
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

ඩී. එම් ස ෝමසිංහ එ. ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම් 

 ිං ්ථාව  

RTIC Appeal (ස ෞද් ලික විභා  කිරීම)/46/2018 -2016 අිංක 12 දරණ ස ාරතුරු දැන ැනීසම් 

අයිතිවාසකම පිළිබඳ  නසේ 32(1) ව න්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිසයෝ ය  හ 2017 ස ාරතුරු 

දැන ැනීසම් අයිතිවාසකම පිළිබඳ සකාමිෂන්ත  භා රීතීන්ත හි ( ා ්තු  හ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති 

අිංක 28 යටසේ  වේවාස න යනු ලබන කාර්යය ටි ාටිය - 

සමම අභියාචනා විභා ය 2018.02.23 දින  ැවති සකාමිෂන්ත  භා රැ ්ීසම් සකාට ක් සල   වේවන ලදී. 

සභොපති - මහින්තද  ම්මන්තපිල මහ ා  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - සයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තසටෝ යයවර්ධන සමසනවිය  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - සයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එ ්. ජී. පිංචිසහ්වා මහ ා 

 තකොමිෂන් සභො සොමොජික - ආචාර්ය ස ලී තිරුචන්තරන්ත මහේමිය  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - විනිසුරු සරෝහිනී වල් ම මහේමිය  

අධ්යක්ෂ ජනරොල් - පියති ්   රණසිංහ මහ ා  

අභියොචක - ඩී. එම් ස ෝමසිංහ මහ ා  

තනොතීසි ලත් පොර්ශව - අස ්ල ඉද්දවල මහ ා,  භා ති, ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම් 

 ිං ්ථාව 

තපනීසිටීම 

අභියොචක - ඩී. එම් ස ෝමසිංහ මහ ා  

තපොදු අධිකොරිය - සක්. පී. සී. ස සර්රා මහ ා - ඉඩම් නිලධාරී, සී. එන්ත. මා ල ම මහ ා - නනතික 

නිලධාරී,  සක්. නිශාන්තති සමසනවිය - ස ාරතුරු නිලධාරී, එ ්. සකාමන්තස ාඩ - L/O, ශ්රී ලිංකා ඉඩම් 

ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම්  ිං ථ්ාව 

ස ාරතුරු ඉල්ීම ස ානු කරන ලද දිනය: 2017.09.25  
ස ාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන්ත දිනය: 2017.10.09  
නම්කළ නිලධාරියා සව  අභියාචනය සයාමු කළ දිනය: 2017.10.10   
නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන්ත දිනය: 2017.11.17 (සකාමිෂන්ත  භාව සව  

අභියාචනය සයාමු කිරීසමන්ත  සුව) 
RTIC සකාමිෂන්ත  භාව සව  අභියාචනය සයාමු කළ දිනය: 2017.11.10  

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියාචක, 2017.09.25 දින ලිපියක් මඟින්ත  හ   ඳහන්ත ස ාරතුරු ඉල්ලා සටින ලදී. 

“......අන්තද කුඹුර” (කියීමට අ හසු අේ අකුරු) හි  ැලසුම් අිංක 7797හි කුට්ටටි අිංක 1 සල  මිනුම්සදෝරු 

විසන්ත ලකුණු කරන ලද, අිංක CO/MRT/2000/295 දරන ස වුම් සර්ඛාව හි ඉඩම් කුට්ටටි (Lot A) සල  

මිනුම්සදෝරු විසන්ත ලකුණු කරන ලද, බ ්නාහිර  ළාසේ සකාලඹ දි ්ික්කසන නුසොස ාඩ ප්රාසද්යය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

සල්කම් ව සම් නාවල ග්රාම නිලධාරී සකාට්ටඨාශයට අයේ සහක්ටයාර 0.0540 /  ර්ච ් 21.34 ඉඩම් 

ප්රමාණයකින්ත ුතේ ඉඩම අේ ේ කර  ැනීම පිළිබඳව,  

1. ඉහ   ඳහන්ත ඉඩම හඳුනා ැනීමට භාවි  කල අිංක CO/MRT/2000/295 දරන ස වුම් සර්ඛාව  

2. උනන්තදුවක් ඇති  ාර්ශව මඟින්ත ඉහ   ඳහන්ත ඉඩසම්  ම හිමිකාරීේවය / ඉඩම් අයිතිය ස න්තීම 
 ඳහා තිබූ  රීක්ෂණසන දී ඉදිරි ේ කරන ලද ලිපි සල්ඛන වල පිට  ක්   

3. ඉහ  2 හි  ඳහන්ත  රීක්ෂණසන සදු කල  රීක්ෂණ  ටහන්ත  හ ලබාදුන්ත තීන්තදුව  

4. ඉඩම අේ කර ැනීසමන්ත අනතුරුව ලබාදුන්ත වන්තදි මුදල් පිළිබඳ ස ාරතුරු  

5. ඉහ   ඳහන්ත ඉඩම සහෝ එහි සකාට ක් කිසයම් අසයකු සව  අව තු කිරීම  ඳහා තීරණය කර 

තිසේ නම් එම පද් ලයා කවසරකුද යන්තන  

6. ඉහ  5 හි  ඳහන්ත තීරණය ස න තිසේ නම්, එම තීරණයට  සුව  නු ලැබූ සවනේ ක්රියාමාර්   

7. ඉහ   ඳහන්ත ඉඩම් අේකර  ැනීමට අදාළ සයලුම  ැ ට්ට  ත්ර නිසදදනයන්ත  

8. ඉහ   ඳහන්ත ඉඩම සහෝ එහි සකාට ක් කිසයම් අසයකු සව  අව තු කිරීම  ඳහා තීරණය කර 

තිසේ නම් එයට අදාළ සයලුම  ැ ට්ට  ත්ර නිසදදනයන්ත 

ස ාරතුරැ නිලධාරියා විසන්ත අභියාචකසො ඉල්ීම්  ත්රය අේකර  ැනීසම් නිලධාරියාට සයාමු කරනු ලැබූ 

අ ර, එම නිලධාරියා 2017.10.02 දිනැති ලිුතම මඟින්ත ඉහ  අිංක 2හි ඉල්ලා සටින ලද ස ාරතුරු ලබාදීම 

ප්රතික්සෂ්  කරන ලදී. එම ලිපිය ඉල්ීම් අිංක 2,3  හ 7  ම්බන්තධව කිසයම් පිළිතුරක් ලබා දුන්ත අ ර 

ඉල්ීම් අිංක 5,6  හ 8  ම්බන්තධව අභියාචකට ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම් 

 ිං ්ථාව හා ඉල්ීම් අිංක 1  ම්බන්තධව ශ්රී ලිංකා මිනුම්සදෝරු සද ාර් සම්න්තතුව  මඟ  ම්බන්තධ වන සල  

 ව ා සටිසනය. සකස ්සව ේ අභියාචක සම්  ම්බන්තධව නම්කළ නිලධාරියා /  භා ාතිතුමා සව  

අභියාචනාවක් 2017.10.10 දින ඉදිරි ේ කරමින්ත කියා සටිසන  ම ස ාරතුරු ඉල්ීමට නිස ප්රතිචාරයක් 

සනාලද බවයි. නම්කළ නිලධාරියාස න්ත පිළිතුරක් සනාලද සහයින්ත අභියාචක සකාමිෂන්ත  භාවට 

2017.11.17 දින අභියාචනාවක් ඉදිරි ේ කරන ලදී. 

ස ාදු අධිකාරිය 2017.10.10 දිනැති අභියාචනයට 2017.11.17 දින පිළිතුරු දක්වමින්ත  ව ා සටිසන 

2017.10.02 දින අේකර  ැනීසම් නිලධාරියා අිංක 1,2,3,4  හ 7  ඳහා ලබාදුන්ත පිළිතුරු  හවුරු කරන 

අ ර ඉල්ීම් අිංක 5,6  හ 8  ඳහා පිළිතුරු ලබා සදන ලදී.  

අභියොචනො අවස්ථොතේ උද්ග  වූ කොරණො: 

අභියාචක සකාමිෂන්ත අභාව හමුසද කියා සටිසන ඔහු 2017.09.25 දිනැති ලිපිසයන්ත ඉල්ීම් කරන ලද 

 මහරක් ස ාරතුරු වර් මානසන අවශෙ සනාවන බවේ, ඒ සහ්තුසවන්ත ඔහු එම ලිපිසයන්ත ඉල්ලා සටින ලද 

 මහරක් කරුණු පිළිබඳව අවධානය සයාමු සනාකරන බවයි. සකස ්වුවේ අභියාචක අිංක 1 මඟින්ත සදු කල 

ඉල්ීම අ ොවශෙ ස ාරතුරක් බව දන්තවන ලදී.  

ඉහ  1හි  ඳහන්ත ස ාරතුරු ලබා  ැනීමට ශ්රී ලිංකා මිනුම්සදෝරු සද ාර් සම්න්තතුවට ගිය අව ්ථාසද ශ්රී 

ලිංකා මිනුම්සදෝරු සද ාර් සම්න්තතුව  තුව එම ස ාරතුරැ ලබා දීසම් හැකියාවක් සනාමැති බවේ එයට 

සහ්තුව සල  ස ාරතුරු ඉල්ීම් ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම්  ිං ්ථාවට සදු කර 

තිබීම සල ට  ැවසූ බවට අභියාචක සකාමිෂන්ත  භාව හමුසද කියා සටිසනය. 

ස ාදු අධිකාරිය පිළිතුරු දක්වමින්ත  ව ා සටිසන ස වුම් සර්ඛාව කිසදු ඉඩම් කට්ටටි කිරීමක අව න්ත ලියවිල්ල 

සනාවන සහයින්ත එම ලියවිල්ලේ අව න්ත බිම් මැනීසම් ලියවිල්ලේ අ ර සවන ්කම්  ැවතිය හැකි බවයි. 

සමම සහ්තුවට අම රව  මා කිසදු ඉල්ීමක් ප්රතික්සෂ්  සනාකළ බවට ස ාදු අධිකාරිය සකාමිෂන්ත  භාව 

ඉදිරිසන  ව න ලදී. 

නිතයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

සකාමිෂන්ත  භාව විසන්ත ස ාදු අධිකාරියට ඉඩම් කුට්ටටි (Lot A) හි අිංක CO/MRT/2000/295 දරන ස වුම් 

සර්ඛාසද මූ.පී.සකෝ. 7797 ඉඩසම් Lot 01 හි පිට  ක් ලබා දීමට නිසයෝ  කරන ලදී. 

(The PA is directed to provide a photocopy of Lot A in the Fixation Tracing bearing number 

CO/MRT /2000/295of the Lot 01 of මූ.පී.සක්. 7797 land.) 

අභියචකට, 2017.09.25 දින ඉදිරි ේ කල ඉල්ීසමන්තඉල්ීසමන්ත  මන්තට අවශෙ ස ාරතුරු වල 

සල්ඛනයක් ඉ ාමේ  ැහැදිලිව ඉදිරි ේ කරන සල ට සකාමිෂන්ත  භාව නිර්සද්ශ කරන ලදී.  

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීම් දිනය: 24.04.2018  

 

RTIC Appeal (ස ෞද් ලික විභා  කිරීම)/46/2018 -2016 අිංක 12 දරණ ස ාරතුරු දැන ැනීසම් 

අයිතිවාසකම පිළිබඳ  නසේ 32(1) ව න්තතිය ප්රකාරව කරන ලද නිසයෝ ය  හ 2017 ස ාරතුරු 

දැන ැනීසම් අයිතිවාසකම පිළිබඳ සකාමිෂන්ත  භා රීතීන්ත හි ( ා ්තු  හ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති 

අිංක 28 යටසේ  වේවාස න යනු ලබන කාර්යය ටි ාටිය - 

සමම අභියාචනා විභා ය 2018.04.24 දින  ැවති සකාමිෂන්ත  භා රැ ්ීසම් සකාට ක් සල   වේවන ලදී. 

සභොපති - මහින්තද  ම්මන්තපිල මහ ා  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - සයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තසටෝ යයවර්ධන සමසනවිය  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - සයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එ ්. ජී. පිංචිසහ්වා මහ ා 

 තකොමිෂන් සභො සොමොජික - ආචාර්ය ස ලී තිරුචන්තරන්ත මහේමිය  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - විනිසුරු සරෝහිනී වල් ම මහේමිය  

අධ්යක්ෂ ජනරොල් - පියති ්   රණසිංහ මහ ා  

අභියොචක - ඩී. එම් ස ෝමසිංහ මහ ා  

තනොතීසි ලත් පොර්ශව - අස ්ල ඉද්දවල මහ ා,  භා ති, ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම් 

 ිං ්ථාව 

තපනීසිටීම 

අභියොචක - ඩී. එම් ස ෝමසිංහ මහ ා  

තපොදු අධිකොරිය - සක්. පී. සී. ස සර්රා මහ ා - ඉඩම් නිලධාරී, සක්. නිශාන්තති සමසනවිය - ස ාරතුරු 

නිලධාරී, එ ්. සකාමන්තස ාඩ - L/O, ශ්රී ලිංකා ඉඩම් ස ාඩකිරීසම් හා  ිංවර්ධනය කිරීසම්  ිං ්ථාව 

නිතයෝගය: 

සකාමිෂන්ත  භාව නිසයෝ  කල  රිදි අභියාචකට ඉඩම් කුට්ටටි (Lot A) හි අිංක CO/MRT/2000/295 දරන 

ස වුම් සර්ඛාසද මූ.පී.සකෝ. 7797 ඉඩසම් Lot 01 හි පිට  ට අදාළ ස ාරතුරු ලබා සදන ලදී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

(The information was handed over to the Appellant, as directed, pertaining to Lots Lot A in the 

Fixation Tracing bearing number CO/MRT /2000/295of the Lot 01 of මූ.පී.සක්.7797 land) 

අභියාචනය සමස ් අව න්ත කරන ලදී. 

 

 


