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එන්.කේ සුරියබණ්ඩාර එ. කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 700/2018 (21.05.2019 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

  

අභියාච    -    එන්.කේ සුරියබණ්ඩාර 

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නම් කළනිලධාරී, කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්.කේ සුරියබණ්ඩාර 

තපොදු අධිකොරිය  - එම්.එස්. රණසිංහ, කයයෂ්ඨ සහකාර කරජිස්රාර් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.08.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.08.14 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරේ නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

අභියාචනය කයාමු කර ඇත 

(දිනය සෙහන් වී කනාමැත) 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 07.08.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලකේ ප්රධාන ආරේෂක නිලධාරී තනතුකර් 2018.08.07 දින වන විට වැඩ 
බලන කහෝ වැඩ අවරණය කරන නිලධාරියාකේ නම සහ ඔහුකේ තනතුර  
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2. අොළ නිලධාරිවරයා කමම වැඩ බැලීම කහෝ අවරණය කිරීම කවනුකවන් කෙවනු ලබන දීමනාව 
කකාපමණෙ සහ ඔහුට නිල බලකයන් වරප්රසාෙ (ප්රවාහන පහසුකම්, නිල නිවාස, අතිකාල ආදිය) 

 
3. කමම නිලධාරිවරයා ආරේෂක පරීේෂකකයකු කේනම් වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලබන අවස්ථාව වන 

විට ඔහුකේ අධයාපන හා කවනත් සුදුසුකම් හා 
 

4. කමම නිලධාරිවරයා ආරේෂක පරීේෂකකයකු කේනම් ආරේෂක පරීේෂකකයකු වශකයන් 
පත්වීකම්දී ඔහුකේ අධයාපන හා කවනත් සුදුසකම් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අොල කතාරතුරු කවනත් 

නිලධාරිකයකුකේ පුද්ෙලික කතාරතුරු වන බැවින් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබා දිය 

කනාහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.19 දිනැතිව නේකළ 

නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ 

ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන 

ලදී.    

අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

කතාරතුරු ඉල්ලලීම සම්බන්ධකයන් විමසීකම්දී, කපාදු අධිකාරිය පවසා සටිකේ අොල කතාරතුරු කවනත් 

නිලධාරිකයකුකේ පුද්ෙලික කතාරතුරු වන බැවින් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබා දිය කනාහැකි බව ය. 

තවෙ අභියාචක 2019.01.19 දිනැති ලිඛිත කද්ශනයේ කකාමිෂන් සභාවට ඉදිරපත් කරන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 
 

කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනකත් 43 

වෙන්තිකයහි අර්ථනිරූපණය පරිදි කපාදු අධිකාරියකි.  එම නිසො එි විධිවිධොන අනුව කටයුතු කිරීමට එයට 

වෙවසවථොපි  වගකීමක් ඇ . 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය තමතසවය, 

 

තේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ 

තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 

එබැවින් තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 

පුරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් 

සඳහන් කිරීම මගින් පමණි.  

 

අභියාචනකේ  කරුණු මත, අයිතම අිංක 3 හා 4 හි සෙහන් අධ්යාපන සුදුසුකම්  කතාරතුරු ෙැන ෙැනීම 

පනකත්  5 (1) (අ) වෙන්තිය හා බැකද්ෙ යන විමසීකම් දී , එහිදී අධ්යාපන සුදුසුකම්  අොල පුද්ෙලයාකේ 

කපෞද්ෙලිකත්වයට  අොළ කේ යන්න කපාදු අධිකාරිය අවධාරණය කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තවෙ කපාදු අධිකාරිය කතවන පාර්ශවයට ලියා තිකේෙ? යන්න විමසීකම්දී කපාදු අධිකාරිය පවසා සටිකේ 

එවැනි විමසීමේ අොල නිලධාරියාකෙන් සදු කල කනාමැති බව ය. 

 

ඉහත තත්වයන් යටකත් අභියාචක විසන් ඉල්ලුම් කකාට ඇති කතාරතුරු අයිතම අිංක 3 හා 4 කතාරතුරු 

ලබා දීමට කපාදු අධිකාරියට නිකයෝෙ කරන අතර, අිංක1 හා 2 යන කතාරතුරු කපාදු අධිකාරිය විසන් ලබා  

දී ඇති කහයින් අභියාචනය කමයින් අවසන් කරනු 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. 
**** 

 


