
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

එල් එස් රණසිංහ එ පශු සම්පත් සිංවර්ධන මණ්ඩලය, රජවැල්ල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 328/2018 (2018.08.28 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    එල්ව එසව රණසිංහ 

යනාතිස ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධොරී,  පශු සේපත් සංවර්ය්ධන මණ්ඩලය, රයවැල්වල 

 

යපනීසටීම   

අභියොච    -  එල්ව එසව රණසිංහ 

කපොදු අධි ොරිය  -  එසව ඒ එසව කතවරප්කපරුම,  ළමනො ොර- පරිපොලන, පශු සේපත් සංවර්ය්ධන     

මණ්ඩලය, රයවැල්වල 

      ඩබ්ලලිව් එේ කසව්වන්දි, පශු සේපත් සංවර්ය්ධන මණ්ඩලය, රයවැල්වල 

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 
 

2017.11.17, 2017.12.04, 

2017.12.11, 2018.01.03 

සහ 2018.01.22 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරැ ලබො දී කනොමැත  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

- 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.03.23 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

අභියොච  ඉහතින් සඳහන් දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීේ මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 
 අභියොච කේ පද්ගලි  ඉඩමට මොයිේව, පිිටි යොති  පශු සේපත් මණ්ඩලය මඟින් ලබො දී ඇති 
ඒ නොය  මහතොකේ නිවස දක්වො ඇති පොර පීබංදව පහත සඳහන් කතොරතුරු  
 

1. කමම පොර පළුල්ව කිරීමට කපර ක ොපමණ පළලකින් යුතුද යන්න  
2. අදොළ පොර සේබන්ධකයන් පැවති නඩු තීන්දුවට අනුව පොර සඳහො මහවැලි අධි ොරිකයන් කගීේ 
කනො ළ බැවින් පොර පළුල්ව කනො කළව නේ, නැවත එය පළුල්ව  කල්ව  වර කහවතුවක් මතද යන්න  

3. පොර පළුල්ව කිරීකේදී මිනුේ  ටයුතු  කල්ව මිනිේකදොරුකවකුකේ සහය ලබො කගනද, එකසව කනොමැති 
නේ කිනේ නිර්ය්නොය යක් පදනේ  රකගනද යන්න 

4. පළුල්ව  රන ලද පොකර්ය් සේපර්ය්ණ පළල  
5. කමම පොර කපොදු අධි ොරියට අයත් වන බැවින්, ප්රොකද්ශීය කල්ව ේ සභොව පොර ක ොන්ීට් කිරීම 
සඳහො ඔබ අධි ොරිකයන් අවසර ලබො ගත්කත්ද යන වග  

 

කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, අභියොච කේ කතොරතුරු ඉල්වීමට පිළිතුරු සැපයීමට 

අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  2018.03.23 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොච  පවසො සිටිකේ තමොකේ ඉඩමට මොයිේව පශු සේපත් අධි ොරිය විසින්, තම පද්ගලි  පරිහරණයට 
ඉදි  රන ලද පොරක් සේබන්ධව කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලද බවයි.  
 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ කමය තම අධි ොරියට අයිති පොරක් කනොවන කහයින් 
කතොරතුරු ඉදිරිපත් කනො ළ බවයි. අභියොච  කමම අභියොචනය ක ොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කිරීකමන් 
අනතුරුව, කපොදු අධි ොරිය ඉල්වලො සිටි  රුණු සේබන්ධව තමො කනොදැනුවත් බව අභියොච ට දන්වො සිටින 
ලද බව සඳහන්  රන ලදී. 
 

කපොදු අධි ොරිය තවදුරටත් පවසො සිටිකේ, කමකසව පොරක් පවතින බව තමො දන්නො නමුත් කමම තම 
අධි ොරියට අයත් කනොවන බවත්, කපොදු අවශ්යතොවක් මත පොරක් ඉදි කිරීමට තම අධි ොරිය විසින් කමම 
ඉඩම නිදහසව කිරීමක් සිදු  රන්නට ඇති බවයි.  
 

ක ොමිෂන් සභොව අයිතම අං  2ට අදොළ නඩු තීන්දුව පිළිබඳව කපොදු අධි ොරිකයන් විමසන ලදුව, කපොදු 
අධි ොරිය පවසො සිටිකේ 1999 වසකර්ය් එල්ව 16644 නඩු තීන්දුව ප්ර ොරව තම අධි ොරිය පොරක් ස සව කිරීමට 
අඩි 9   ඉඩේ ක ොටසක් නිදහසව  ළ බවයි. කමයට අමතරව කවනත් ඉඩේ ක ොටසව නිදහසව කිරීම 
පිළිබඳව ක ොමිෂන් සභොව කපොදු අධි ොරිකයන් විමසො සිටි අතර, එයට පිළිතුරු කදමින් කපොදු අධි ොරිය 
පවසො සිටිකේ 2012 වර්ය්ෂකේ තම අධි ොරිය ඒ ආසන්නව රණවිරු නිවසක් ඉදිකිරීමට අඩි 3  ඉඩේ 
ප්රමොණයක් නිදහසව  ර ඇති බවත්, එයට අමතරව කිසිදු ඉඩේ ක ොටසක් නිදහසව කිරීමක් සිදු  ර 
කනොමැති බවයි.  
 

නියයෝගය: 
 

කපොදු අධි ොරියට කමම ඉඩේ නිදහසව කිරීමට අදොළ එල්ව 16644 දරණ අඩු තීන්දුව සහ 2012.10.16 දිනැති 
ලිපිකේ පිටපතක් අභියොච ට ලබො දීමට  ටයුතු  රන කලසට කමයින් නිකයෝග  ර සිටිමු. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තවද, කතොරතුරු ඉල්වීකේ ඉල්වලො සිටින ලද අකනකුත් කතොරතුරු කපොදු අධි ොරිය සතු කනොවන කහයින්, 
එම කතොරතුරු ලබො දීමට කපොදු අධි ොරියට හැකියොවක් කනොමැති බැවින් කපොදු අධි ොරිය ගන්නො ලද 
තීරණය කමයින් සවීර ක කර්ය්. 
 

අභියොචනය කමකසව අවසන්  රන ලදී.  
 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  
ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය්ශ්වය කවත සන්නිකව්දනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 
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