
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එම්. රාෆි එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1361/2019 (2019.11.21 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 ප් රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ය් ෙ 

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

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: යජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  
 

 

අභියාචක   -     එේ. රාෆි 

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කල නිලධාරී, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

 

කපනීසිටීම   

අභිොචක   - එේ. රාෆි 

යඳොදු අධිකාරිෙ -            එස්. කුමුදිනි, යජෙෂ්ඨ න ඉංජියන්රු 

    නම අඳැහැදිලි, යතොරතුරු නිලධාරී  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018/12/27 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරේ යනොමැත 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2019/01/25 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ ප්රතිචාරේ යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2019/03/07 

 

 

 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභිොචක විසින් 2018/12/27 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. මහනුවර කසාවත්ත -පුජාපිටිෙ ග්රාමීය ෙ මාර්ගයය් කසාවත්ත ඳාලයේ සිට 

වල්ඳලපිටිෙ මංසන්ධිෙ ද්වා සිදු කළ මාර්ග සංවර්ධනෙට මුදල් ප්රතිඳාදන යවන් 

කර තියබන්යන් කුමන රජයය් ආෙතනේ මගින්ද ෙන්න හා (ii) ඒ යකොඳමණ 

මුදල්ද ෙන්න යතොරතුරු නිලධාරිො සහතික කළ ඡාො පිටඳත්  

2. යමම මාර්ගයය් සංවර්ධනෙ ආරේභ කළ දිනෙ හා  අවසන් කළ දිනෙ, යතොරතුරු 

නිළධාරිො සහතික කළ ඡාො පිටඳත්  

3. යමම මාර්ගෙ සංවර්ධනෙ කරනු ලබන යකොන්ත්රාත් සමාගම හා උඳ යකොන්ත්රාත් 

සමාගම කුම්ද ෙන්න  

4. යමම මාර්ගෙ සංවර්ධනෙට යෙොදා ගන්නා අමුද්රවෙ ගබාා කිරීමට හා ෙන්ත්ර 

උඳකරණ ගාල් කිරීමට යෙොදා යගන තියබන භුමිෙ රජයය් භූමිේද පුද්ගලික 

භූමිේද ෙන්න  

5. 04වන කාරණෙට අදාළව කුලී යගවීම් කර තියේද හා කුලී යවන් කර තියබන මුදල 

යකොඳමණ්ද ෙන්න  

6. (i) මහනුවර කසාවත්ත පුරාපිටිෙ ග්රාමීය ෙ මාර්ගයය් කසාවත්ත ඳාලයේ සිට 

වල්ඳලපිටිෙ මංසන්ධිෙ ද්වා සිදු කළ මාර්ග සංවර්ධනයය් මිනුේ කරන ලද 

සැලැස්මට අනුව ඇතිරිෙ යුතු කාඳට් එයකහි ඝනකේ ප්රමාණෙ යකොඳමණ්ද ෙන්න 

හා (ii) traffic condition අනුව යවනස් වී තියබන ස්ථානවල විස්තරාත්මකව යතොරතුරු  

7. (i) යමම යකොන්ත්රාත්තුයම මිනුේ කරන ලද සැලැස්මට අනුව ABC දැමිෙ යුතු අඟල් 

ප්රමාණෙ යකොඳමණ්ද ෙන්න හා (ii) මාර්ගයය් ස්වභාවෙට අනුව යවනස් වී තියබන 

ස්ථානවලවිස්තරාත්මකව යතොරතුරු  

8. ඉහත යකොන්ත්රාත්තුයම මිනුේ කරන ලද සැලැස්ම ඳමණ් dmsmrafi@gmail.comඊ 

යේල් ලිපිනෙට ලබා යදන්න. 

9. යමම යකොන්ත්රාත්තුයම කාබට් එක හා ඳැති කා අ අතර ඳස් බැමි යදයකහි ග්රැවල් ඳස් 

තැලීෙ යුතු අඩිෙට අඟල් ප්රමාණෙ යකොඳමණ්ද ෙන්න  

10. යමම යකොන්ත්රාත්තුවට අදාළ යමම මාර්ගෙ හා අවට ප්රයද්ශයෙන් එකතු වන ජල 

ප්රවාහෙට අනුව එහි කා අවක තිියෙ යුතු ආතතිෙ හා ගැුරර යකොඳමණ්ද ෙන්න  

11. (i) යමම මාර්ගෙ සංවර්ධනයය්දී පුද්ගලික යද්ඳළ වලට හානිේ සිදු වන්යන් නේ 

වන්දි යගවීම් සහා මුදල් යවන් කර තියේද ෙන්න හා (ii) එවැනි යද්ඳළ හඳුනා 

ගැනීම් කර තියේද ෙන්න හා (iii) එ් එ් පුද්ගලෙට අනුව ඔබ ආෙතනෙ සතුව 

තියබන වාර්තා  

12. යමම යකොන්ත්රාත්තුව නිචිචිත ප්රමිතිෙට අනුමත කර යනොමැති නේ ගත හැකි 

ක්රිොමාර්ග හා ඔබ ලබා යදන iක්රිොමාර්ගවල යෙොමු විෙ හැකි ක්රමයමදෙ පිළිබ 

යතොරතුරු 

 

යතොරතුරු නිලධාරිො ඳනත ප්රකාරව, නිෙමිත කාලෙ තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක විසින් 2019/01/25 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත 

අභිොචනේ යෙොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධරොද ඳනත ප්රකාරව, නිෙමිත කාලෙ 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

තුළ ප්රතිචාර දැ්වීමට අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක විසින් 2019/03/07 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනේ යෙොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

යඳොදු අධිකාරිෙ යතොරතුරු ඉල්ලීේ සිෙල්ලට පිළිතුරු අභිොචක යවත යකොමිසම 

ඉදිරියය්දී සඳෙන ලදී. යතොරතුරු ඉල්ලීේ අංක 8 සහා පිළිතුර සති යදක් ඇතුළත 

අභිොචක යවත ෙැවීමට යඳොදු අධිකාරිෙ එකඟ විෙ.  

 

නිකයෝගය: 

අදාළ යතොරතුරු අභිෙචක යවත ලැබී ඇති බව යකොමිසම නිරී්ෂණෙ කරයි. 

යතොරතුරු ඉල්ලීේ අංක 8 සහා පිළිතුර සති යදක් ඇතුළත අභිොචකට ෙවන 

යලස යඳොදු අධිකාරිෙට නියෙෝග කරන ලදී.  අභිොචනා විභාගෙ මින් අවසන් කරනු 

ලැයේ.  

 

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

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප් රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියමදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 
 

 

 

 

 


