
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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දද්ොඩනදගොඩදේ කොාංචනො එ. කැලණිය විශ්ව විද්යොලය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1383/2019 (2019.10.15 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.  

 

සභොපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

දකොමිෂන සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකොමිෂන සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකොමිෂන සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරොල්:   ඩී.ජී.එම්.වී . හපුආරච්චි 

 

අභියොචක   -     තදොඩන්තගොඩතේ කොංචනො 

දනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේ කල නිලධොරී, කැලණිය විශවව විදෙොලය, කැලණිය 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - දද්ොඩනදගොඩදේ කොාංචනො 

    නීතීඥ දක්.එච්. ජිනදස්න  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ  නැත 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.09 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.02.18  

නේ කළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.23 

නේ කළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.06   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.05 

 

අභියොචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.02.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී, 

 
1. 2019 තපබරවොරි මස 06 සහ 07 දින පවත්වන ලද තද්ශපොලන විදෙො  අධෙයන අශතේ 

කථිකොචොර්ය (ආධුනික)  නතුරට සඳහො සේමුක පරීක්ෂණයට කැදවන  ලද 
අයදුේකරුවන්තේ ලැයිසවතුව; 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 
 

2. 2019 තපබරවොරි මස 06 සහ 07 දින පවත්වන ලද එකී සේමුක පරීක්ෂණ කමිටුතේ 
සොමොජිකයින්තේ නම තල්ඛනය; 

3. එකී සේමුක පරීක්ෂණ කමිටුතේ නිර්තද්ශය එක් එක් අයදුේකරුවන් විසින් ලබො ග  ලකුණු 
ඇතුලත් ලැයිසවතුව;  

4. එකී සේමුක පරීක්ෂණතයන් පසු පවතී පොලක සභොතේදී තමම කරණයට අදොල තීරණයක් 
ගන්න ලද්තද් නේ එකී තීරණය; 

5. එකී පොලක සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලද තමතමෝ පත්රය සහ අදොල සියලුම තල්ඛන;  
6. දැනටමත් තතෝරා ගැනීමක් කර ඇත්නේ ඒ පරිදි තතෝරා ගන්න ලද  ැනැත් න්ට අදොල 

අයදුේ පත්ර ; 
7. විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව විසින් අනුම  ලකුණු දීතේ පටිපොටිය හා; 
8. තද්ශපොලන විදෙො අදෙන අංශතේ දැනට පවත්නො පුරප්පොඩු ගණන (තරවණි අනුව) 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.02.18 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ  

අයි ම අංක 1-5 සහ අයි ම අංක 7 සේබන්ද ත ොරතුරු ඇමුණුේ වශතයන් ලබො දී ඇ .  
අයි ම අංක 6 - අයදුේකරුවන්තේ තපෞද්ගලික ත ොරතුරු බැවින් ලබො දිය තනොහැක. 
අයි ම අංක 8 - දැනට පුරප්පොඩු තනොමැ .  
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක විසින් 2019.02.23 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2019.03.06 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පහත පරිදි 

පවසා සිටිතේ ය, 

“අයදුේකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත්ර ඔවුන්තේ තපෞද්ගලික ත ොරතුරු බැවින් ලබො 

දිය තනොහැක. සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තව  තයොමු කිරීමට අයදුේකරුවන්තේ සුදුසුකේ 

දැක්තවන සොරොංශ තල්ඛනයක් සකසන ලද අ ර ත ෝරොගත් අයදුේකරුවන්ට අදොල එම තල්ඛනතේ 

පිටප ක් අමුණො ඇ . තමම තල්ඛනතේ දැක්තවන්තන් අයදුේපත්ර ඉදිරිපත් කර තිබු දිනට 

අයදුේකරුවන් සතුව තිබු සුදුසුකේ පමණක් වන අ ර සේමුක පරීක්ෂණය පැවැත්තවන දිනට 

සුදුසුකේ ද සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී සලකො බලන ලදී. තේ අනුව එච්ච.ඩි.එච්. ජීවන්ති හො යු.එල්.එච්.ඩි. 

තපතර්රො යන අය තද්ශපොලන විදෙොව පිලිබඳ එක් අවුරුදු ශොසවත්රපති උපොධිය සේපුර්ණ කර තිබුණි.” 

තමම තීරණතයන් ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.04.05 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොදේ දී උද්ගත වූ කොරණො  

තතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් ප්රශ්න කිරීතම්දී, අභියාචක තවනුතවන් තපනී සිටි නීතීඥවරයා පහත 

පරිදි පවසා සිටිතේ ය, 

1. අයිතම අංක 6 හැර අයිතම අංක 1 සිට 5 සහ 7 සහ 8 යන අයිතමයන් විසින් ඉල්ලලා ඇති 

තතාරතුරු අභියාචක හට ලබා දුන් බව පවසන ලදී. 

2. තතෝරාගත් අතේක්ෂකයින්තගන් සමහරක් (ආසන්න වශතයන් අතේක්ෂකයින් තිතෙතනකු) අොළ 
තනතුරු සඳහා සුදුසු අතේක්ෂකයින් තනාවන බැවින් තර්ෂ්ඨධිකරණතේ ෙැනටමත් තගානු කර ඇති 
මූලික අයිතිවාසිකම් තපත්සමට අංක 6 අයිතමතයන්  ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු, එනම්, දැනටමත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

තතෝරා ගැනීමක් කර ඇත්නේ ඒ පරිදි තතෝරා ගන්න ලද  ැනැත් න්ට අදොල අයදුේ පත්ර ඉතා 
වැෙගත් වන බව අභියාචක පවසන ලදී;  

3. එවැනි අයදුම්පත් මගින් අොළ අතේක්ෂකයින්තේ අධයයන සුදුසුකම් (academic qualifications), 
පර්තේෂණ (Research) සහ ප්රකාශන (publictions) තසායාගත හැකි අතර සම්ුඛ පරීක්ෂණතේ 
ලකුණු කිරීතම් නිර්ණායකයන් ෙ තසායාගත හැකි බව අභියාචක වැඩිදුරටත් පවසන ලදී; 

4. අභියාචක ඔවුන්ට අවශය වන්තන් තතෝරාගත් අතේක්ෂකයින් තිතෙනාතේ ‘අධයයන සුදුසුකම්’ 

පමණක් බවත් එම  අයදුම්පත් වල සඳහන් කිසිදු තපෞද්ගලික තතාරතුරක් ඉල්ලලා තනාසිටින බවත් 

අවධාරණය කරන ලදී; 
5. තවෙ, RTIC Appeal 796/2018 සහ 972/2019 එම්. එන්. විනිෂියා  එ  ශ්රී ලංකා සබරගුව විශ්ව 

විෙයාලය සම්බන්ධතයන් 2019.04.02 දින පැවති විධිමත් තකාමිෂන් සභා රැස්වීතම්දී විභාග 
කිරීතමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලෙ නිතයෝගයකින් සබරගුව විශ්ව විෙයාලතයන් එවැනි 
තතාරතුරු ඉල්ලලා සිටි අභියාචකතයකුට එවැනි සමාන තතාරතුරු (අයදුම්පත්ර) ලබා දුන් බවත් 
පවසන ලදී; 

6. තපාදු අධිකාරිතේ සැබවින්ම ‘නීති විතරෝධී’ යමක් කරන බව තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ ස්ථාපිත 
කිරීතම් අභිප්රාය ඇතිව තතෝරාගත් අතේක්ෂකයින්තේ අතේක්ෂිත ප්රතිපල සඳහා ෙ සම්ුඛ පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලය විසින් ලකුණු ලබා දී තිතබන බව තපාදු අධිකාරිතේ 2019.03.06 දිනැති ලිපිතේ සෙහන් 
කර ඇති බවත් සෙහන් කරන ලදී; 

7. සම්ුඛ පරීක්ෂණතේ නිර්ණායකයන් අතේක්ෂකයින්ට කලින් ලබා දිය යුතු යැයි නියම කරන 
චක්රතල්ලඛ සහ තීරණ තිබුණෙ, එවැනි  නිර්ණායකයන් අතේක්ෂකයින්ට  ලබා දී තනාමැති බව ෙ 
තපන්වා තෙන ලදී; 

8. තමම අභියාචනා විභාගතේදීෙ , තපාදු අධිකාරිතේ නම් කළ නිලධාරී වන උපකුලපතිවරයා තවනුවට 
පිළිතුරු ඒවා ඇත්තත් තපාදු අධිකාරිතේ තල්ලකඛාධිකාරී වරයාට එකවරම තතාරතරු නිලධාරී සහ 
නම් කළ නිලධාරී තලසෙ කටයතු කිරීම තතාරතුරු ෙැනගැනීතම් පනතත් ප්රතිපාෙන යටතත් ඉඩක් 
තනාමැති බව අභියාචක තකාමිෂන් සභාතේ අවධානයට තයාු කරන ලදී. 

 
 
නිදයෝගය: 
 
තපාදු අධිකාරිය පැමිණ තනාමැති බව තකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
 
තකාමිෂන් සභාව හුතේ තනාතීසි ලබා දීතමන් අනුතුරුව තපනී සිටීමට අතපාතහාසත් වීම, තතාරතුරු ෙැන 
ගැනීතම් පනතත්  39 වන වගන්තිය යටතත් වරෙක් බවත් තතාරතුරු ෙැන ගැනීතම් පනතත් 39 වන වගන්තිය  
(1) (ඇ) යටතත්  මතහ්ස්ත්රාත්වරතයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු  වරෙකරු වුවතහාත් 
රුපියල්ල පනස්ෙහසක් තනාඉක්මන ෙඩ ුෙලකට තහෝ අවුරුදු තෙකක කාලයක් තනාඉක්මන බන්ධනාගාර 
ගත කිරීමකට තහෝ එම ෙඩය හා බන්ධනාගාර ගත කිරීම යන තෙකටම තපාදු අධිකාරිය යටත් විය යුතු බව 
අවධාරණය කරනු ලැතේ. 
 
තතාරතුරු නිලධාරියාට කරන ලෙ ඉල්ලීමට සහ නම්කළ නිලධාරියාට කරන ලෙ අභියාචනය යන තෙකටම 

ප්රතිචාර ෙැක්ූතේ එකම නිලධාරියාම බව අභියාචකයා තවනුතවන් තපනී සිටි නී ඥවරයා මතු කරන ලෙ 
කාරණය සම්බන්ධතයන්, තපාදු අධිකාරියට තතාරතුරු ෙැනගැනීතම් පනත යටතත් තතාරතුරු නිලධාරියා 
සහ නම්කළ නිලධාරියා යැයි තවන් වශතයන් නිලධොරීන් පත් කර සිටින්තන්ද යන්න  හවුරු කර සිටින 
තලසට නිතයෝග 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. 
 

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මිලග කැදීේ දිනය: 2019.12.03 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1383/2019 (2019.12.03 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකොමිෂන සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකොමිෂන සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකොමිෂන සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරොල්:   ඩි.ජි. හපුආරච්චි 

 

අභියොචක   තදොඩන්තගොඩතේ කොංචනො 

දනොතිසි ලත් පොර්ශවය             නේ කල නිලධොරී, කැලණිය විශවව විදෙොලය, කැලණිය 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - තදොඩන්තගොඩතේ කොංචනො 

     

තපොදු අධිකොරිය  -            තකෞශලයා දිසානායක, තයයෂ්ඨ සහකාර තරජිස්රාර් 

                                                  ෙම්මිකා අතේතගාඩ,නිතයෝයය තරජිස්රාර් 

 

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොදේ දී උද්ගත වූ කොරණො: 

තතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධතයන් විමසීතම්දී, තපාදු අධිකාරිය 2019.10.24 දිනැති ඒඊ/01 ලිපිතයන් 
තල්ලකඛාධිකාරි, කැලණිය විශ්ව විෙයාලය විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත පහත පරිදි ෙැනුම් තෙන ලෙ බව 
පවසන ලදී. 

“උක්ත කරුණට අොලව ඔබ විසින් මා තවත තයාු කරන ලෙ 2019.04.11 දිනැති A 1765 අංක 
ෙරන පුරවා ෙැනුම් දීතම් හා 2019.08.30 දිනති RTIC Appeal 1383/19 අංක ෙරන ලිපිය හා 
බැන්තද්.  
...............තම් පිළිබෙව ම ූ තවනත් අභියාචනයක් විභාග කිරීම 2019.10.21 දිනැති පැවති අතර 
තකාමිෂන් සභාව විසින් එහිදී කල ෙැනුම් දීමට අනුව තතෝරා ගන්නා ලෙ අයදුම්කරුවන්තේ 
අයදුම්පත් ෙ පර්තේෂණ හා ප්රකාශන පිළිබඳව තතාරතුරු ෙ තම් සමග අුණා එවමි.” 

 

අභියාචක විසින් තපාදු අධිකාරිය විසින් තතාරතුරු ඉල්ලීතමහි අයිතම 6 ට අොළ තතාරතුරු, එනම්, 
දැනටමත් තතෝරා ගැනීමක් කර ඇත්නේ ඒ පරිදි තතෝරා ගන්න ලද  ැනැත් න්ට අදොල අයදුේ පත්ර 
තකාමිෂන් සභාතේ උපතෙස් පරිදි ඔවුන්තේ තපෞද්ගලික තතාරතුරු රහිතව ලබා  දුන් පවසන ලදී. 
 
 ඒ අනුව අභියාචක තවදුරටත් පවසා සිටිතේ තම් වන විට තපාදු අධිකාරිය විසින් තතාරතුරු ඉල්ලීතම් සෙහන් 
එනම්, අයිතම 1 -8 ට අොළ සියලු තතාරතුරු ලබා දී ඇති බව හා තමා  ඒ තතාරතුරු පිලිබඳ සැහීමකට පත් 
වන බවත් ය. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිදයෝගය: 
 

ඉහත සෙහන් තත්වයන් යටතත්, අභියාචක විසින් ඉල්ලලුම් තකාට ඇති තතාරතුරු අයිතම අංක 1 සිට 8 

අොළතතාරතුරු තපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා  දී ඇති තහයින් අභියාචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකාමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තෙපාර්ශවය තවත සන්නිතේෙනය කරනු ලැතේ. 

**** 


