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ඒ.බි.එම්.එල්. වාසනා කුමාරි වවලවෙදර එ. ශ්රී ලංකා විභාෙ වදපාර්තවම්න්තුව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 630 /2018 (2019.01.22 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාච    ඒ.බි.එම්.එල්. වාසනා කුමාරි වවලවෙදර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය              නම් කල නිලධාරී, ශ්රී ලංකා විභාෙ වදපාර්තවම්න්තුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.බි.එම්.එල්. වාසනා කුමාරි වවලවෙදර 

තපොදු අධිකොරිය    - එච්.වේ.එම්.සි.ඒ. ජයසුන්තදර (විභාෙ වකාමසාරිස්) 

ඩි.එම්. හිනටිෙල (පි.එම්.ඒ.) 

සංකිත ගුණරත්න (කළමනාකරු) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.04.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.06.06 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.05.22 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාර දක්වා වනාමැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.07.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.04.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

මොතේ පහ  සදහන් වර්ෂ වල ප්රතිපල තල්ඛන අධීක්ෂණය කිරීම සඳහො කටයුතු සලසො තදන තලස 
ඉල්ලො සිටිමි. 
1. 2013 තදසැේබර් අ.තපො.ස. (සො.තපළ ) විභොගතේ ලකුණු තල්ඛනය - (විභොග අංක 32647794) 
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2. 2014 තදසැේබර් අ.තපො.ස. (සො.තපළ ) විභොගතේ ලකුණු තල්ඛනය - (විභොග අංක 42615917) 
3.2015  තදසැේබර් අ.තපො.ස. (සො.තපළ ) විභොගතේ ලකුණු තල්ඛනය - (විභොග අංක 53016904) 
4. 2016 අ.තපො.ස. (උ.තපළ ) විභොගතේ ලකුණු තල්ඛනය - (විභොග අංක 2596741) 
5. 2017 අ.තපො.ස. (උ.තපළ ) විභොගතේ ලකුණු තල්ඛනය - (විභොග අංක 6606750) 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.06.06 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 

 "2018.04.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලි.ප. අංක වී.වේ.01/වතා.දැ.ප. RTI 01 (43) දරන ඉල්ීම 

පරිදි එකී වතාරුරු ඉල්ීම පහත සඳහන්ත කර ඇති වහ්ු  මත ප්රතික්වෂ්ප කරන ලද බව දන්තවමි.  

අ.වපා.ස. සා/වපළ හා අ.වපා.ස. උ/වපළ විභාෙ සම්බන්තධවයන්ත වන ලකුණු ලඛන, (mark sheet ) 

රහසය වල්ඛනයක් වන බැවින්ත එකී වතාරුරු ඉල්ීම වතාරුරු දැනෙැනීවම් අයිතිවාසිකම 

පිලිබඳ පනවත් 5 - ඕ වෙන්තතියට අනුව ප්රතික්වෂ්ප කරමි." 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.05.22 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.07.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

වපාදු අධිකාරිය විසින්ත අභියාචක හට ප්රතිපල වල්ඛන අධීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලස්වා දීමට එකඟ විය. 
 
නිකයෝගය: 
 
වපාදු අධිකාරිය එකඟ වූ  පරිදි ප්රතිපල වල්ඛන වලට අදාළ ලිපිවොනු  අධීක්ෂණය කිරීමට අභියාචකට ඉඩ 
සලස්වා දීමට 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. 
 
ඉහත  වකාන්තවේසියට යටත්ව අභියාචනය අවසන්ත වේ. 

**** 


