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කේ.ආර්.එම්.යූ. බණ්ඩාර එ. කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

RTIC Appeal 1203/2019 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 
2019.08.06 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 
 

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -     තේ.ආර්.එේ.යූ. බණ්ඩොර   

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -     ම් ළ නිලධාරී, කේරාකෙණිය විශ්වවිෙයාලය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ ක ාසිටි  ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.11.23 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයේ ක ාමැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.12.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයේ ක ාමැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.05  

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.11.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 
අභියොචක තේරොතදණිය විශතව විදෙොලතේ කලො පීඨතේ භූතගෝල විදෙො අධෙනොංශතේ තයෙෂතඨ කථිකොචොර්ය 

II  නතුතරි 2016 අතේල් මස 12 දින සිට තසතවය කරන්තන්ය. ශ්රී ලංකො සබරගමුව විශතව විදෙොලතයන් ඒ 

සඳහො පර්නකොලින තලස නිදහසත කර ගැනීතමන් පසුවය. එතහේ අභියොචකතේ වැටුප තයෙෂතඨ 

කථිකොචොර්ය II වැටුේ  ලතේ මූලික වැටුතපි පිිටුවො ඇති අ ර තේ පිළිබඳව නිතිමය ක්රියොමොර්ග 

ගැනීමට පහ  ත ොරතුරු ලබො තදන්න.  
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1. අභියොචක තයෙෂතඨ කථිකොචොර්ය  නතුර සඳහො ඉල්ුේ කළ අයදුේ පත්රතේ සහතික පිටප ේ  

2. අභියොචක තමම  නතුතරි පේ කිරීම සඳහො වූ සේමුඛ පරීේෂණය පැවැේවූ දිනතේ අභියොචකතේ 

පේ ීම සඳහො වූ තේරීේ කමිටුතේ නිර්තේශය සේබන්ධ සියු ලිපි තල්ඛනවල සහතික පිටපේ හො 
එම සේමුඛ පරීේෂණතේ අංකි  වොර් ොතේ සංසතකරණය තනොකළ පිටප ේ  

3. අදොළ පේීම සඳහො පොලක සභොතේ අනුමැතිය සඳහො තයොමු කරන ලද තමතමෝ පත්රතේ හො අදොළ 
අතනකුේ පිටපේවල සහතික පිටපේ  

4. එය පොලක සභොතේ අනුම  කරන ලද වොර් ොතේ සහතික පිටප ේ  

5. අභියොචක තව  නිකුේ කරන ලද උේ  පේීම සඳහො වූ ලිපිතේ සහතික පිටප ේ 

6. අභියොචක එම පේීම භොර ගැනීමට කැමැේ  ප්රකොශ කර ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් එවන ලද අදොළ 

පේීේ ලිපිතේ තදවන පිටපත ි සහතික පිටප ේ  

7. අභියොචක විසින් උේ  6ි සඳහන් තදවන පිටප  සමග උපකුලපතිවරයො තව  ලියොපදිංචි 

 ැපෑතලන් එවන ලද ශීර්ෂය යටතේ වූ 2016 මොර්තු 24 දිනැති ලිපිතේ පිටප ේ,එි තේ දේවො 
තයොදො ඇති සටහන් හො/තහෝ නිර්තේශද සි ව සහතික පිටප ේ  

8. එම කරුණුවලට අම රව තේ සේබන්ධතයන් උපකුලපතිවරයො විසින් ලබො දී ඇති තවනේ 

නිතයෝග හො/තහෝ තගන ඇති ක්රියොමොර්ග තවත ොේ ඒවොතේ සටහන්වල සහතික පිටපේ  

9. උේ  පේීතේ ලිපිතේ 2 වන වගන්තිතේ සඳහන් පරිදි වැටුේ තගීම සඳහො වූ පැහැදිලි කර 

ගැනීමට අදොළව විශතව විදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව තව  යවන ලද ලිපිතයි සහතික 

පිටප ේ  

10. එම ලිපියට පිළිතුරු වශතයන් එවන ලද විශතව විදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොතේ 
තල්කේවරයොතේ ලිපිතේ සහතික පිටප ේ  

11. අභියොචක විසින් තේ දේවො තමම කරුණුවලට අදොළව එවන ලද ලිපි හො ඒ සඳහො කිසියේ 

පිළිතුරේ එවන ලේතේ නේ හො/තහෝ ක්රියොමොර්ගයේ තගන ඇේනේ ඒ හො සේබන්ධ ලිපි හො/තහෝ 
සටහන්වල පිටපේ 

 

පනතේ සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො 
අතපොතහොසේීම ම  2019.02.05 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලදි. 

අභියාච ය සල ා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශතවයම පැමිණ නැතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

අභියොචක විසින් 2019.07.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව දන්වො ඇේතේ තේරොතදණිය 
විශතවවිදෙොලතයන් අදොළ ත ොරතුරු තේ වනවිට ලබො දී ඇති බැවින් තේ පිළිබඳව විභොගයේ පැවැේීමට 
අවශෙ තනොවන බවයි. 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 
අභියොචනයේ විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් 
සභොව තව  ලිඛි ව තහතතු දේවො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනේ පොර්ශවය/න් 
තව  ලබොදීම සඳහො පිටප ේ ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර 
ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය 
ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව 
 ෘේ  තේ නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති 
තහතතුන් වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට 
අවසර තදනු ලැතේ. 
 

***** 
 


