
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

ඩී. එම්. එස්. මැදගම එ ශ්රී ලංකා විභාග දදපාර්තදම්න්තුව 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1332/19 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඩී. එේ. එසව. මැදගම 

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්  

 

දපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩී. එේ. එසව. මැදගම 
තපොදු අධිකොරිය  - එච් තේ එේ සී ඒ යයසුන්දර  

  පී එේ හීනටිගල  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019/02/25 
 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.03.15 

 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019/03/25 

 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019/02/25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
රොයෙ කළමණොකරණ සහකොර තසවවතේ නිලධොරීන් අධි තරවණියට උසසව කිරීතේ සීමි   රග විභොගය -
2017 (2018) අභියොචක තපනී සිටි එක් එක් විෂයයන් සඳහො ලැබූ ලකුණු හො එි මුළු එකතුව 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019/02/25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019/03/25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 
තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරණු  දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු එනේ විභොග ප්රතිඵල 
අදොළ ආය නය එනේ රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  ලබො දී තනොමැති බැවින් එම ත ොරතුරු 
නිකුත් කිරීමට තනොහැකිවූ බවයි. නමුත් අභියොචනය අවසවථොව වන විට ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

2019.06.03 දිනැතිව තවබ් අඩවිතයි පල තකොට ඇති බව පවසො සිටින ලදී. අභියොචක ද තමම ත ොරතුරු 
ලැබුණු බවට පවසො සිටියද එම ප්රතිඵල වලින් සැහීමකට පත් තනොවන බවට පවසො සිටින ලදී.  වද 
තපොදු අධිකොරිය පන  ප්රකොරව නියමි  කොලයන් තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බවත් 
තකොමිෂන් සභොතවි අවධොනයට ලක් කරන ලදී. ඒ අනුව පනතත් 24 (3), 25 (1), 31 (2), 31 (3) වගන්ති 
උල්ලංඝණය කර ඇති බව ද පවසො සිටින ලදී.  වද අභියොචක පවසො සිටිතේ පනතත් 39 (1) (අ) 
වගන්තිය ප්රකොරව වරදක් වන ත ොරතුරු සැපයීම සි ොම ොම අවිර කිරීම තපොදු අධිකොරිය විසින් සිදු 
කළ බවයි.  
තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ සුළු ප්රමොද ීමක් සිදු ව තිබුනද ත ොරතුරු නිලධරයො 2019.03.12 මල් 
ප්රතිචොරයක්ද 2019.05.22 දිනැතිව දීර්ඝව ද ප්රතිචොර දකවො ඇති බවයි. 

 
නිතයෝගය: 

 
තපොදු අධිකොරිතයි ත ොරතුරු නිලධරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 
අතපොතහොසත් ී ඇති බව තපනී ගියද එය සි ොම ො ත ොරතුරු අවිර කිරීමක් බව  හවුරු ී තනොමැ . 
 වද ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු තේ වන විට තවබ් අඩවිතේ පල කර ඇති බව  හවුරු වන 
බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 

 
***** 


