ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

බර්ටි ඩයස් වීරසිංහ එ. විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න ක ාමිෂන් සභාව
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1647/2019 (2020.02.05 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:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:

ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි

අභිොචක
බර්ටි ඩයස් වීරසිංහ
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ නම් කල නිලධාරී, විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව
යපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය -

බර්ටි ඩයස් වීරසිංහ
කනාපැමිණි

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2019.03.06

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු
බව දැන්ීම - නැත
තීරණය ලබො දුන් දිනය ලබා දී කනාමැත
2019.04.11

නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය
නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

1

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව
දැන්ීම - නැත
තීරණය ලබො දුන් දිනය ලබා දී කනාමැත
2019.06.20

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් 2019.03.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

“2015-2016 අධෙන වර්ෂයට අදොළව පහ සඳහන් ත ොරතුරු

2015-2016 අධෙන වර්ෂය සඳහො විශවව විදෙොලවලට අන්ධ හො කොයික අශනුක් ොවයක් ඇතිව බඳවො
ගත් සිසු සිසුවියන් පිළිබඳව පහ ත ොරතුරු
1. එක් එක් විශවව විදෙොලය සඳහො බඳවො ගත් සිසුන්තේ නොම තල්ඛනය තවන් තවන්ව
ත ොරතුරු සඳහන් කර
2. එම සිසු සිසුවියන් ලබො ගත් Z අගයන් තවන් තවන්ව
3. ඔවුන් බඳවො ගත් පොඨමොලො තවන් තවන්ව
4. එම සිසු සිසුවියන්තගන් තේ වන විට පොඨමොලො හැර තගොසව ඇති සිසුන් පිළිබඳ ත ොරතුරු”
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින්
අභියොචක විසින් 2019.04.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ
නිලධොරයොද පන ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින්
2019.06.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.
අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:
2019.07.31 හා 2020.01.21 දිනැති ලිපි මගින් කපාදු අධිකාරිය කකාමිෂන් සභාව කවත ද්න්වා ඇත්කත්
අභියාචක කවත 2019.07.30 දිනැති ලිපිකයන් ත ොරතුරු ලබා දුන් බව ය. 2019.07.30 දිනැති ලිපිකේ
අන්තර්ටගතය පහත පරිදි කේ.

"1.2015/2016 අධයන වර්ටෂකේ විශ්වවිද්යාල ප්රකේශය සඳහා එක එක විශ්ව විද්යාලවලට බඳවාගත්
අන්ධ හා කායික අශක්නුතාවයන් සහිත සසුන් යු විවිධ කරෝගාබාධවලට ලක්න වූ සසුන් වන බැවින්
ඔවුන්කේ කතාරතුරු ලබා දීමට කතාරතුරු ලබා දීකම් පනකතහි 5 වන වගන්තිකයහි 1 වැනි උප
වගන්තිකයහි (ඉ) කච්චද්ය අුව හැකියාවක්න නැත.
2. සසුන් ලබාගත් Z අගයන් ( Z score) විභාග කද්පාර්ටතකම්න්තුව විසන් විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න
කකාමිෂන් සභාව කවත ලබා දුන් කතාරතුරු වන අතර පනකතහි 5 වන වගන්තිකයහි 1 වැනි උප
වගන්තිකයහි (ඕ) කච්චද්ය අුව හැකියාවක්න නැත.
3. අන්ධ හා කායික අශක්නුතාවයන් සහිත සසුන් බඳවා ගු ලබන්කන් කළා, වානිජ්ය, ජජ්වීය හා
කභෞතීය විද්යාව පාඨමාලා සඳහා කේ.
4. පාඨමාලාවන් හැර කගාස් සින සසුන්කේ කතාරතුරු එක්න එක්න විශ්වවිද්යාලවලින් ද්ැනගත යුතු
කේ."
අභියාචක විසන් පවසා සිකේ 2019.07.30 දිනැති ලිපිකයන් කපාදු අධිකාරිය කතාරතුරු අයිතම 2 හා 3
සම්බන්ධ කතාරතුරු කහළිද්රවු කිරීම පනකත් 5 (1) (ඉ) හා (ඕ) යටකත් පිලිකවලින් ප්රතික්නකෂ්ප කල බව ය.
කතාරතුරු අයිතම 3 ට පිළිතුරු සැපයු බව ද්න්වන ලදී. කමහිදී අභියාචක විසන් කතාරතුරු අයිතම 1 යටකත්
ඉල්ලුම් කල ඇති සසුන්කේ නාම කල්ලඛනය ලබාදීම ඔවුන්කේ පුද්ගලික කතාරතුරු සැපයීමක්න බව
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

වටහාකගන ඒ කවුවට එක්න එක්න කාණ්ඩ සඳහා කකාපමණ සිංකයවක සසුන් ප්රමාණයක්න බඳවා ගත්කත්ද්
යන්න ද්ැනගැනීමට කැමති බව ද්න්වන ලදී.
නියෙෝගෙ:
කපාදු අධිකාරිය කනාපැමිණි බව කකාමිෂන් සභාව විසන් නිරීක්නෂණය කරු ලැකේ. වද කතාරතුරු
නිලධාරියා හා නම්කළ නිලධාරයා 2016 අිංක 12 ද්රණ කතාරතුරු ද්ැනගැනීකම් අයිතිවාසකම පිළිබඳ පනත
ප්රකාරව, නියමිත කාලය තුල පිළිතුරු සැපයීමට අකපාකහාසත් වී ඇති බව කකාමිෂන් සභාව නිරීක්නෂණය
කරන අතර විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාව 2016 අිංක 12 ද්රණ කතාරතුරු ද්ැනගැනීකම්
අයිතිවාසකම පිළිබඳ පනත ප්රකාරව කපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන අුව කටයුුුතු කිරීමට
විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන් සභාවට වයවස්ථාපිත වගකීමක්න ඇති බව කපාදු අධිකාරියට අවධාරණය
කරු ලැකේ.
අභියොචක විසන් ලබා දුන් කතාරතුරු නිරීක්නෂණය කිරීකමන් අනතුරුව අභියාචක විසන් කතාරතුරු අයිතම
1 යටකත් ඉල්ලුම් කල ඇති සසුන්කේ නාම කල්ලඛන තුන්වන පාර්ටශවයකකේ කපෞද්ගලික කතාරතුරු වන
බව අභියාචක කවත අවධාරණය කරු ලැකේ. කකකස් නමුත් අභියාචක විසන් කමම කතාරතුරු
සංඛ්යායල්ඛ්න යලස (එනම් සිසුන් ලැයිස්ුව යවනුවට, ඇුළත් කරගත් සිසුන් අුරින් වැඩිම සහ අවම Z
අගෙන් ලබාගත් ශිෂය/ශිෂයාවයේ Z අගෙ, සහ එම පරාසෙ ුළ ඇුළත් කරගත් සිසුන් සංඛ්යාව)
ලබාගැනීමට කැමැත්ත ද්ැක්නවීම මත අද්ාල කතාරතුරු කාණ්ඩ කකාට ඒ එක්න ඒක්න කාණ්ඩ සඳහා කකාපමණ
සසුන් ප්රමාණයක්න අයත් කේ ද් යන්න ද්ක්නවා එම කතාරතුරු අභියාචක කවත ලබා කද්න කමන් කපාදු අධිකාරිය
කවත මින් නිකයෝග කකකර්ට. තව ද් කමම කාණ්ඩ කිරීකම්දී "කවනත්" කලස කාණ්ඩයක්න ඇතුලත් කල හැකි
බව ද් කපාදු අධිකාරිය කවත සැල කල සි.
කතාරතුරු ද්ැනගැනීකම් අයිතිවාසකම් පනකත් 5 (1) (ඕ) උප වගන්තිය යටකත් කතාරතුරු අයිතම 2 ට අද්ාල
කතාරතුරු අභියොචක කවත ලබාදීම කපාදු අධිකාරිය විසන් 2019.07.30 දිනැති ලිපිකයන් ප්රතික්නකෂ්ප කල
ඇති බව, කකාමිෂන් සභාව නිරීක්නෂණය කරු ලබන අතර ඉහත වගන්තිය පහත පරිදි කේ. කතාරතුරු

ද්ැනගැනීකම් අයිතිවාසකම් පනකත් 5 (1) වන වගන්තිකේ (ඕ) උප වගන්තිය කවත කද්පාර්ටශවකේම
අවධානය කයාමු කරු ලැකේ.

"(2) වන උප වගන්තිකේ විධිවිධාන වලට යටත්ව-…විභාග කද්පාර්ටතකම්න්තුව කහෝ උසස් අධයාපන
ආයතනයක්න විසන් පවත්වු ලබන යම් විභාගයක්න පිලිබඳ කතාරතුරු රහසගතව තබාගැනීමට
නියමිත වන්න වූ අවස්ථාවකදී; කම් පනත යටකත් ඒ කතාරතුරු වලට ප්රකේශ වීම ප්රතික්නකෂ්ප කල
හැකිය."
ඒ අුව කමම වයතිකර්ටකය ප්රකාරව කතාරතුරු ලබා දීම ප්රතික්නකෂ්ප කල හැක්නකක්න ඉහත ආයතන මගින්
පවත්වන ලබන යම් විභාගයක්න පිලිබඳ කතාරතුරු "රහසිගතව තබාගැනීමට" අවශය අවස්ථාවකදී බැවින්,
කමම තත්වයන් යටකත් අද්ාල කතාරතුරු (කතාරතුරු අයිතම 2) 5 (1) වගන්තිකේ (ඕ) වයතිකර්ටකයට අද්ාළ
වන ආකාරය පැහැදිලි කරන කමන් කපාදු අධිකාරිය කවත කකාමිෂන් සභාව විසන් නිකයෝග කරු ලැකේ.
තව ද් කමහි දී එම සසු සසුවියන් ලබා ගත් Z අගයන් සම්බන්ධ කතාරතුරු ලබා දීකම් දී ඔවුන්කේ
අනනයතාවය කහළි කනාකිරීම සඳහා පහල සට ඉහල පරාසයන් කලස ද්ැක්නවිය හැකි බව කපාදු අධිකාරිය
කවත නැව අවධොරණය කරු ලැකේ.
කතාරතුරු අයිතම 3 හා සම්බන්ධ කතාරතුරු 2019.07.30 දිනැති ලිපිකයන් ලබා දී ඇති බව කකාමිෂන් සභාව
විසන් නිරීක්නෂණය කරු ලැකේ.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

කතාරතුරු අයිතම 4 යටකත් ඉල්ලුම් කල ඇති කතාරතුරු, කතාරතුරු ද්ැනගැනීකම් අයිතිවාසකම් පිලිබඳ
පනකත් 3 (1) වගන්තිය ප්රකාරව, කපාදු අධිකාරිය සන්තකකේ, භාරකේ කහෝ පාලනකේ තිකේද් යන්න
පැහැදිලි කරන කමන් කපාදු අධිකාරිය කවත නිකයෝග කරු ලැකේ.
අභියාචනය 2020.04.21 ප.ව 01.15 ට කල්ල තබු ලැකේ.
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.
*****
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