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ටී.කේ. කේමතිලක එ. ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාලය , මාතර 

 

RTIC Appeal ( පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 901/2019  (2019.09.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභිොචක   -     ටී.කේ. කේමතිලක 

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    ප්රදීප් රත්නායක , දිස්ත්රිේ කේකම්, නම් කල නිලධාරී, දිස්ත්රිේ  කේකම් 

කාර්යාලය , මාතර 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ටී.කේ. කේමතිලක 

තපොදු අධිකොරිය  - නදී ජයවික්රම , සහකාර දිසරිේ කේකම් 

                                                එම්.එම් . රත්නායක , සහකාර ප්රාකේශීය කේකම් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.09.17 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.25 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.03 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.10 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.09.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ‘2017 මැයි 27 දින ගංවතුරින් හානි සිදුවූ 
ගංවතුර ගැලූ ප්රකේශ වල පදිංචි දිසරිේ කේකම් කාර්යාලකේ කසරවකේ නියුතු නිලධාරීන් ද ප්රාකේශීය කේකම් 
තුමා ඇතුළු ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාලකේ ග්රාම නිලධාරීන්, ආර්ික සංවර්ධන නිලධාරීන් හා කසසු 
නිලධාරීන් හට කගවා ඇති ආධාර මුදේ පිළිබද සවිසරතර වාර්තාවේ’ ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2016 අංක 12 දරනකතාරතුරු 

දැන ගැනීකම් පනකත් 5 (1) වගන්තියට අනුව පුේගලික කතාරතරු සැපයිය කනාහැකි බවය.  තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.01 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2018.10.03 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් කතාරතුරු 

නිලධාරියාකේ ප්රතිචාරය නැවත අවධාරණය කක රය. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ 

තහයින් 2018.10.10 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

කතාරතුරු ඉේීම  සම්බන්ධකයන් ප්රශරන කිරීකම්දී කපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිකේ එම කතාරතුරු 2016 අංක 

12 දරන කතාරතුරු දැන ගැනීකම් පනකත් 5 (1) වගන්තියට අනුව පුේගලික කතාරතරු වන බැවින් සැපයිය 

කනාහැකි බවය.   

 
නියෙෝගෙ: 
 
5 (1) වගන්තිකේ විසරතර කර ඇති නිදහසර කිරීම් වල විෂය පථයට අයත් කනාවන්කන්ද යන්න සලකා 
බැීකමන් අනතුරුව ඉේලා ඇති කතාරතුරු නීතයානුකූලව  අභියාචකයාට ලබා දිය හැකිද යන්න කසායා 
බැීම තකොමිෂන් සභාකේ කර්තවය වන බවත් තව දුරටත්, 5 (1) වගන්තිකේ කතාරතුරු නිදහසර කිරීකම් විෂය 
පථයට අයත් වන්කන් නම්, 5 (4) වගන්තිය ප්රකොරව එම කතාරතුරු නිදහසර කිරීතමන් මගින් සිදුවන හොනිය 
අභිබවො මහයන සුභසිද්ධධියක් පවතින්තන්ද යන්න නිර්ණය  කළ යුතු තේ. 
 
ගංවතුර ආධාර මුදේ රජකේ අරමුදේ වලින් කගවනු ලබන අතර කපාදු අධිකාරිකේ සාමාජිකයන් විසින් එම 
මුදේ  ලබා දීම හා ක මනාකරණය කිරීම සිදු කරයි. කමම කහරතුන් මත එය පුේගලික කතාරතුරේ කනාවන 
බව කකාමිෂන් සභාව අවධාරණය කරන ලදී. 
 
ඉහත තත්වයන් යටකත්, අභියාචක විසින් ඉේලා ඇති කතාරතුරු නිකයෝගය ලැබී සති කදකේ ඇතු ත ලබා 
කදන කලසට කපාදු අධිකාරියට නිකයෝග කරනු ලැකේ. 
 
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. 
 
අභියාචනය අවසන් කේ. 
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