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උදේනි චන්ද්රසිරි එ. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ද්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
RTIC Appeal (පුේගලික වශදයන්ද් විභාග කිරීම)/ 1615 /2019 (2020.02.05 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.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
දකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
දකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
දකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 
අභියාචක   -     උතේනි චන්රසිරි  
දනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ද්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
දපනීසිටීම   
අභියොචක   - උතේනි චන්රසිරි 
තපොදු අධිකොරිය  - උදොරි පඬුවොවල, සහකොර පසව කොලොධිපති 

තේ.ඒ.සී. ද අල්විසව, නීති නිලධොරී 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.03.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.29, 2019.05.03 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.09 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.07 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.03.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැේතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

ටවර් තහෝල් රඟහල පදනම හො ඉදිකිරීේ කර්මොන්  අධිකොරිය සමඟ අත්සන් කළ 
"සව්සසිරිපොය" තගොඩනැගිල්ල ඉදිරි වසර 30 කට භුේතිය භොරදීතේ ගිවිසුම 

 
තපොදු අධිකොරිතේ අධෙේෂ යනරොල්වරයො විසින් 2019.05.03 දිනැතිව අභියොචක තව  දන්වො ඇත්තත් 
ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය ප්රකොරව එම ත ොරතුරු ලබොදිය තනොහැකි බවයි. මින් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.05.09 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනය කළ අ ර  නේකළ 
නිලධොරියො පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2019.02.18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.     
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උේගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර 
සිටී. 
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින ලේතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු, 
ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො සිටින ලේතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 
ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය පවසන පරිදි තපෞේගලිකත්වය සේබන්ධ ත ොරතුරු යන ගණයට අයත් 
වන්තන් තකතසවද යන්නයි. තපොදු අධිකොරිය විසින් වැඩිදුරටත් කරුණු දේවො සිටින ලේතේ අදොළ 
ගිවිසුම සේබන්ධ ත ොරතුරු තේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලයට තයොමුකර ඇති බවයි. 
 
අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටින ලේතේ  මො විසින් ගිවිසුමක ත ොරතුරු පමණේ ඉල්ලො සිටින 
ලද අ ර 1968 වර්ෂතේදී ඒකපොර්ශවික තලස අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමකට අන් ර්ග  කරන ලද 
කරුණුම තමම ගිවිසුමටද ඇතුළත් කර ඇති බවයි. 
 
නිදයෝගය: 
 
අදොළ ගිවිසුම සේබන්ධ ත ොරතුරු කැබිනට් මණ්ඩලයට යවො ඇති බවට තපොදු අධිකොරිය සඳහන් 
කරන බැවින් ඒ පිළිබඳ ත ොරතුරු මීලඟ අභියොචනො විභොගතේදී තකොමිෂන් සභොවට පැහැදිලි කරන 
තමන් තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 වද අභියොචකතේ සවථොවරය වන, ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු දැනට අවසන් තීරණයේ තනොලද අමො ෙ 
මණ්ඩල සංතේශයකට අදොළ තනොවන බව,  හවුරු කරන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.05.05 දින ප.ව. 2.00ට කල් බනු ලැතේ.  
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්සදනය කරනු ලැතේ.  
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