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W V D S පු්ඳකුමාර එ. ආඳදා කෂමනාකරණ අමාත්යාාං  ිය  

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම )/383/2018 - 2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රාකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය ), 

රීති අාංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 2018.09.18 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලත්ලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - ජ්තය්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුාංචිතශේලා 

 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්ර.න්  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   

 

අධ්යක්ව ජනරාල් - පියතිවව් රණසිාංශ  

 

අභියාච  - W V D S පු්ඳකුමාර  

කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, ආඳදා කෂමනාකරණ අමාත්යාාංවය 

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - W V D S පු්ඳකුමාර 

කපොදු අධි ාරිය - N G D S දයානන්ද, නීති නිධාරී, ආඳදා කෂමනාකරණ අමාත්යාාංමය 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය: 2018.03.19 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2018.03.20 
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 2018.04.06 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2018.04.23 
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

2018.05.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක, 2018.03.19 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුර ඉල්ා සිටින දී. 

ග්රාිාමීය ආර්ථිකය පිෂබ අමාත්යාං  ිතේ ප්රනධාන ගණකාධිකාරී M D S ඇන්ටනී තඳතර්රා යන ය විසින්  ම 

“රාජකාරී නි මුද්රාචල” තයොදා ත ොරතුරු දන ගැනීතේ ඳන  යටතත් තමම අමාත්යාං ය තලතින් පුද්ග 

ආඳදා  ක්තවේරු ලටිනාකේ ඉල්ලූ ලිපිතේ පිටඳ ක්.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු නිධාරී 2018.03.20 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචක ශට දන්ලා සිටිතේ ඉල්ා  සිටි ත ොරතුර 

ත ලන ඳාර්ලයක් විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ත ොරතුරක් ලන තශයින්, තඳොදු අධිකාරිය M D S ඇන්ටනී 

තඳතර්රා මශා ාතගන් එම ත ොරතුර අභියාචකට බා දීම පිළිබල විමසීේ කෂ බලත් එම ත ොරතුරු බා 

දීම M D S ඇන්ටනී තඳතර්රා ප්ර තිතේඳ කෂ බලයි. ඉන් වැහීමකට ඳත් තනොව අභියාචක 2018.04.06 ලන 

දින නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය ක් තයොමු කතෂේය. තමම අභියාචනයට 2018.04.23 පිළිතුරු 

වැඳයූ නේකෂ නිධාරී ත ොරතුරු ඳනතත් විධිවිධාන ප්රිකාරල ත ොරතුරු බා දීම ප්රයතික්තේඳ කතෂේය. 

අභියාචක ඉන්ඳසුල 2018.05.02 දින තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක් තයොමු කතෂේය.  

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය ප්රයකා කර සිටිතේ ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ත ලන ඳාර්ලයකට අදාෂ ත ොරතුරු ලන 

තශයින් එම ත ොරතුරු බා දීම ප්රිතික්තේඳ කෂ බලයි. 

අභියාචක ඳලවා සිටිතේ ත ලන ඳාර්ලයක් වුලද, ග්රා මීය ආර්ථිකය පිෂබ අමාත්යාං  ිතේ ප්රඳධාන 

ගණකාධිකාරී M D S ඇන්ටනී තඳතර්රා යන ය විසින්  ම “රාජකාරී නි මුද්රාරල” තයොදා නිකුත් කරන ද 

ලිපියක්  ල දුරටත් පුද්ගලික ලිපි ගණයට අයත් තනොලන බලත්, එය තඳොදු ලියකියවිල්ක් ලන බලයි.  

ත ලන ඳාර්ලයක් පුද්ගලික තනොලන ලිපියක් බා දීම ප්රනතික්තේඳ කෂද, එම ගණයට අදාෂ ත ොරතුරු 

තශළිදරවු කිරීමට නිර්තද්යක් බා දීමට තකොමින් වභාලට අධිකාරියක් ඇති බලට තකොමින් වභාල 

ඳලවා සිටිතේය. 

නිකයෝගය: 

තකොමින් වභාලට ආලරණ ලිපියක් වහි ල, අභියාචක ඉල්ා සිටින ද ලිපිතේ පිටඳ ක් ඔහුට  බා දීමට තඳොදු 

අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. තමම ලිපිය තමම දිනතේ ඳටන් වති තදකක කායක් ඇතුෂ  අභියාචක 

තල ට බා දීමට කටයුතු කරන බලට තඳොදු අධිකාරියට තමයින් දන්ලා සිටියි.  

අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරන දී. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීතීන් ට (ගාව්තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනය ඳාර්ලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 

කරන තමන් නිතයෝග කරයි. 

**** 

 


