
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

බී.ඩී. වීරසිංහ එ. විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න ක ාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 897/2019 (2019.05.13) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

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

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාච    -     බී.ඩී. ීරසිංහ 

කනාතිස ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, විශ්ව විදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් 

සභොව   

 

කපනීසටීම   

අභියොචක   - බී.ඩී. ීරසිංහ  

තපොදු අධිකොරිය - එස්ව.වික්රමොරච්චචි - සහකොර තල්කේ  

හංසිකො ප්රනොන්දු- සහකොර තල්කේ 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.08.29 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.10.01 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.07.24   දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

1. 2015/2016 අධෙයන වර්ෂය සඳහො කොයික අශක්නු ොවය ඇති අතේක්ෂකයන් 

වශතයන් ඉල්ුේකරන ලද අයදුේකරුවන් සංඛ්ෙොව කීයද? 

2. විශ්වවිදෙොල වලට බඳවො ග  හැකි කොයික අශක්නු ොවය ඇති සිසුන් සංඛ්ෙොව 

තීරණය කිරීම සඳහො පිළිබඳව විශ්වවිදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව රැස්ව ී 

තීරණයක් ගත් ොද? ඒ කවදො ද? 

3. ඉහ  2 තීරණය අනුව එක් එක් විශ්වවිදෙොලයට එක් එක් විෂය ධොරොව යටතත් 

බඳවො ගනු ලබන සිසුන් සංඛ්ෙොව තීරණය කළොද? 

4. තකොළඹ, කැලණිය, ශ්රී යයවර්ධනපුර විශ්වවිදෙොල වලට කලො විෂය ධොරොව 

යටතත් බඳවො ගැනීමට එක් එක් විෂය ධොරොව යටතත් විශ්වවිදෙොල වලට තවන් 

කළ සිසුන් ප්රමොණය 

5. ඉහ  තේද 4 යටතත් සඳහන් විශ්වවිදෙොල වලට ඉතිහොසය විෂය සඳහො 

තවන්කළ සිසුන් සංඛ්ෙොව 

6. තකොළඹ, කැලණිය, ශ්රී යයවර්ධනපුර විශ්වවිදෙොල සඳහො ගේපහ 

දිස්වික්කතයන් බඳවොගත් කොයික අශක්නු ොවය ඇති සිසුන්තගන් අවම z අගය 

ලබොගත් සිසුවොතේ z  අගය කීයද? 

7. ඉහ  තේද 6 යටතත් සඳහන් විශ්වවිදෙොල සඳහො  ගේපහ දිස්වික්කතයන් 

ඉතිහොසය විෂය ධොරොව සඳහො බඳවොගත් කොයික අශක්නු ොවය ඇති 

සිසුන්තගන් අවම z අගය ලබොගත් සිසුවොතේ z  අගය කීයද? 

8. තකොළඹ, කැලණිය, ශ්රී යයවර්ධනපුර විශ්වවිදෙොල සඳහො කොයික අශක්නු ොවය 

ඇති සිසුන් සියළු තදනොම අධෙයන කටයුතු සඳහො ලියොපදිංචි ී තිතේ ද? 

9. කොයික අශක්නු ොවය සි ව විශ්වවිදෙොල අධෙොපනය ලැබීම සඳහො තකොළඹ, 

කැලණිය, ශ්රී යයවර්ධනපුර විශ්වවිදෙොල වලට ඇතුලත් වූ සිසුන් සියළු තදනොම 

අධෙයන කටයුතු සඳහො එම විශ්වවිදෙොල වල ලියොපදිංචි ී තිතේ ද? 

10. කොයික අශක්නු ොවය ඇති සිසුන් බඳවො ගැනීම සඳහො වවදෙ මණ්ඩලයක් 

විසින් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවොද , ඒ සඳහො සිසුන්ට දැනුේ දුන්තන් 

කවදොද , එම වවදෙ පරීක්ෂණය පැවත්වූතේ කවදොද,  ඒ සඳහො සහභොගී වූ 

විතශ්ෂඥ වවදෙවරුන්තේ නේ සහ සුදුසුකේ තමොනවොද?  

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.08.29 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.10.01 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

2019.05.13 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලට පිළිතුරු යවො 

නැ ත් ඊට අදොළ පිළිතුරක් රැතගන ඇවිත් තිතේ. එය අභියොචකට බොර දුන් බැවින් 

විභොගය තමයින් නිම තේ. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දුන් බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


