
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 
 

රාහුල් සමන්  තෙට්ටිආරච්චි එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1162 /2019 (2019.07.30 දින පැවති විධිමත් 

ක ොමිෂන් සභා රැස්වීකේ දී විභාග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ාරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා 

අභියාචනා  ාර්යය පටිපාටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වාකගන යනු ලබන  ාර්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිකහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     රාහුල් සමන්ත කහට්ටිආරච්චි 

තනොතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ  ළ නිලධාරි, යාති  නිවාස සංවර්ධන අධි ාරිය 

 

තපනීසිටීම   

අභියාච    - කපනී කනොසිටින ලදි  

කපොදු අධි ාරිය  - බී.ජී. අනුරාධා, පරිපාලන නිලධාරී 

 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.06.06 

කතොරතුරු නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.07.04 

නේ  ළ නිලධරයා කවත අභියාචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.07.18 

නේ  ළ නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
2018.08.15 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවාසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභාව 

කවත අභියාචනය කයොමු ළ දිනය 
2018.10.11 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාච  විසින් 2018.06.06 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහත සඳහන් කතොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 
 

1. නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්යංශය මගින් ක්රියාමකම     රන "සැමට සසවණ" උදා ගම්මාන 

වයාපෘතියයයයටසමක වාර්ෂි ව දිස්ත්රීක්ක     වශසයන් ස ොපෘතමණ උදා ගම්මාන ප්රමාණයක්ක  ඇයය  ර යයසේද 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

යන්න 2015 ජනවාරි සිට 2018 මැයි 31 දක්ක වා දිස්ත්රීක්ක   වශසයන් වාර්ෂි  වශසයන් සවන් සවන්ව ලබා 

සත්ොරතුරු ලබා සදන්න.  

උදා - 1 හම්බන්සත්ොට දිස්මකරීක්ක  ය -2015.......,2016........,2017.........,2018...... 

2. ඉහත් උදා ගම්මාන තුළ වාර්ෂි ව දිස්ත්රීක්ක   වශසයන් ස ොපෘතමණ නිවාස ප්රමාණයක්ක  ඉදි  ර යයසේද? 

3. ඉහත් නිවාස ලබා දීසම්දී අනුගමනය  ළ සහ විමසා බැලූ නිර්ණාය  සමොනවාද? 

4. දිස්ත්රීක්ක   වශසයන් එම නිර්ණාය  සසොයා බැලූ නිලධාරින්  ව්ද?කුමන ආයත්නයකින්ද? 

5. එම නිවාස වයාපෘතියය  සදහා වාර්ෂි ව දිස්ත්රීක්ක   වශසයන් ස ොපෘතමණ ණය ප්රමාණයක්ක  දී යයසේද ? 

උදා - 1 හම්බන්සත්ොට දිස්ත්රීක්ක   ය -2015.......,2016........,2017.........,2018...... 

6. එක්ක  නිවාස ලාභිසයක්ක හට ලබා දුන් ණය ප්රමාණය ස ොපෘතමණද ? 

7. එසසේ ණය ලබා දුන් වාර්ෂි සපෘතොළී අනුපෘතාත්ය ස ොපෘතමණද ? 

8. 2015 ජනවාරි සිට 2018 මැයි 31 දක්ක වා ස ොපෘතමණ නිවාස ලාභීන් ප්රමාණයක්ක  ණය මුදල් නැවත් සගවීම 

පෘතැහැර හැර යයසේද? 

9. එම නිවාස  වයාපෘතියය සවනුසවන් 2015 ජනවාරි සිට 2018 මැයි 31 දක්ක වා මාධය ආයත්නවල ප්රචාර  

දැන්වීම් සදහා ස ොපෘතමණ මුදලක්ක  වාර්ෂි ව වැය  ර යයසේද යන්න 2015 සිට 2018 දක්ක වා සවන් සවන් 

වශසයන් ලබා සදන්න. 

10. එම නිවාස වයාපෘතියය සවනුසවන් විවිත් කිරීසම්  උමකසව සදහා සපෘතෝස්ටර්  ටවුට් සහ සවනමක දැන්වීම් 

ක්ක රමසව්දයන් (මාධය දැන්වීම් හැර) ස ොපෘතමණ මුදලක්ක  වැය  ර යයසේද යන්න 2015 සිට 2018 දක්ක වා 

සවන් සවන් වශසයන් ලබා සදන්න. 

11. එම නිවාස වයාපෘතියය විවුර්ත් කිරීසම් උමකසව වලට අදාලව ඉහත්  ාරණා හැර ස ොපෘතමණ මුදලක්ක  වැය 

 ර යයසේද යන්න පිළිබදව 2015 සිට 2018 දක්ක වා සවන් සවන්ව ලබා සදන්න. 

12. සමම නිවාස වයාපෘතියය වැඩසටහන ක්රියාමකම  කිරීම සඳහා අනුමැයයය ලබා දුන්සන්  ව්රුන් විසින්ද? 

13. ඊට අදාළ චක්ර සල් , අණ පෘතනමක සහ අනුමැයයය ලබා දුන් ලිපි පිටපෘතමක ලබා සදන්න.   

 
කතොරතුරු නිලධාරියා 2018.07.04 දිනැතිවප්රතිචාර ද්වවමින් සඳහන්  ර සිටික  අදාළ කතොරතුරු ඉල්ලීම 
ලැබුණු බවත් කේ පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දන්වා එවනු ලබන බවත්ය. නමුත් නිසි  ාල සීමාව 
තුල කතොරතුරු නිලධාරියා  ටයුතු කිරීමට අකපොකහොසත්වීම මත අභියාච  2018.07.18 දිනැතිව නේ ළ 
නිලධාරියාට අභියාචනය්ව කයොමු රන ලදි. නේ ළ නිලධාරියා 2018.08.15 දිනතිව ප්රතිචාර ද්වවමින් 
සඳහන්  රන ලද්කද් අදාළ කතොරතුරු දින 21   ාලය්ව තුළ ලබාදීමට  ටයුතු  රන බවයි. නමුත් 
නියමිත  ාලය තුළ  ටයුතු කිරීමට නේ ළ නිලධාරියාද අකපොකහොසත්වීම මත ඉන් අතෘප්තියට පත් 
අභියාච  විසින් 2018.10.11 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභාව කවත අභියාචනය්ව කයොමු රන ලදි.     



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතේ දී උද්ග  වූ කාරණා:  
 
අභියාචනා විභාගය සඳහා අභියාච  පැමිණ කනොමැති බව ක ොමිෂන් සභාව විසින් නිරී්වෂණය  ර සිටී. 

2018.12.10 දිනැතිව කපොදු අධි ාරිය විසින් ක ොමිෂන් සභාවට ලිඛිතව දන්වා ඇත්කත් කබොකහෝ 
අයිතමයන්ට අදාළ කතොරතුරු ලබා දී ඇති අතර ඉතිරි අයිතමයන්ට කතොරතුරු ලබාදීමට හැකි ඉ මණින් 
 ටයුතු  රන බවයි. 

එකසේම අභියාචනා විභාගක දී කපොදු අධි ාරිය විසින් ඉතිරිව පැවති අකන්ව අයිතමයන්ට අදාළ 
කතොරතුරුද කේ වන විට අභියාච ට ලබාදී ඇති බව සඳහන්  ළ අතර එකලස ලබාදුන් කතොරතුරුවල 
පිටපත් ක ොමිෂන් සභාවට ද ඉදිරිපත්  රන ලදි. 

 

නිතයෝගය: 

ඒ අනුව  අභියාච  විසින් අයදුේ රන ලද සියලුම අයිතමයන්ට අදාළ කතොරතුරු අභියාච  කවත ලබා දී 
ඇති බැවින් හා අභියාච  විසින් අයදුේ රන ලද කතොරතුරු ලැබීම මත අභියාචනය මින් අවසන්  රනු 
ලැකේ. 

 
 
ක ොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අං  27 (ගාස්තු හා අභියාචනා  ාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ාරව කමම නිකයෝගය කදපාර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ.  
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