ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය
පුංචිරාල ස ෝමසිරි එ. ප්රාසේශීය භාව, ලාහුගල
RTIC Appeal (පේගලික වශසයන් විභාග කිරීම)/ 473/2018 (2018.12.04 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
ොර්ය්ය පටිපොටිය), රීති අං 28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන ොර්ය්ය පටිපොටිය.
භාපති:
සකාමිෂන්
සකාමිෂන්
සකාමිෂන්
සකාමිෂන්

භා
භා
භා
භා

මාජික:
මාජික:
මාජික:
මාජික:

මින්ද ගේමේපිල
ජ්කයෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්කටෝ ජයවර්ධන
ජ්කයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිකහවවො
ආචොර්ය කසල්වවි තිරුචන්ද්රන්
විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:

පියතිසවස රණසිංහ

අභියාචක
සනාතිසි ලත් පාර්ශවය

- පුංචිරාල ස ෝමසිරි
- නේ ළ නිලධොරී, ප්රාසේශීය භාව, ලාහුගල

සපනීසිටීම
අභියොච
කපොදු අධි ොරිය

පුංචිරාල ස ෝමසිරි
එච්.ඩබ්ලලිව්.රුවන්, නේ ළ නිලධොරී, ප්රාසේශීය භාව, ලාහුගල

-

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු

රන ලද දිනය

2018.04.02

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය
නේ

ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු

නේ

ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

(2018.04.23
ළ දිනය

2018.04.16
පිළිතුරක් නැත

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 2018.05.02
අභියොචනය කයොමු ළ දිනය

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියොච 2018.04.02 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් 2005 සිට 2011 දක්වො අයවැය වොර්තොවල ලිඛිත පිටපත්
ඉල්වලො සිටින ලදී.
කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච
2018.04.16 දිනැතිව නේ ළ නිලධොරියො කවත අභියොචනයක් කයොමු රන ලදී. නේ ළ නිලධොරියොද පනත ප්ර ොරව
නියමිත ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච 2018.05.02 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව
කවත අභියොචනයක් කයොමු රන ලදී.
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.04.23 දිනැති ලිපියක් මගින් කතොරතුරු ඉල්වීම ලැබුණු බව දැන්ීම සහ 2009 සිට 2011
දක්වො අයවැය වොර්තොවල ලිඛිත පිටපත් පමණක් ලබො දිය හැකි බව දන්වන ලදී
අභියාචනය ලකා බලන අව ්ථාසේදී උේගතූ කාරණා:
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය
2018.11.14 දිනැති ලිපියක් මගින් සපාදු අධිකාරිය දැනට ලාහුගල ප්රාසේශීය භාව කාර්යාලය පවතින ්ථානයට
රැසගන ඒමට සපර කාර්යාලය පවත්වාසගන ගිය සගාඩනැගිල්සල් ඉඩකඩ ප්රමාණවත් සනාවීම ස ්තුසවන් කාර්යාල
භූමිසයන් පිටත ්ථානයක ලිපි සල්ඛන ගබඩා කර තිබී ඇති අතර එම ලිපි සල්ඛණ වැ ් ට සතමී සේයන් විසින්
විනාශකර තිබුණ බව දන්වන ලදී.
එම නි ා 2005 සිට 2008 දක්වා අයවැය වාර්තාවල ලිඛිත පිටපත් 2016 අං 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිය
පිළිබඳ පනකත් 3 (1) වගන්තිය අනුව කපොදු අධි ොරිකය සන්ත කය , භොරකය කහෝ පොලනකය කනොමැති බව කපොදු
අධි ොරිය පවසන ලදී.
තවද 2009 සිට 2011 දක්වා අයවැය වාර්තාවල ලිඛිත පිටපත් පමණක් ලබා දිය ැකි බවත් ඒ පිලිබදව 2018.11.14
දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක දනුවත් කල බවත් සපාදු අධිකාරිය තවදුරටත් පව න ලදී.
නිසයෝගය
ලාහුගල ප්රාසේශීය භාව අම්වපාර පළාත් පාලන සකාම ාරි ් කාර්යාලයට අයත් වන බැවින් ෑම වර්ෂයකම ප ා
ලාහුගල ප්රාසේශීය භාසේ අයවැය සල්ඛනසේ ලැබීම්ව සගවීම්ව ප්රකාශය ඇතුළුව අයවැය සල්ඛනය අම්වපාර
සකාම ාරි ් තුමා සවත යවන බව සකාමිෂන් භාව සපාදු අධිකාරිසේ අවධානයට සයාමු කරන ලදී.
ලාහුගල ප්රාසේශීය භාසේ අයවැය සල්ඛනසේ ලැබීම්ව සගවීම්ව ප්රකාශය ඇතුළුව අයවැය සල්ඛනය අම්වපාර
සකාම ාරි ් තුමා සවත යවන බැවින් අභියාචක විසින් ඉල්ලා ඇති සතාරතුරු අම්වපාර පළාත් පාලන සකාම ාරි ්
කාර්යාලසේ න්තකසේ , භාරසේ ස ෝ පාලනසේ ඇත්දැයි ලිඛිත විමසුමක් කරන සල සකාමිෂන් භාව සපාදු
අධිකාරියට උපසද ් සදන ලදී.
ඉ ත තත්වයන් යටසත්, 2016 අුංක 12 දරණ සතාරතුරු දැනගැනීසම්ව අයිතිය පිළිබඳ පනසත් 3 (1) වගන්තිසේ
විධිවිධාන වලට යටත්ව,ඉල්ලා සිටින ලද සතාරතුරු සපාදු අධිකාරිසේ න්තකසේ , භාරසේ ස ෝ පාලනසේ තිබිය
යුතුය. එම සතාරතුරු ස ායා ගැනීමට ස ෝ ස ායාගත සනා ැකි බව යන සපාදු අධිකාරිසේ පැ ැදිලි කිරීම පිළිගත
සනා ැකි ය.
ඉ ත තත්වයන් යටසත්, සතාරතුරු ලබා ගැනීමට
කිරීම ඳ ා සපාදු අධිකාරියට නිසයෝග කරන ලදී .

සකාමිෂන් භාව / අභියාචක ඒ ම්වබන්ධසයන් දැනුවත්

2019.01.18 දින විභාගය ඳ ා සමම අභියාචනය කල් තබන ලදී.
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