2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතට අනුව
තතොරතුරු ඉල්ලීේ හා ක්රියාකාකආ ාකාරයාක
ලියාකාපදංචි තතොරතුරු ඉල්ලූ
අංකයාක
පුද්ගආයාකාතේ නම
01
නිවර හිමංග
එදිරිතික මයා

ඉල්ලූ තතොරතුතේ ස්වභාවයාක
බී ඩී දුම්කකොෂ ලගාල,සිගරට් දුම්කකොෂ
ලගාල, සුරුට්ටු දුම්කකොෂ ලගාල ශා බුත්
විට වශා කයොදාගනු බන දුම්කකො
ලගාලන් වම්බන්ධ ක ොරතුරු
විශ්රාම ලුටු ල බා දි ඇති වංයාල
2016/2017
මාරඳන පිහිටි ඊරියගශවි කුඹුරු ඉඩකම්
මුණික් ගුරීමට බා දී ඇති නිර්කේයන්
වම්බන්ධල
2017 අයලුය ලාර් ාකේ කේද අංක 422
අනුල රු.මි. 3000 ක් කුඩා ලුේ 1500 ක්
ප්රතිවංවකකරයය,නුල පිරවීම ශා කරොන්
මඩ ඉලත් කිරීම වම්බන්ධල
කෂෂිකර්ම අමා යංය රාජරිරිකඅ අංක 288
වකථානකඅ පිහිටි උඳාලි ජයසිංශ නුමුති
අකයකුට අයත් කගොඩනුරිල්ක් කුලියට
ගුනීකම්දී අදා කරගත් ලියකියවිලි
සිදුවු අවාධාරයයන් පිළිබද දුනුම් දීම ශා
ඊට අදා ක ොරතුරු ඉල්ලීම්

02

ජනක තුාර මයා

03

ඩබ්. එම්. එන්.
බණ්ඩාර මයා

04.

විනුජ ජයකවේකර
මයා

05

ආචාර්ය අනුර
කරුයාතික මයා

06

ඩබ්.එම්.ඩි.බි.
අකබ්රත්න මයා

07

කටරන්වක ප්රියන්
මයා

08
09

විනුර ජයකවේකර
ල ානි ඳරමදාන්
නී. කාතිකේසු මයා
කර්ලතී
ගුවට් ලාර් ා ඉල්ලීම
නවම්බන්දන් කමය
ආර්.එම්.එම්.පි.
උවවක වීම් ශා විවිධ අවාධාරයයකම් පිළිබ
රාජඳක් මයා
අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීම ශා ක ොරතුරු
ඉල්ලීම්
බිගුන් කම්නක
නල කගොඩනුරිල් පිළිබ රිවිසුම් ශා ඔ ලපු
ගමකේ මයා
පිටඳත් ඉල්ලීම

10
11
12

කෂී කර්ම අමා යංකඅ විමර්ය කමිටුල
මරින් 2016.02.12 දින කශනරත්කගොඩ
කගොවිජන කවේලා මධයවකථානකඅදී සිදු කරන
ද ඳරීක්යයක් වම්බන්ධල
අධි ාක්ණීක කෂෂි උඳාංග පිළිබ
වශතික ල පිටඳත් ඉල්ලීම

ගත් ක්රියාකාමාේගයාක
ක ොරතුරු යලා ඇ .

ක ොරතුරු යලා ඇ .
කගොවිජන වංලර්ධන
කදඳාර් කම්න්තුල කල කයොමු
කර ඇ
අධයක් කකෂී  ශා කගොවිජන
කවේලා වංලර්ධන) කල කයොමු
කර ඇ .
ක ොරතුරු යුවීමට කනොශුකි බල
දන්ලා ඇ . කලිපි කගොනු අල්වක
කශෝ දය කචෝදනා විමර්ය
කකොමිවම් වභාලට යලා ඇ .)
ශ්රි ංකා කෂෂිකර්මික ඳර්කඅය
ප්රතිඳත්ති වභාල කල කයොමු කර
ඇ .
ක ොරතුරු යලා ඇ .

අලය කටුතතු සිදු කර ඇ .
වකවමින් ඳලතියි
වකවමින් ඳලතියි
කෂෂිකර්ම කදඳාර් කම්න්තුල
කල යලා ඇ
ක ොරතුරු යුවීමට කනොශුකි බල
දන්ලා ඇ . කලිපි කගොනු අල්වක
කශෝ දය කචෝදනා විමර්ය
කකොමිවම් වභාලට යලා ඇ .)

