
ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ  තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 
 

කේ.ජි.එව.් රත්නකවේකර එදිරිල ජාතික මැණිේ වශ ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභළග කිරීම) 206 /2017 (2018.04.20 දින ඳෆලති විධිමත් තකොමින් වභළ 
රැවහවීතේදී විභළග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රිකළරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන්හි (ගළවහතු ශළ 

අභියළචන කළර්ය්යග ඳටිඳළටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලළතගන යනු බන කළර්ය්ය  ඳටිඳළටිය.  
 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය හඨ නීතීඥ  කිළලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය හඨ නීතීඥ  එවහ. ජී. පුංචිතශේලළ  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචළර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර න්  

කකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධ්යේ-ජනරාල්:  පියතිවහව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     තේ.ජි.එවහ. රත්නතවේකර 

කනොතිසි ත් පාර්ලය             -    ආය න ප්රධළනී/නේකෂ නිධළරී, ජළතික මෆණිේ ශළ වහලර්ණළභරණ 

අධිකළරිය, තගෝල්තසේවහ තටරවහ, තකොෂඹ 03 

 

කපනීසිටීම   

 
අභියළචක   -  තේ.ජි.එවහ. රත්නතවේකර 
තඳොදු අධිකළරිය - චළනිකළ තශේරත්, නීති නිෂධළරී, ජළතික මෆණිේ ශළ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිය 

එවහ. මල්ලත් , ප්රචළරක නිෂධළරී, ජළතික මෆණිේ ශළ වහලර්ණළභරණ අධිකළරිය 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 03/06/2018 (ජළතික මෆණිේ ශළ වහලර්ණළභරණ  
අධිකළරිය තය් වභළඳතිලරයළ ආමන්ත්රශ ණය 
කරමින්) 

ත ොරතුරු නිෂධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය 21/06/2018 (ත ොරතුරු ඉල්ලීම ෆබුණු බලට 
දෆන්වීම) 

නේ ක නිෂධළරියළ තල  අභියළචනය තයොමු කෂ 
දිනය 

- 

නේ ක නිෂධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය - 

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් 
වභළල තල  අභියළචනය තයොමුකෂ දිනය 

28/07/2017 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ  තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක 2018.06.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 
ජාතික මැණික් ශා ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරියට ඳශ  දැක්තලන දිනයන්හි තයොමු කරන ද ලිපි වශා 
පිළිතුරු තනොැබීම තශෝ පිළිතුරු බා දීම ඳමා වීමට තශේතු තනොදැක්වීමයි. 

2016/10/13 - කරංත ොඩ පිහිටි මැල්පිටිය නැමති ඉඩතේ මැණික්  ැරීම 

2016/10/13 - කරංත ොඩ පිහිටි මැල්පිටිය නැමති ඉඩතේ මැණික්  ැරීම 

2016/10/24 - කරංත ොඩ පිහිටි මැල්පිටිය නැමති ඉඩතේ මැණික්  ැරීම 

2016/10/31 - බැතකෝ යන්ත්රි තයොදා ඳ ල් කැණීතේ බඳත්රය අළුත්කර  ැනීම 

2016/11/03 - කරංත ොඩ පිහිටි මැල්පිටිය නැමති ඉඩතේ මැණික්  ැරීම 

2017/02/08 - මැල්පිටිය ඉඩතේ මැණික්  ැරීතේ බඳත්රය දීර්ඝකර  ැනීතේ ලිපිය 

2017/02/08 - බඳත්රය අළුත් කිරීතේ ලිපිය භාර ත් බලට ලන ලිපිය 

ඒ අනුල,  

1. ඉශ  දක්ලන ද ලිපි වශා පිළිතුරු බා තනොදීමට ලන තශේතු 

2. ඉශ  කී ලිපි මඟින් ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු බා දීම  

වශා ජාතික මැණික් ශා ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරිතේ ප්රධානී තව වශ/තශෝ ජාතික මැණික් ශා 

ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරිතේ ත ොරතුරු නිෂධාරියා තව ක්රියා කරන තව ඉල්ා සිටීමකි. 

 

2017.06.28 දින ත ොරතුරු ඉල්ලීම ැබුණු බල ත ොරතුරු නිෂධාරියා අභියාචක තල  දැනුේ දුන්නද 

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

නේකෂ නිෂධාරියාට අභියාචනයක් තයොමු තනොතකොට අභියාචක 28/07/2017 දිනැතිල තකොමින් වභාල 

තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.    

2017.07.28 දින තකොමින් වභළල ට තයොමු කරන ද ලිපිතයන් අභියාචක, 2017.07.03 දිනැතිල මශලැලි 

වංලර්ධන ශා ඳරිවර අමාත්යංයට ලිපියක් තයොමු කරමින්, 2017.06.03 දින අයදුේ කරන ද ත ොරතුරම 

ඉල්ා සිටි බල, වශන් කර ඇ . ( තකතවේතල ත්, තඳරදී අයදුේ කරන ද ත ොරතුරට තලනව ්

ත ොරතුරක් අභියාචක විසින් අයදුේකරන ද බලක් තඳනී යයි.) අමාත්යංය අභියාචකතේ ලිපියට 

පිළිතුරු බා දීමක් සිදුකර නැ . 

අභියාචනය සකා බන අලස්ථාවේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඒ අ රතුර, ජාතික මැණික් ශා ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරිතේ ත ොරතුරු නිෂධාරියා 2017.06.03 දිනැති 

ත ොරතුරු ඉල්ලීමට 2017.07.28 දිනැති ලිපිතයන් පිළිතුරු බා තදමින් ඔහු විසින් 2017.06.20 දිනැතිල 

රත්නපුර ප්රාතේශීය නිෂධාරියාට අදාෂ ත ොරතුරු ඉල්ලීම වේබන්ධතයන් තයොමුකරන ද ලිපියට 

ැබුණු ප්රතිචාර ලිපිය අමුණන දි. 

එමඟින්, දක්ලා සිටින ේතේ "අඳ කාර්යාතේ ඳලත්ලාත න ගිය 2/64150 දරන ලිපිත ොනුල අඳ 

අමාත්යංය මඟින් ඳලත්ලන ද ක්තේත්ර ඳරීක්ණයට අදාෂල අධ්යන කටයුතු වශා අධ්ය ක් භූ 

වේඳත් මඟින් 2017.03.14 දින බාත න ඇති බලට  ශවුරු වී ඇ " යන්නයි. 

 

නිවයෝගය: 

ජාතික මැණික් වශ ව්ලර්ණාභරණ අධිකාරිතේ අංක NGJA/15/1/28-II ශා 2018.02.27 දිනැති ලිපිය 

අනුල අල්ය ත ොරතුරු බා දී ඇතිබල තකොමින් වභාතේ ම ය තේ. අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු 

ැතේ. 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 ( ාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය,  ැවට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝ ය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝ  කර සිටිමු. 


