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එස්.ආර්. අතාවුද එ. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මහනුවර  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1593/2019 (2020.01.28 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   

 

අභියාච    එස්.ආර්. අතාවුද 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මහනුවර 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එස්.ඩි.ඩබ්ලිවු. සසසනවිරත්න (තාක්ෂණික නිලධාරී -කුණ්ඩසාසේ  

ප්රාසේශීය සභාව) 

තපොදු අධිකොරිය - වයි.ඩබ්ලිවු.බි.ඊ. සේමතිලක (කළමනාකරු) 

එම්.ඒ.එේ.ආර්. කුමාරි (පරිපාලන නිලධාරී)  

ආර්.ඩි. සුදීර මාලක දුනුවිල (කලමනාකර සහකාර) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.04.05 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.10 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.10 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.04.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව තව  නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය මඟින් පවරන ලද පල්තල්කැතල් 

5081 සැලැසවතේ කැබලි අංක 06 දරණ බිේ තකොටතසව පිිටි ක්රීඩො පිටිය පිළිබඳ ත ොරතුරු” 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2019.05.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.06.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.12.26 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  පහ  අන් ර්ග ය සි ව ලිඛි  
ප්රකොශ තයොමු කල ඇ .  

"ඉහ  කරුණ සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
විසින් මො තව  තයොමුකරන ලද අංක RTIC Appeal/1593/19 හො 2019.12.16 දිනැති ලිපිය හො 
බැතද් 
02. ඒ අනුව යොතික නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය සතු පල්තල්කැතල් වත්  නිවාස වයාපෘතිසේ 
පි.පි.මහො 5081 සැලැසවතේ තහක්ටයොර් 0.6910 කින් යුත් කට්ටටි අංක 06 ක්රීඩොපිටියක් සඳහො 
තවන්කර ඇ . තපොදු තද්පල පළොත් පොලන ආය න තව  භොරදීම යටතත් 2002.05.10 දින තමම 
ක්රීඩො පිටිය කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව තව  නොමිකව භොර දී ඇ . එතසව භොරදී ඇත් , තේ සඳහො 
සින්නක්කර ඔප්පපුවක් නිකුත් කර තනොමැ .  
03. පල්තලකැතල් නිවොස වෙොපෘතිය අසල පිිටි නොලන්දො තබෞද්ධ විදෙොලතේ ඉතගනුම ලබන 
දරුවන් සඳහො ක්රීඩොපිටියක් තනොමැති බැවින් තමම ක්රීඩොපිටිය, පොසැල   විසින් ඉල්ීේ කර ඇ .  
04. ඒ අනුව තමම ක්රීඩොපිටිය පොසැල තව  භොර දීමට තපර කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව දැනුවත් 
කරන ලද අ ර, සභොව රැසව තනොවන බැවින් තීරණයක් ග  තනොහැකි බව ප්රොතද්ශීය සභොතේ 
තල්කේ විසින් මතව  දුරක නතයන් දන්වන ලදී.  ව ද නොමික වශතයන් භොරදීමට කටයුතු කල 
නමුත් තමම ක්රීඩොපිටිය වල බිිී කිසිදු නදත්ත් කිරීමක් තනොවන බව ද වොර් ොවූ බැවින්, අදොල 
ආය න වල අනුමැතියක් ලබොතගන ක්රීඩොපිටිය නොලන්ද තබෞද්ධ විදෙොලය තව  භොරදීමට කටයුතු 
කරන ලද බව කොරුණිකව දන්වමි.  
05. කිසිඳු ආය නයක විතරෝධ ොවයක් මතු තනොවුණු බැවින්, අදොල ක්රීඩො පිටිය නොලන්ද තබෞද්ධ 
විදෙොලය තව  පවරොදී ඒ සඳහො 5929 අංක දරන සින්නක්කරය මගින් බැහැර කර ඇති බවද 
වැඩිදුරටත් කොරුණිකව සඳහන් කරමි." 

 
අභියොචක තවනුතවන් එසව.ඩබ්ලලිවු.ඩි. තසතනවිරත්න මහ ො තපනී සිටි අ ර 2020.01.27 දිනැති ලිපිතයන් 
අභියොචක  විසින් ඔහුතවනුතවන් තපනී සිටීමට බලය ලබො දී ඇ .  
 
අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම අපැහැදිලි බැවින් 
ත ොරතුරු ලබොදීමට තනොහැකි වූ බව ය.  

“ 
 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව අභියචකපොර්ශවය තව  දන්වො සිටිතේ ඔවුන්තේ ත ොරතුරු ඉල්ීම අපැහැදිලි 
බැවින් දැන ගැනීමට අවශෙ වන ත ොරතුරු පැහැදිලි කරන තලසය. තමිදී අභියොචක තවනුතවන් පවසො 
සිටිතේ ඔවුනට අවශෙ තමම ක්රීඩො පිටිය නොලන්ද තබෞද්ධ විදෙොලය තව  ඔප්පපුවකින් පවර ඇත්නේ එි 
ස ෙ පිටප ක් අවශෙ බවය.  
  
 
තමිදී අභියචකපොර්ශවය පවසො සිටිතේ, තමම අභියොචනය එසව.ආර්. අ ොවුද (තල්කේ- කුණ්ඩසොතල් 
ප්රොතද්ශීය සභොව) විසින් සිදු කල ඇත්තත් කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව තවනුතවන් බව ය. ඔහු  වදුරටත් 
පවසො සිටිතේ තමම ඉල්ුේ කල ත ොරතුරු හො සේබන්ධ වන 5081 ඉඩේ අංක දරණ කැබලි අංක 6 ඉඩම 
ක්රීඩොපිටියක් සඳහො තවන්කර ඇති බවත් තපොදු තද්පල පළොත් පොලන ආය න තව  භොරදීම යටතත් 
2002.05.10 දින තමම ක්රීඩො පිටිය කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව තව  නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය විසින් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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භොර දුන් බවත් පසුව තේ සේබන්ධව ඔප්පපුවක් ලබො තදන බව දැන්වූ බවත් ය.  තකතසව නමුත් ලඟදි ඉදිකළ 
නොලන්ද තබෞද්ධ විදෙොලයට ක්රීඩො පිටියක් තනොමැති බව දැන්වූ විට, කුණ්ඩසොතල් ප්රොතද්ශීය සභොව තමම 
ඉඩම ප්රොතද්ශීය සභොව යටතත් තිබියදී ම පොසතල් අවශෙ ක්රීඩො කටයුතු සඳහො භොවි  කිරීමට අවසර ලබො 
දුන් බව දනවන ලදී. තකතසව නමුත් ඔහු පවසො සිටිතේ පසුව සිදුකල විමසීමකදී තමම ඉඩම පොසැල තව  
නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය මගින් ඔප්පපුවකින් සින්නක්කර ලබො දී ඇති බව දැනගැනීමට ලැබුණු බැවින්, 
තමම අභියොචනතයන් තමම ඉඩම ඉල්ලො සිටින බව තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වන ලදී. 
 
නිකයෝගය: 
 
 
අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කල ඇති ත ොර රු, ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිතය සදහන් කිසිඳු 
වෙතිතරකයකට යටත් තනොවන බැවින් අදොල ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො තදන තමන් තකොමිෂන් සභොව 
නිතයෝග කල අ ර ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොල ත ොර රු අභියචක පොර්ශවය තව  තකොමිෂන් 
සභොව ඉදිරිතේ ලබො දුන් බැවින් හො ඒ සමබන්ධව අභියොචක පොර්ශවය සැහීමකට පත් වන බැවින් අභියොචනය 
මින් නිමො  කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්ල. 
 
 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
****** 


