
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ජූඩ් අමල් සූර්යාදිපති සූරියගේ  එ  කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු වම්පත් වංලර්ධනය, ලාරිමාර්ග වශ 

ධීලර ශා ජජ වම්පත් වංලර්ධන අමාත්යංය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම)/372/2018 (2018.09.18 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් වභා 

රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා අභියාචන 

කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                  මහින්ද ගේමේපි  

ගකොමින් වභා වමාජික: තයේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා  

ගකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධයක් -ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   - ජූඩ් අමල් සූර්යාදිඳති සූරියතේ 

ගනොතිසි ත් පාර්ලය  -නේකෂ නිධාරි - කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, ඳශු වේඳත්  

    වංලර්ධනය, ලාරිමාර්ග වශ ධීලර ශා යය වේඳත් වංලර්ධන අමා ෙංය 

 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ජූඩ් අමල් සූර්යාදිඳති සූරියතේ 

තඳොදු අධිකාරිය  - නේකෂ නිධාරි - කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, ඳශු වේඳත්  

    වංලර්ධනය, ලාරිමාර්ග වශ ධීලර ශා යය වේඳත් වංලර්ධන අමා ෙංය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 

2018.06.25 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

2018.07.13 

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  

2018.07.16 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරය් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 

තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2018.08.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියාචක 2018.06.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

 “කිරි ගලයින් 20,000 ් ආනයනය කිරීතේ ලොඳෘතිය වේබන්ධල ත ොරතුරු බා ගැනීම 

1. Wellard Rural Expert Pvt Ltd  වශ ග්රාමීය ආර්ථික පිලිබ අමා ෙංය අ ර වශතික 

කරන ද ගිවිසුම  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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2. ආය නික රටින් වශ ශ්රී ංකාතේ කරන ද වත්ල නිතරෝධ ා ලාර් ා වශ අදාෂ ගිවිසුම ශා 

ලාර් ා බා තදන තමන් ඉල්මි. 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 

2018.07.16 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනය් තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධාරයාද ඳන  

ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැ්වීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 2018.08.01 දිනැතිල තකොමින් 

වභාල තල  අභියාචනය් තයොමු කරන දී.    

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාගේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක ඉල්ලීේ කර ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු ඳනතත් ලගන්ති 5 (2)(ආ) වශ 5(2) (ඇ)  

ප්රකාරල ප්රති්තේඳ ක බලට තකොමින් වභාල දැන්වූ අ ර, තකොමින් වභාතේ නිතයෝගය් ම  තමම 

ත ොරතුරු අභියාචකට වැඳයීමට තඳොදු අධිකාරිය සුදානේ බල ප්රකා කරන දී. 

නිගයෝගය: 

අභියාචක විසින් ඉල්ලීේ කර ඇති ත ොරතුරු වති තදකක කාය් තුදී බාතදන තවට තඳොදු අධිකාරියට 

තකොමින් වභාල විසින් නිතයෝග කරනු ැතේ.  

අභියාචනතේ කටයුතු තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කරනු ැතේ. 

*************** 


