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ඒ.ජී. උදාරි වසන්ති එ. ක ාළඹ විශ්වවිදයාලයීය  ෘෂි ාර්මි  හා ග්රාමීය විදයා ආයතනය 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශකයන්ත විභාග කිරීම)/ 1595/2019 (2020.01.28 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. 
 
 
සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ක ාිෂන්ත සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
ක ාිෂන්ත සභා සමාජි :           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභියාච    -     ඒ.ජී. උදාරි වසන්ති  
කනාිසි ලත් පාර්මශවය             -    නේකළ නිලධොරී,  

ක ාළඹ විශ්වවිදයාලයීය  ෘෂි ාර්මි  හා ග්රාමීය විදයා ආයතනය 
    
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඒ.ජී. උදාරි වසන්ති 
තපොදු අධිකොරිය  - එසව.ඒ.එසව. ප්රියදර්ශනී, තයෙෂවඨ සහකොර තල්ඛකොධිකොරී 
 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.04.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.05.10 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.16 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරක් නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.11 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.04.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. විනය පරීක්ෂණයට අදොළ සියලුම ත ොරතුරු හො වොචිකව ලබො දුන් සියලුම සොක්ිවල 
සහතික කරන ලද පිටපත්  

2. රොයකොරී පැහැර හැර ඇ ැයි සලකො කළමණොකරණ මණ්ඩලය තව  ඉදිරිපත් කරන ලද 
සටහන් ි සහතික කරන ලද ඡොයො පිටපත් 

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.05.10 දින එම ත ොරතුරු ත ොරතුරු ඉල්ීමට ප්රතිචොර දක්වමින් කියො 
සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින කළමණොකරණ මණ්ඩලතේ සටහන් වූ වොර් ොවල පිටපත් 
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කළමණොකරණ මණ්ඩල තල්කේතුමියතේ අත්සනින් යුතුව අමුණො ඉදිරිපත් කරන බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතිතයන් පත් අභියොචක විසින් 2019.05.16 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි.  නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.06.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් මීට අදොළව මූලික විනය පරීක්ෂණ පවත්වො අවසන් 
කර ඇති අ ර එි ප්රතිඵලයක් තලස තවනත් අංශයකට මොරු කර ඇති බවයි. ඒ අනුව 2019 මොර්තු 
මොසතේදී පමණ මූලික විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වූ අ ර එතලස අවසන් කරන ලද මූලික විනය 
පරීක්ෂණතේදී ලබොදුන් සොක්ි දැනගැනීමට අවශෙ බවයි. 
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්ව සිටින ලද්තද් අදොළ මූලික විනය පරීක්ෂණ පවත්වො අවසන් 
කර එි ප්රතිඵලයක් තලස අභියොචකට  රතේ අවවොද කිරීමකට ලක්තකොට තවනත් අංශයකට මොරු කර 
ඇති බවයි. එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො  සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින පරිදි 
සොක්ි ලබොදුන් සොක්ිකරුවන්තේ සටහන් රහසිග භොවය ම  පදනේව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට අවධොරණය කර සිටින ලද්තද් අදොළ මූලික විනය 
පරීක්ෂණය අවසන් කර ඇති බැවින් හො එි දඬුවම වන  රතේ අවවොද කිරීමක් කර අභියොචකව තවනත් 
අංශයකට මොරුකර ඇති බැවින් තේ වන විට අවසන් කර ඇති මූලික විනය පරීක්ෂණතේදී අභියොචකට 
එතරිව ලබොදී ඇති සොක්ිවල සටහන් ලබොදීමට ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව බොධොවක් තනොමැති බවයි.  
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව අදොළ මූලික විනය පරීක්ෂණය පවත්වො අවසන් කර ඇති බැවින් සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  
එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
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.  
***** 


