ නිලධොරීන් කේද? 

III. ඒ තවනුතවන් රයය මුදල් වැය තකරුවොද ? 
IV. 2014 වර්ෂතේ වියට්නොේ ශිෂෙත්වය සඳහො ලංකොතවන්ම පළමුතවනියො වූ 

ර/ඇඹිලිපිටිය කනිෂවඨ විදෙොලතේ අධෙොපනය ලැබූ (5 තරවණිය) තවනුර නිේසත් 
දරුවො සහභොගී වුවොද? නැද්ද? ඒ පිලිබඳ විසව ර ලබො තදන්න.  

V. එම චොරිකොවට සහභොගී වූ සියලු අයතේ නොම තල්ඛණය ලබො තදන්න. 
 

9. 2007 වර්ෂතේ සිට 2017 දක්වො ඉහ  චොරිකො සඳහො විතද්ශ රටවල් වලින් පැමිතණන 
විතද්ශිකයන්ට තකොපමණ මුදලක් වැය කතළවද? තවන් තවන් වශතයන් ලබො තදන්න.  
 

10.   (i) තමම විතදසව සංචොර සඳහො පිටසව රයන් සහභොගී වූතේද? 
  (ii) ඒ සඳහො මුදල් වියදේ කතල් කේද? 

11. ඉන්දියොනු සිටි තමොන්ටිතසෝරි ආය නය සමග එකතු ී සිදු කරන විතද්ශ චොරිකො සඳහො, 
I. තේ දක්වො සහභොගී ී ඇති නිලධොරීන්, ගුරුවරුන්තේ නේ ලබො තදන්න.  

II. ඒ සඳහො වැය කළ මුදල් ප්රමොණය තකොපමණද? 
III. ගුරුවරුන්තගන් ඒ සඳහො මුදල් අය කර තගන ඇත්ද? 

 
12. 2007 සිට 2017 දක්වො තමම සියලු සංචොර සඳහො වැය කර ඇති විශොල මුදල් ප්රමොණය සඳහො 

ප්රතිලොභ ගත් ද? එතසව නේ එය ලබො තදන්න. 
 

13. 2007 සිට 2017 දක්වො තමම සියලු සංචොර සඳහො, 
I. තර්ඛීය අමො ෙංශතේ අවසර ලබො ගත් ොද ? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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II. අවසර ලබො ගත් ො නේ ඒ ඒ සංචොර සඳහො තවන තවනම අවසර ලබො ගත් 
ආකොරය දැක්තවන විසව ර තවන තවනම ලබො තදන්න.  
 

14. තමම විතදසව සංචොර සඳහො 2007 සිට 2017 දක්වො එකම නිලධොරීන් කණ්ඩොයමක් සහභොගී වූතේද? 
I. එතසව නේ එම සංචොරය තමතහයවූ කණ්ඩොයතේ නොම තල්ඛණය ලබො තදන්න. 

II. කණ්ඩොයම තමතහයවූතේ  නි පද්ගලතයක්ද? එතසව නේ ඔහු කේද? 
 

2018.11.01 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ත ොරතුරු නිලධරයො සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 

2007 සිට 2017 දක්වො හො 2008 සිට 2018 දක්වො විතදසව සංචොර පිලිබඳ විවිධ ත ොරතුරු විමසො ඇති බවය. 

නමුත් තමම අමො ෙංශතේ ඉහ  කොල සිමොවන් ආවරණය කරමින් අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවල 

සවිසව ර වොර් ොවක් තනොමැ . එබැවින් අභියොචක ඉල්ලො සිටින විතදසව සංචොර පිලිබඳ ත ොරතුරු 

පැහැදිලිව තවන් තවන් වශතයන් වර්ෂයන් හො දිනයන් සි ව දක්වො එවන්තන් නේ, තමම අමො ෙංශය 

සන් කතේ ඇති ත ොරතුරු අභියොචක  තව  ලබො දිය හැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2018.11.05 දින නේකළ නිළධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. නේකළ නිළධොරියො 

2018.11.30 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් තමම අමො ෙොංශය අදොළ කොල සීමොවන් 

ආවර්ණය කරමින්, අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවල සවිසව ර වොර් ොවක් තනොමැති බැවින් 

අභියොචක ඉල්ලො සිටින විතද්ශ සංචොර පිළිබඳ ත ොරතුරු පැහැදිලිව තවන් තවන් ේශතයන් වර්ෂයන් හො 

දිනයන් සි ව දක්වො එවන තලසත්, එවිට තමම අමො ෙොංශය සන් කතේ ඇති ත ොරතුරු අභියොචකට 

ලබොදිය හැකි බව දන්වො ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් ප්රතිචොර දක්වන ලද බවත් එබැවින් අභියොචකට අවශෙ 

ත ොරතුරු දින වකවොනු සි ව පැහැදිලිව දක්වො එවන්තන් නේ, තමම අමො ෙොංශය සන් කතේ ඇති 

ත ොරතුරු ලබොදීමට හැකි බවයි.තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.05 වන දින 

තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි.      

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලින් කිිපයක් අද 
දින තකොමිෂන් සභොවට තගනැවිත් ඇති බවත් එම ත ොරතුරු අභියොචකට ලබොදිය හැකි බවයි. 

ඒ අනුව එම ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ අභියොචකට ලබො තදන ලදි. 

එම ත ොරතුරු නිරීක්ෂණය කිරීතමන් පසු අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් එම 
ත ොරතුරුවලින්  මන් හට සෑහීමකට පත්විය තනොහැකි බවයි.  

නමුත් මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටිතේ මීට අතිතර්කව තවනත් ත ොරතුරු  ම 
අධිකොරිය භොරතේ තනොමැති බවයි.   

නියයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  ලබොදුන් ත ොරතුරු නිසියොකොරව පරීක්ෂොකර බලො අභියොචක 
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලට අදොළව එි අඩුපොඩු ඇත්නේ ඒ පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොවට සති තදකක 
කොලයක් තුළ ලිඛි ව දැනුේදීමට අභියොචකට මින් නිතයෝග කර සිටී.  
 
ඒ අනුව මීට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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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.  
 

****** 
 


