
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
තුරුණු ශක්ති එක්තසත් ග්රාම සංවර්ධන සමිිය  එ.  පළාත් පාලන දෙපාර්තදේන්තතුව උතුරු මැෙ පළාත 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශදයන්ත විභාග කිරීම)/ 336 /2018(2018.08.28 සහ 2018.10.23 දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 2018.10.23 දින 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.  

 

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්තෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -     තුරුණු ශක්තති එක්තසත් ග්රොම සංවර්ධන සමිතිය  

දනාිසි ලත් පාර්ශවය             -    පළොත් පොලන තකොමසොරිසව පළොත් පොලන තදපොර් තේන්තුව උතුරු 

මැද පළො  

දපනීසිටීම  

2018.08.28  

අභියොචක   - ජී ආර් එදිරිසිංහ සභොපති, එසව තක්ත ධනසිරිල්    

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී එේ එන් එසව දිවිතසවකර විමර්ශන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.01.13 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.02.06 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.02.12 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක්ත තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.25 

 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.01.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

තුලොන සහනොධොර පොර / ඇඳුගල විහොර පොර සේබන්ධව, 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
1. 2012 වර්ෂතේ උක්ත  මොර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහො  

i.  ැ. නු. ප. ප්රොතේශීය සභොතේ ඇසව තේන්තු මුදල  

ii. ඇසව තේන්තු කල දිනය  

iii. පළොත් පොලන තදපොර් තේන්තුව එම ඇසව තේන්තුව අනුම  කල දිනය  

iv. තකොන්රොත් කරු  

v. තගීේ කර ඇති මුදල් ප්රමොණය  

2. එසව. තක්ත. ධනසිරිල් මහ ො 2016 මැයි මොසතේදී ගරු යනොධිපති තුමන් තව  තමම මොර්ගය 
අබලන් බව දන්වො ඇ . (pre-2016/N/16474) එකී දැනුවත් කිරීම තවනුතවන් යනොධිපති 
තල්ඛේ කොර්යොලය විසින් 27.05.2016 දින උතුරුමැද පළොත් පොලන තකොමසොරිසව තව  තයොමු 
තකොට ඇ .  

i. තේ සඳහො ක්රියොමොර්ග ග  නිලධොරීන් පිළිබඳ විසව ර  

ii. 2017 වසර තුල මොර්ග සංවර්ධනයට තහෝ සැලසුේ වලට තමම මොර්ගය ඇතුලත් 
තනොකිරීමට තහවතු 

3. 237 තුරුණු ශොන්ති එක්තසත් ග්රොම සංවර්ධන සමිතිය විසින්ද 2015 වසතර් සිට තේ සඳහො විවිධ 
ලිපි ඉදිරිපත් කර ඇ . (ඔබතේ අංක NCP/LG/RD/02/02/11 සහ 09.03.2017 දිනැති ලිපිතයි 
කරුණු)  

4. පළොත් පොලන තකොමසොරිසවතේ NCP/LG/ENG/01 තපොදු තගොනුව 2017 සහ 23.08.2017 
ලිපිතේ දී ඇති උපතදසව ක්රියොත්මක තනොීමට තහවතු  

5. 12.08.2017 නැ.නු.ප ප්රොතේශීය සභොව විසින් ඇඳුගල පන්සල පොර සංවර්ධනය සඳහො 
ඇසව තේන්තු කර එවන ලද (නුවර මොර්ගතේ ග්රෑන්් තහෝටලය අසල සිට ඇඳුගල මොර්ගය 
ප්රතිසංසවකරණය කිරීම)  

i. ඇසව තේන්තු අනුම  මුදල  

ii. ඇසව තේන්තුව අනුමැ  කල දිනය  

iii. අනුම  ඇසව තේන්තුව නැ.නු.ප ප්රොතේශීය සභොවට යැවූ දිනය 

6.  

i. 31.07.2017න් පසු නැ.නු.ප ප්රොතේශීය සභොවට මොර්ග සංවර්ධනය සඳහො තේශපොලන 

අධිකොරිතයන් මුදල් ලැබී තිතේද? 

ii. එය තකොපමණද? තුලොන මොර්ගය කුමක්තද? 

iii. ඇසව තේන්තුව ඉදිරිපත් කල දිනය  

iv. එි මුදල් අනුම  කල දිනය  

7. තේශපොලන අධිකොරිතයන් මුදල් ලබො දී 237 තුලොන ග්රොම නිලධොරී කොර්යොල පොර සංවර්ධනය 
සඳහො  

i. ඇසව තේන්තු මුදල  

ii. අනුම  කල දිනය  

iii. ලැබුණු දිනය  

iv. එම මුදල් තවනත් විෂයයන් සඳහො තයදවූතේ නේ එම සංවර්ධන සැලැසවතේ විසව ර  

8.  

i. ඉහ  සඳහන් කරුණු අනුව අප ප්රතේශතේ මොර්ග සංවර්ධනය අඩපන ී ඇති බවට 

මනොව ඔප්පපතේ. අප තුලොන අවට සියලු මොර්ග මනොව සංවර්ධනය කර ඇ   

ii. 2018 වසතර්දී තමම මොර්ග කොපට් දමො නිසි පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට හැකිද? එතහත් 
තනොමැතිනේ තනොහැකිද? තනොහැකිනේ ඒ සඳහො විධිමත් තලස අපට දැනුේ තදන්න  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
  
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.06 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ත වන 

පොර්ශවයකට අදොළ වන තහයින් සහ/තහෝ එම ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය පොලනතයි තහෝ භොරතයි 

තනොමැති ීම යන තහවතුන් ම  ත ොරතුරු  ප්රතික්තතෂවප කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්පතියට පත් 

අභියොචක විසින් 2018.02.12 නැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්තීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2018.03.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා (2018.08.28): 

දිනැති විභොග කිරීතේදී පැහැදිලි වුතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයකට අදොළ ත ොරතුරු තනොවන 

බවත් මහයන අරමුදල් භොවි තයන් සිදුවන සංවර්ධනයක්ත බැවින් මහයන සුභසිේධිය ද අදොළ වන බවත්ය.  

නිදයෝගය: 
 

 වද පනතත් 3 වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ත ොරතුරු 

පනතත් 5 වගන්තිය යටතත් කිසිදු වෙතිතර්ඛයකට යති තනොවන්තන් නේ ලබො දීමටත් එතසව සන් කතේ 

භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති නේ ඒ අයුරින් ප්රතිචොර දැක්තීමටත් බන්දී සිටින බවට අවධොරණය කරනු 

ලැතේ. ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු (තකොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපිතයි පිටප ක්ත සි ව) අභියොචක තව  

ලබො දීමට කටයුතු කරන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා (2018.10.23): 

තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටිතේ නැ .  

නිදයෝගය: 
 
තපොදු අධිකොරිය 2018.08.28 දිනැති නිතයෝගය ප්රකොරව අභියොචක සමිතිය තව  2018.09.11 දිනැතිව 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව පැහැදිලි තේ. එය 2018.10.01 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො 

ඇ . අභියොචක පැමිණ තනොමැති බැවින් තමම ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් සැහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ 

නිතයෝගය ලැබී සති තදකක්ත ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොව තව  වොර් ො කළ යුතු බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
****** 


