
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එච්. බන්දුසේන  එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1097/2019 (2019.11.04 දින ඳැවති 

විධිමත් යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ෙය 

ඳටිඳාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් ඳවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙය ඳටිඳාටිෙ.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     එච්. බන්දුයස්න   

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කල නිලධාරී, යාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

 

සපනීසිටීම   

අභිොචක   - එච්. බන්දුයස්න   

යඳොදු අධිකාරිෙ -            ජි. අනුරාධා, ඳරිඳාලන නිලධාරිනි  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018.11.05 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනොමැත 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.12.08 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරෙක් යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2019.01.11 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභිොචක විසින් 2018.11.05 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

රාගම මහර ගල්වත්ත අංක 865/1488 ෙන ඉඩම රයෙට ඳවරායගන මහල් නිවාස 

සංකීර්ණෙක් සැදීයේ වයාඳිතිෙ  සේබන්දව ඳහත සහන් යතොරතරු  

 

1. යක් .යක්. බිල්ඩර්ස් යකොන්තරත්කරුයේ වැඩ නතර කිරීම දන්වන ලද ලිපියෙහි 

සහතික පිටඳතක්  

2.  යමම වයාඳිතිෙ නිසි යලස නිම යනොකිරීම එයරහිව යකොන්තරත්කරුවකුට 

විරුද්ධව ගන්න ලද නීතිමෙ පිෙවර  

3. යේ සේබන්ධව නඩු ඳවරා ඇත්නේ, නඩු අංකෙ  

4. අභිොචකට හිමි නිවයස් 1132 (132) අනවසරයෙන් ඳදිංචි වී ඇති පුද්ගලෙන්ට 

එයරහිව නීතිමෙ කටයුතු ආරේභ යකොට ඇත. එයස් ඔවුන්ට නිවාස හිස් කරන යලස 

දැන්ව සිෙලු ලිපි වල සහතික පිටඳත්  

5. අනවසර ඳදිංචි වී ඇති පුද්ගලෙන්ට එයරහිව නඩු ඳැවරු දිනෙ, අංකෙ, උසාවිෙ  

6. යමම අසේපුර්ණ වයාඳිතිෙ සේපුර්ණ කිරීමට යඳොදු අධිකාරිෙ ගන්න ලද පිෙවර 

ඇතුළත් සිෙලු යල්ඛන වල සහතික පිටඳත්.  

 

යතොරතුරු නිලධාරිො ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභිොචක 2018.12.08 දිනැතිව නේ කළ නිලධරො යවත 

අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධාරොද ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභිොචක 2019.01.11 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභිොචක ඳැමිණ නැත. යඳොදු අධිකාරිෙ ඳැමිණ සිටි. යඳොදු අධිකාරිෙ අභිොචක 

යවත යතොරතුරු ෙැව බව යකොමිසමට දැනුේ යදන ලදී.  

 

නිසයෝගය: 

අදාළ යතොරතුරු අභිෙචක යවත යඳොදු අධිකාරිෙ විසින්  ෙවා ඇති බව යකොමිසම 

නිරීක්ෂණෙ කරයි. අභිොචනා විභාගෙ මින් අවසන් කරනු ලැයේ.  

 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙඳටිඳාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

***** 


