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එන්. කේ. සුරියබණ්ඩාර එ. කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 701 /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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -    එන්.කේ සුරියබණ්ඩාර 

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    උප කුලපති, නම් කළනිලධාරී, කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්.කේ සුරියබණ්ඩාර 

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

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

09.07.2018 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරේ නැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

07.08.2018 

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 සදහන් වී කනාමැත) 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 09.07.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
කේරාකදණිය විශ්වවිදොලකේ ආරේෂක කදපාර්තකම්න්තුකේ වැඩබලන ප්රධාන ආරේෂක නිලධාරී 
වශකයන් කටයුතු කරන කාල සීමාකේදී  (2013-05-15 සට 2014-09-15) ආරේෂක කදපාර්තකම්න්තුකේ 
ආරේෂක පරීේෂකයන් සහ ආරේෂක නිලධාරීන් කිහිපකදකනකු කදපාර්තකම්න්තුකේ පරිපාලන කටයතු 
කඩාකේපල් කිරීම පිණිස නීතිවිකරෝධී කලස කටයුතු කිරීම සම්බන්ධකයන් කදපාර්තකම්න්තු ප්රධානී කලස 
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අභියාචක විසන් පරීේෂණයේ ඉල්ලා සටින ලද අතර එවකට සටි උපකුලපති තුමාකේ නිකයෝගකයන් 
රායරත්න නම් ස්වාධීන පරීේෂක  මහකතකු විසන් කම් සම්බන්ධ මූලික පරීේෂණයේ සදු කරන ලදී. 
 
 කමම මූලික පරීේෂණ වාර්තාව ආරේෂක පරිේෂකකයකුට සහ ආරේෂක නිලධාරීන් කදකදකනකුට 
එකරහිව විධිමත් විනය පරේෂණ පැවැත්වීකම් නිර්කේශ සහිතව උපකුලපති තුමා කවත භාර දී ඇත. 
  
පසුව උපකුලපති තුමා සමග කචෝදනාලත් පාර්ශ්වයන් ඇතිකරගත් එකගතාවයේ මත විධිමත් විනය 
පර්ේෂණයේ කනාපත්වා අදාල මූලික පරීේෂණ වාර්තාව බහා තැබීමට කටයුතු කරන ලදී.  
 
එකී මූලික පරීේෂණ වාර්තාකේ සහතික කල පිටපතේ සයලු සාේි සටහන් උදෘත සහ උප කල්ඛන. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 07.08.2018 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

කතාරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධකයන් විමසීකම්දී, කපාදු අධිකාරිය විසන් 2018.10.22 දිනැති ලිපිකේ 
අන්තර්ගතය පහත පරිදි නැවත අවධාරණය කරන ලදී. 
 

“…….ඉල්ලා ඇති විමර්ශණ වාර්තාව අභියාචක ලබා දීමට හැකියාවේ කනාමැති බව දන්වන ලදී .
  
එයට කහ්තු වශකයන් පහත කරුණු ඉදිරිපත කරන ලදී , 
 
1. කමම විමර්ශනය එන්.කේ. සුරියබණ්ඩාර යන අය විසන් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව  
විශ්වවිදොලකේ උපකුලපති තුමා  විසන් නම් කරනු ලැබූ විමර්ශණ නිලධාරි විසන් ඉටුකරනු ලැබූ 
බවත් ; 
2. එම විමර්ශණ වාර්තාව විශ්වවිදොල උපකුලපති තුමා කවත ලබාදීකමන් අනතුරුව එම  විමර්ශණ 
වාර්තාව නිර්කේශ ප්රකාරව චුදිතයින් කවත කචෝදනා පත්ර නිකුත් කල බවත් ; 
3. එහිදී එම චුදිතයින් විසන් එවකට ප්රධාන ආරේෂක නිලධාරී වශකයන් කටයුතු කල එන්.කේ. 
සුරියබණ්ඩාර යන අය මගින් ලිපියේ ඉදිරිපත් කරමින් එම කචෝදනා පත්ර වල සදහන් 
කචෝදනාවන්කගන් ඔවුන් නිකදාස් කරන කලස ඉල්ලා සටන් ලද බවත් ; 
4. එම ඉල්ීම කමම එන්.කේ. සුරියබණ්ඩාර යන අය විසන් ඔවුන්කගන් අිංශ ප්රධානි කලස එම 
අභියාචනය නිර්කේශ කකාට උපකුලපතිතුමා කවත ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ; 
5. එහි ප්රතිපලයේ කලස උපකුලපති තුමා විසන් එම නිර්කේශ අනුමත කරමින් විනය පරීේෂණය 
තාවකාලිකව අත්හිටුවීම අනුමත කර ඇති බැවින්  
 
ඒ අනුව එන්.කේ. සුරියබණ්ඩාර යන අය එවකට ප්රධාන ආරේෂක නිලධාරී වශකයන් කටයතු 
කරමින් එම විනය කටයුතු ඉදිරියට කගන යාකම් අවශෙතාවයේ කනාමැති බවට නිර්කේශ ඉදිරිපත් 
කිරීම කහ්තුකවන් සහ එම නිර්කේශ උපකුලපති තුමා විසන් අනුමත කරමින් කමම පරීේෂණය 
තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බැවින්, කමම විමර්ශන වාර්තාව කමම එන්.කේ. සුරියබණ්ඩාර යන 
අයට ලබා දීම සදු කල කනාහැකි බව” 

 
තවද අභියාචක 29.10.2018 දිනැති ලිඛිත කේශනයේ කකාමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරමින් පහත කරුණු 
ඉදිරපත් කරන ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

1.කේරාකදණිය විශ්වවිදොලකේ කල්ඛකාධිවරයා 2016 අිංක 12 දරණ කතාරතුරු දැන ගැනීකම් 
අයිතිවාසකම පිළබද පනකතහි 5 වන වගන්තිය යටකත් වන නිශ්ිත කහ්තු වලට කිසකස්ත්ම අදාල 
කනාවන බව......; 
  
2. කේරාකදණිය විශ්වවිදොලකේ කල්ඛකාධිවරයා 2018.10.22 දිනැති අිංක LD/RTI/07/2018 
යටකත් කකාමිෂන් සභාකේ අධෙේෂ යනරාල් වරයා කවත කයාමු කල ලිපිකේ සදහන් කරුණු 
නිවැරදි කනාවන බව  හා කනාමග යවන සුළු බව ය. 

 

 නියෙෝගෙ: 

 
තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 
පරවැසිතයකුතේ 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 පමණක්  බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 
 
තමම අවසවථොතේදී ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 5 වගන්තිතේ කවර තහෝ වෙතිතර්ඛයකට අයත් තනොවන අ ර 
තපොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කිරීම සඳහො දක්වො ඇති තහවතුන් පන ට අනුකූල තනොවන බව 
අවධොරණය කරනු ලැතේ.  
 
ඉහත  ත්ත්වයන් යටකත් අදාල මූලික විමර්ශන වාර්තාකේ පිටපතේ ලබා කදන කලස කපාදු අධිකාරියට 
නිකයෝග 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. 
 

අභියාචනය කමයින් අවසන් කේ. 
***** 

 


