
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

හාජරා කාසිම් එ. අධ්යාපන අ අමායාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1439/2019 (2019.10.21) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපන ති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ජඅරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -  හායරා කාසිේ    

කඅොතිසි ලත් පන ාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, අධොඳන අමා ොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.30 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.23 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2019.03.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.04.20 

 

අභියාචඅයට පන සුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.10.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

ත ෝරා ගත් තල්ඛනය හා මුස්ලිේ කාන් ා විදුහල සේබන්ධ ත ොරතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2019.03.21 දිනැතිව ප්රතිචාර 

ද් වමින් ඳවසා සිටිතේ අදාළ ත ොරතුරු ලබා දිය හැකි බවයි. තමම තීරණතයන් ද  

අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 2019.04.20 දිනැතිව අභියාචක විසින් 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචඅය සලකා බලඅ අවස්ථාකේදී උද්ගවූ කාරණා: 

කලින් තමම කරුණ විභාග තකොට (2018.12.20) නිතයෝගය් ද දී ඇ . නැව ත් එම 

කරුණම තවනත් අංකයකින් විමසා ඇ . කලින් අංකය (994/2019) ඉල්ලීම 2018 ජූලි 

03 අවසන් කර ඇ . ඒ අනුව තමම ඉල්ලීම නිෂ්ඨ ප්රභා කිරීමට තීරණය ත.. තගොනුත. 

කටයුතු අවසන් ත.. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිත.දනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


