
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1194/2019 (2019.09.02) 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.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -   එච්.එේ.පි. බණ්ඩාර   

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, යාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ . 

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.11.26 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.02 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.22 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.11.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

යාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මධෙම ඳළාතත් මහනුවර දිස්ත්රි් කත , 

කුණ්ඩසාතල් උද ගේඳහ තකෝරතල් පිහිටි ඳල්තලකැතල් වත්  නමැති ඉඩතේ කැබලි 

අංක A -151 දරන ඉඩම නි ොනුකුලව භාර දී ිති අය පිළිබව ඳහ  සහන් 

ත ොරතුරු ලබා තදන්න. 

 

I. අංක A 151 ඉඩේ තකොටස භාර දී ිති අයතේ නම හා ලිපිනය  

II. අදාළ ඉඩේ තකොටස් භාර තදන ලද දිනය  

III. ඉඩේ තකොටස විකිණීම සහා මිල ගණන් කැ වූ දිනය  

IV. ලැබී ිති මිල ගණන් පිලිබ විස් ර හා මිල ගණන් ඉදිරිඳත් කළ අයතේ නේ 

හා ලිපිනයන්  

V. ඉඩතේ භු් තිය භාර දී ිත්නේ ඒ සහා අය කළ මුදල   

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.01.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.01.22 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.09.02 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ නැ . එතහත් තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු යැවූ බව 

දන්වා ි . ත ොරතුරු ලබා දීතේ කරුණ ම  තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු 

ලැතේ. 

 

නිකයෝගය: 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ිති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

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

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ිති 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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


