
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

  තරිඳු ජයවර්ධන එ සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/638/2018 (2019.01.22 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය  පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -  තරිඳු යයවර්ධන   

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේ ළ නිලධොරී, සබරගමුව විශවවවිදෙොලය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - තරිඳු යයවර්ධන   

කපොදු අධි ොරිය  - පැමිණ සිටිකේ නැත  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

13.08.2018  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

21.08.2018  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

22.08.2018  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

26.09.2018  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  13.08.2018 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
“ 

 සබරගමු විශවව විදෙොලකේ  2018 ජුලි මොසකේ  වුන්සිල රැසවීේ වොර්තොව (මිනිට්සව ) 

 සබරගමු විශවව විදෙොලකේ  2018 ජුනි මොසකේ  වුන්සිල රැසවීේ වොර්තොව (මිනිට්සව )” 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො 21.08.2018 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ කේ සේබන්ධකයන් විශවව 

විදෙොලකේ  උප කුලපතිතුමො සමග  ළ සො ච්චොකේදී අදොළ කතොරතුරු සැපයීම සේබන්ධකයන් විශවව 

විද්යොීය පොල  සභො අනුමැතිය ලබො ගැනීකමන් අනතුරුව  ටයුතු  රන කලස කතොරතුරු නිලධොරී කවත 

උපකදසව ලැබී ඇති බවත්, එබැවින් 31.08.2018 වන දින පැවැත්ීමට නියමිත පොල  රැසවීකමන් පසුව 

අභියොච  විසින් ඉදිරිපත්  රන ලද ලිපිය හො අභියොචනය සේබන්ධකයන් පිළිතුරු ලබො දීමට  ටයුතු 

 රන බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  22.08.2018 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො 

කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  26.09.2018 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් 

කයොමු  රන ලදී 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය අභියොචන විභොගයට කපනී සිටිකේ නැත.  
 

අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ, තමොට අදොළ කතොරතුරු කපොදු 
අධි ොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවයි.  

 
අභියොච  තවදුරටත් පවසො සිටිකේ කතොරතුරු පනත අනුව කතොරතුරු දීම කහෝ කනොදීම ගැන සවවොධීනව 

තීරණය ගත යුතු වන්කන් කතොරතුරු නිළධොරියො මිස නේ  ළ නිළධොරියො කනොවන බවත්, කතොරතුරු ලබො 
දීම සේබන්ධකයන් විශවව විදෙොල පොල  සභොකවන් අවසර ගත යුතු නැතත් පනතට පරිභොිරව යමින් 
සබරගමු සරසවිකේ කතොරතුරු නිළධොරියො සහ නේ  ළ නිළධොරියො පොල  සභොකේ අවසරයට කතොරතුරු 
ඉල්ීම කයොමු කිරීම පිළිගත කනොහැකි බවත් ය.. අභියොච  සඳහන්  ළ කමම  රුණට ක ොමිෂන් සභොව 
එ ඟත්වය පළ  රන ලදී. 

 

නියයෝගය: 
 

අභියොච , කපොදු අධි ොරිය ලබො දුන් කතොරතුරු පිළිබඳව සැහීම ට පත්වන බැවින් අභියොචනය කමකසව 
අවසන්  රනු ලැකේ. 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

***** 


