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එේ. එන්. විනිෂියො  එ  ශ්රී ලංකො සබරගමුව  විශව්විදයොලය 

RTIC Appeal 796/2018 සහ 972/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො 

රීතීන්ි (ගොස්තු 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 - 2019.09.03 දින පැවති 

තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී. 

 

සභොපති:                                     මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-යනරොල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපආරච්චචි  

 

අභියොචක  - එේ. එන්. විනිෂියො 

තනොතිසි ලේ පොර්ශවය - නේකළ නිලධොරි - ශ්රී ලංකො සබරගමුව විශ්වවිදයොලය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.11 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.21 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.22 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.29 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.08.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2017.10.11 දින පැවති සමොය විදයො විෂය සේමුඛ පරීක්ෂණයට අදොළ: 

1. අයදුේකරුවන්තේ ලැයිස්තුව  

2. තේරීේ කමිටුතේ නිර්තේශය  

3. එක් එක් අයදුේකරුවන් විසින් ලබොගේ ලකුණු ඇතුලේ ලැයිස්තුව 

4. සේමුඛ පරීක්ෂණතයන් පසු පැවති පොලක සභොතේ එම තීරණය ඈතුලේ තකොටස  

5. අයදුේකරුවන් තකටි ලැයිස්තුග  (shortlist) කිරීතේදී භොවි ො කල ක්රම තේදය  

6. ත ෝරො ග  පේගලයො එවන ලද අයදුේපත්රය 

7. විශ්වවිදයොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව තේ සඳහො එවන ලද නිර්තේශය  

8. සමොය විදයො අධයනොංශතේ දැනට තස්වය කරන සමොය විදයො විෂයට අයේ අධයන කොර්යය  

මණ්ඩලතේ සංඛයොව (තරණ්ී අනුව). 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොතරොතුරු සැපයීම සේබන්ධතයන් 

විශ්ව විදයොලිය පොලක සභො අනුමැතිය ලබො ගැනීතමන් අනතුරුව ක්රියො කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 

අ ෘප්තතියට පේ අභියොචක 2018.09.22 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසේ ූ බැවින් අභියොචක 

2018.10.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උේග ූ කොරණො: 

2019.04.29 සහ 2019.0.03 දිනැති විදුේ ලිපි මඟින් ලිඛි ව සහ 2019.09.03 දින දුරකථන ඇමතුමකින් 

වොචිකව,  මො විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් නියමි  ආකොරයට ලබො දී ඇති බැවින්, 

 ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට, අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ . 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි අංක 30 (1) පහ  පරිදි තේ. 

අභියොචනයක්  විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට ඕනෑම අවස් ොවකදී තකොමිෂන් සභොව තව  

ලිඛි ව තහ්තු දක්වො, ඔහු /ඇය විසින්ම අේසන් කර අතනක් පොර්ශ්වය/න්  තව  ලබොදීම සඳහො  

පිටප ක් ද සමඟ ඉදිරිපේ කිරීම මඟින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් 

සභොව අනතුරුව සියලු පොර්ශ්වයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කරගැනීම පිලිබඳ දැනුේ දීම ලබො තදනු 

ඇ . 

රීති අංක 30 (3) පහ  පරිදි තේ. 

ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) හී සඳහන් කරන තහ්තු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්ත  තේ නේ, 

අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබො දී ඇති තහ්තුන් වලින් 

තකොමිෂන් සභොව සෑහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

******* 


