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එච්.එම්.ඒ. සුරියආරච්චි  එ. ශ්රී ා ව භාගවද පාරවතමේපම්තුතුල 

RTIC Appeal (පේඛනදේ  වතමයරටිරවටිය) 28/2018 (2018.02.22 දින රැලති භාධිමත් ප ොමිතු 

වගව රැව්වීපම්දී භාගවද කිරීපමතු අනතුරුල අනුමේ  රන ා නිපයෝදය) 

 

2016 අා  12 ාරණ පේොරතුරු ාැනදැනීපම් අයිතිලවසි ම පිළිබඳ රනපත් 32(1) ලදතුතිය ප්ර වරල 

 රන ා නිපයෝදය වශ 2017 පේොරතුරු ාැනදැනීපම් අයිතිලවසි ම  පිළිබඳ ප ොමිතු වගව රීතිතුහි 

(දවව්තු වශ අභියවචන  වතමයරටිරවටිය), රීති අා  28 යටපත් රලේලවපදන යනු බන  වතමය රටිරවටිය. 
 
වගවරති    -  භහින්ද ගේභේපි  

ප ොමිතු වගව වවමවජි  - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුංචිතශේලා  

ප ොමිතු වගව වවමවජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

අධ්යක්-ජනරවේ  - පියතිව ව රණසිුංශ 
 

අභියවච    - ්ච්.්ේ.ඒ. සුරියආරච්චි මිය 

පනොතීසිත් රවතමලය  - ඩබ්.්ේ.්න්.තේ. ප ඳකුභාර, විබාග තකොභවාරිව  යනරාල්, ශ්රී 
ුංකා විබාග තදඳාර් තේන්තුල 
 

පේොරතුරු ඉේලීම පදොනු  රන ා දිනය: 2017.04.30, 2017.05.05  

පේොරතුරු නිධ්වරියව තීරණය බව දුතු දිනය:   - 

නම් ෂ නිධ්වරියව පලේ අභියවචනය පයොමු  ෂ දිනය: - 

නම් ෂ නිධ්වරියව තීරණය බව දුතු දිනය:  2017.07.24 

RTIC ප ොමිතු වගවල පලේ අභියවචනය පයොමු  ෂ දිනය:  2017.10.26 

 
අභියවචනයට රසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියාචක 2017.04.30 වශ 2017.05.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීේ භගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී.  
1. රායෙ කෂභනාකරණ වශකාර තවේලත  අි  තරේණියටයට සවව  රීමේතේ මිමි   රව විබාගය 2010 (2011) 
විබාග අුංකය: 80001320 
I. තඳොදු ප්ර න ඳ්රය  general paper) 
II. ආය න කාර්ය ඳටිඳාටිය  establishment procedures) 
2. රායෙ කෂභනාකරණ වශකාර තවේලත  අි  තරේණියටයට කුව ා භ  සවව  රීමේතේ  රව විබාගය 2013 (2015) 
විබාග අුංකය: 910880 
I. තකටි ප්ර න ඳ්රය  Aptitude) 
II. සිද්ි  අධෙයනය  Case Study) 
 
අභියාචක ඉශ  ත ොරතුරු ඉල්ලීතභහි වශන් ප්රතිප පිළිඵල වැීමභකට ඳ්  තනොලන ඵැවින් ්භ ස්  ර ඳ්ර 
නැල  ඳමේක්ා කරලා අදාෂ කුණු පිළිඵල වාධාරණයක් සිදු කරන තවටද ඉල්ා සිටියි. 
 
අභියාචකතේ ලිඛි  කරුණු රීයාඳෑේ වශ තකොමින් වබාල තල  තයොමු කර ඇති ලියරීයවිලි අනුල ත ොරතුරු 

නිධරයා දුරකථනය භගින් ඉල්ලීභ වේඵන්ධතයන් කටයුතු රීමේභට තඳොතරොන්දු වුලද භාව 2ක කායක් 

ග වීතභන් අනතුරුලද රීසිදු පිළිතුරක් වඳයා තනොභැ .  2017.07.24 දිනැතිල විබාග තකොභවාරිව  යනරාල් ඳනත්  

5 (1) (ඕ) ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු ප්රතික්තේඳ කර ඇ . අභියාචක විසින් නේකෂ නිධාරියා තල  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ පිළිඵ තකොමින් වබාල ඉදිරිපිටදී 
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අභියාචනයක් තයොමු කර ඇති ඵලට තඳනී තනොගියද තභභ ප්රතික්තේඳ රීමේභ ආය න ප්රධානියා ශා නේකෂ 

නිධරයා ලන විබාග තකොභවාරිව  යනරාල් විසින්භ සිදු කර ඇති ඵැවින් අභියාචක විසින් තකොමින් වබාතලහි 

තගොනු කර ඇති 2017.10.26 දිනැති අභියාචනය වකා ඵැලීභට ඥ රණය කරන දී. 

අභියවචනය භාගවද කිරීපම් අලව්ථවපේදී උද්දේවූ  වරණව: 

 
තඳොදු අි කාරිය තකොමින් වබාතේ තනොඥ සි ලට ප්රතිචාර දක්ලමින් 2018.02.22 දිනැතිල අභියාචකට 
පිටඳ ක් වහි ල අදාෂ විබාගයන් වශා අභියාචකතේ  ප්රතිප ඵා දී ඇ .  ලද නේකෂ නිධරයා 
අභියාචක විසින් ස්  ර ඳ්ර නැල  ඳමේක්ා රීමේභ වශා කරන ද ඉල්ලීභ වේඵන්ධතයන් වශන් කර 
සිටින්තන් නැල  වමීක්ණයක් භගින් විබාගතයහි ජීල ගුණයට ශානියක් ලන ඵැවින් ්ලැනි නැල  
ඳමේක්ා කර ඵැලීභක් තඳොදු අි කාරිය විසින් සිදු තනොකරන ඵලයි. 
 

නිපයෝදය: 
නේකෂ නිධරයාතේ 2018.02.22 දිනැති පිළිතුර වැීමභකට ඳ් විය ශැරී පිළිතුරක් ඵල අලධාරණය කර 
සිටිමු. 
අභියාචනය තභයින් අලවන් කරනු ැතබ්.    
 
 
…………………………………………………………………. 

වගවරති               -  භහින්ද ගේභේපි  
 
…………………………………………………………………. 

ප ොමිතු වගව වවමවජි  - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුංචිතශේලා  
 
…………………………………………………………………. 

ප ොමිතු වගව වවමවජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් (Dr. Selvy Thiruchandran) 
***** 
 


