
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 
 

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි එ. නිවාස ො ඉදිකිරීම් අමාතාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශහයන් විභාග කිරීම)/ 672 /2018 (2019.02.06 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  

හකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

හකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

හකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     රොහුල් සමන්  තහට්ටටිආරච්චචි  

හ ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, නිවොස හො ඉදිකිරීේ අමො ෙොංශය 

 

හපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - ඒ.තේ. පෂවපො තරෝිනි, සහකොර සොමොනෙ කළමණොකර (නීති) 

ඩී.එේ.එසව. දිසොනොයක, නීති නිලධොරී 

සී.ආර්. ගුණවර්ධන, සංවර්ධන නිලධොරී 

බී.ජී. අනුරොධ, පරිපොලන නිලධොරී  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.06  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.06.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.21 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
2018.06.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැේතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. නිවොස හො ඉදි කිරීේ අමො ෙංශය මගින් ක්රියොත්මක   කරන "සැමට තසවණ" උදො ගේමොන 

වෙොපෘතියයටතත් වොර්ිකව දිසවීේක   වශතයන් තකොපමණ උදො ගේමොන ප්රමොණයේ ඇති කර 

තිතේද යන්න 2015 යනවොරි සිට 2018 මැයි 31 දේවො දිසවීේක වශතයන් වොර්ික වශතයන් 

තවන් තවන්ව ලබො ත ොරතුරු ලබො තදන්න.  

උදො - 1 හේබන්ත ොට දිසවත්රීේකය -2015.......,2016........,2017.........,2018...... 

2. ඉහ  උදො ගේමොන තුළ වොර්ිකව දිසවීේක වශතයන් තකොපමණ නිවොස ප්රමොණයේ ඉදි කර 

තිතේද? 

3. ඉහ  නිවොස ලබො දීතේදී අනුගමනය කළ සහ විමසො බැලූ නිර්ණොයක තමොනවොද? 

4. දිසවීේක වශතයන් එම නිර්ණොයක තසොයො බැලූ නිලධොරින් කව්ද?කුමන ආය නයකින්ද? 

5. එම නිවොස වෙොපෘති  සදහො වොර්ිකව දිසවීේක වශතයන් තකොපමණ ණය ප්රමොණයේ දී තිතේද ? 

උදො - 1 හේබන්ත ොට දිසවීේක ය -2015.......,2016........,2017.........,2018...... 

6. එේ නිවොස ලොභිතයේහට ලබො දුන් ණය ප්රමොණය තකොපමණද ? 

7. එතසව ණය ලබො දුන් වොර්ිකතපොළී අනුපො ය තකොපමණද ? 

8. 2015 යනවොරි සිට 2018 මැයි 31 දේවො තකොපමණ නිවොස ලොභීන් ප්රමොණයේ ණය මුදල් නැව  

තගීම පැහැර හැර තිතේද? 

9. එම නිවොස  වෙොපෘති තවනුතවන් 2015 යනවොරි සිට 2018 මැයි 31 දේවො මොධෙ ආය නවල 

ප්රචොරක දැන්ීේ සදහො තකොපමණ මුදලේ වොර්ිකව වැය කර තිතේද යන්න 2015 සිට 2018 

දේවො තවන් තවන් වශතයන් ලබො තදන්න. 

10. එම නිවොස වෙොපෘති තවනුතවන් විවෘ  කිරීතේ  උත්සව සදහො තපෝසවටර් කටවුට්ට සහ තවනත් 

දැන්ීේ ේරමතව්දයන් (මොධෙ දැන්ීේ හැර) තකොපමණ මුදලේ වැය කර තිතේද යන්න 2015 සිට 

2018 දේවො තවන් තවන් වශතයන් ලබො තදන්න. 

11. එම නිවොස වෙොපෘති විවුර්  කිරීතේ උත්සව වලට අදොලව ඉහ  කොරණො හැර තකොපමණ මුදලේ 

වැය කර තිතේද යන්න පිළිබදව 2015 සිට 2018 දේවො තවන් තවන්ව ලබො තදන්න. 

12. තමම නිවොස වෙොපෘති වැඩසටහන ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො අනුමැතිය ලබො දුන්තන් කව්රුන් 

විසින්ද? 

13. ඊට අදොළ චක්ර තල්ඛ, අණ පනත් සහ අනුමැතිය ලබො දුන් ලිපි පිටපත් ලබො තදන්න.   

 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො පනතත් දේවන නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 
අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.08.21 දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන 
ලදි.      

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාහේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කර සිටී.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව 2018.12.10 
දිනැතිව හො අංක 5/ජීඑල්/2437 යටතත් තපොදු අධිකොරිය විසින් දැනටමත් අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ලිේ 
සේබන්ධතයන් අදොළ අභියොචක තව ද පිටපත් සි ව ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර එිදී ඉදිරිපත් 
කිරීමට තනොහැකි වූ ත ොරතුරු ඉල්ීේ සඳහො ලිඛි ව තකොමිෂන් සභොව තව  ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන 
බවයි.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කළ තමම තල්ඛනය අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද සියලු 
ත ොරතුරු ලබොදීමේ කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කර සිටි. 
 

නිහයෝගය: 

අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද සියලු ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් ඒ අනුව 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  
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