
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

තුෂානි කන්දිල්පාන v  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/408 /2018 (2018.10.22) දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම 
 
අභියාචක            -     තුෂොනි කන්දිල්වපොන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය  -    අධ්යක්ෂ යනරොල්ව, මොර්ය්ග සංවර්ය්ධ්න අධිකොරිය 

කපනීසිටීම  
අභියොචක    -        
තපොදු අධිකොරිය -          
ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.14  

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක්   තනොමැ . 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.03.13 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.05.08 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
අභියොචක විසින් 2018.02.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදි. 
තගොඩගම සිට ගල්වලිද දක්වො වන මොර්ය්ගය තේ වන විට කොපට් අතුරො වැඩ  නිම කර ඇ . අදොළ මොර්ය්ගය 

තදපස සහ ආසන්නතේ පදිංචිව සිටින පදිංචිව සිටින පුද්ගලයන්තේ සුභ සිද්ධිය තවනුතවන් 2016 අංක 12 

දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන  ප්රකොරව මතු දැක්තවන පැහැදිලි කිරීේ බලොතපොතරොත්තු තවමි.  

1.   තගොඩගම හන්දිතේ සිට ගල්වලිද තදසට යොතේදී 250m පමණ දුරින් පළමුව හමුවන අලුතින් සවථොපනය 

කරන ලද තබෝක්ුවට උඩින් කොපට් අතුරො නැ . තේ වන විට එම සවථොනය වතුර පිතරන වලකි. එම 

තකොටතසව කොපට් අතුරො නිම කරන්තන් කවදොද ? 

2. I. තගොඩගම හන්දිතේ සිට ගල්වලිද තදසට ගමන් කිරීතේදී 500ම පමණ දුරින් තදවනුවට හමුවන පැරණි 

තබෝක්ුව ඉවත් කිරීමට මුලින් තීරණය කරන ලද අ ර පසුව එම තීරණය තවනසව කරන ලද බව දැන 

ගැනීමට ලැබුණි. නව තබෝක්ුවක් ඉදි කිරීමට තගන තිබු තීරණය ඉවත් කිරීමට තහවතුව ුමක්ද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

II එම ඉහ  සදහන් කල පැරණි තදවැනි තබෝක්ුතේ කට පොදො තබෝක්ුවට උඩින්  ොර ඇතිරීමක් සිදු කර 

ඇ . එය නිවැරදි ප්රමිතියට සිදු තනොකිරීම නිසො පොතර්ය් එම තකොටස තේ වන විට ගිලො බැස ඇ . එම 

තකොටස නිවැරදි ප්රමිතියට සකසව කරන්තන් කවදොද ? 

3. තගොඩගම සිට ගල්වලිද දක්වො වන මොර්ය්ගය භොරව සිටි ඉංජිතන්රුවරයො කේද? 

4. තගොඩගම සිට ගල්වලිද දක්වො මොර්ය්ගය කොපට් අතුරො වැඩ නිම කිරීමට ඇසව තේන්තු ග  මුදල හො වියදේ 

තල්වඛණතේ සහතික පිටපත්  

5. පොර තදපස අතුරන ලද පසව තසවදී තගොසව දැනටමත් ඇ ැේ සවථොන කැඩී ඇ . ඒ පිලිබඳ ගන්නො පියවර 

ුමක්ද? 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.03.13දිනැතිව නේකළ නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිළධ්ොරියොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.05.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2018.10.01 දිනැති ලිපිය මගින්,  ම අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට, අභියොචක 
තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසවථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 
තව  ලිඛි ව තහවතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අත්සන් කර, අතනක් පොර්ය්ශවය/න් තව  ලබොදීම 
සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපත් කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට හැකි අ ර, 
තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ය්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳ 
දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

 
රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 

ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහවතු සේබන්ධ්තයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්  තේ 
නේ, අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහවතුන් 
වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පත්ී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

නිකයෝගය: 
අභියොචක විසින් ඉල්වලුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය 
අවසන් කරනු ලැතේ.  
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

***** 
 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
 


