ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ආර්.කේ. ආරියරත්න එ. ජාතික විගණන කාර්යාලය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1466/19 (2019.12.17 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:
කකාමිෂන් සභා සමාජික:
කකාමිෂන් සභා සමාජික:
අභියාචක
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය කපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

-

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
ආර්.තේ. ආරියරත්න
නේකළ නිලධොරි, යොතික විගණන කොර්යොලය
ආර්.තේ. ආරියරත්න
එසව.ජී. තුෂොරි ඉන්දිකො
ජී.තේ.යූ. අතේරත්න
ජී.එල්.ඒ.එච්.තේ. ලියනොරච්චි

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2018.10.15

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.11.14

නේ කල නිළධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.11.30

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ප්රතිචොර තනොමැ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.04.10
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය
අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියොචක 2018.10.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.
(අ) පහ

නේ සඳහන් සහකොර විගණකොධිපති නිලධොරීන් විසින් නිතයෝයෙ විගණකොධිපති නතුරට
ඉල්ුේ කිරීම සඳහො 2017 වර්ෂතේදී ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත්ර සහ ඒ සමඟ යො කර තිබුණු තල්ඛන
සහ උපතල්ඛන වල සහතික කරන ලද පිටපත්.
1.P.L.K. තපතර්රො මයො.
8.T.තේමල ො මිය.
2. E.A.G.ආනන්ද මයො.
9. A.චන්රපොල මයො.
3. G.A.M.I.ගුණරත්න මයො. 10.K.K.V. ධර්මසිරි මයො.
4. G.තත්වඟනේ මයො.
11. H.P.N..පද්මසිරි මයො.
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

5.R.R.H. අතේසිංහ මයො.
6. R.M.Jරත්නොයක මයො.
7.S. රණතුංග මිය.

12.A.M. සඳක තුල්ලො මයො.
13. N.R.M.ධර්මසිරි මයො.
14.R.H.රත්නොයක මයො.

(ආ) පහ

නේ සඳහන් විගණන අධිකොරී වරුන් (II -I) සහකොර විගණකොධිපති නතුර සඳහො 2013
වර්ෂතේදී ඉල්ුේ කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත්ර ඒ සමඟ යො කර තිබුණු තල්ඛන සහ උපතල්ඛන
වල සහතික කරන ලද පිටපත්.
1.E.A.G.ආනන්ද මයො.
7. G.තත්වඟනේ මයො.
2.A.චන්රපොල මයො.
8. R.M.Jරත්නොයක මයො.
3.S. රණතුංග මිය.
9.T.තේමල ො මිය.
4.P.L.K. තපතර්රො මයො.
10. N.R.M.ධර්මසිරි මයො.
5. G.A.M.I.ගුණරත්න මයො. 11.R.R.H. අතේසිංහ මයො.
6. M.S. නයනකුමොර මයො
12.K.K.V. ධර්මසිරි මයො.
(ඇ) පහ

නේ සඳහන් අයදුේකරුවන් විසින් ශ්රී ලංකො විගණන තසවවයට ඇතුලත් ීම සඳහො වූ විවෘ
රඟ විභොගයට අයදුේ කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත්ර වල සහ ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කර තිබුණු
තල්ඛන සහ උපතල්ඛන වල සහතික කරන ලද පිටපත්.
1.H.P.N..පද්මසිරි මයො
2.M.P. ධර්මරත්න මයො.
3. G.තත්වඟනේ මයො.
4.P.G. චන්රරත්න මයො

5. R.M.Jරත්නොයක මයො.
6.T.තේමල ො මිය.
7. N.R.M.ධර්මසිරි මයො.
8. I. සමරතේ මිය

මීට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2018.11.14 දිනැතිව දන්වො එවො ඇත්තත් ඉල්ලො ඇති
නිලධොරීන්තේ අයදුේපත්, එයට අමුණො තිබූ තල්ඛන හො උපතල්ඛන සි තගොනු එකී සේමුඛ පරීේෂණ
අවසොනතේදී රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් ඒ සේබන්ධ ත ොරතුරු
තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.11.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො
තව අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන ප්රකොරව නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර
දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.04.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයේ
තයොමු කරන ලදී.
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා:
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ ඔවුන්ට ලබො දිය හැකි මට්ටතේ ත ොරතුරු තේ වනවිට ලබො දී
ඇති බවය. නමුත් අයදුේපත්ර තපෞද්ගලික ත ොරතුරු ගණතයි ලො සැලකිය හැකි බැවින් එම ත ොරතුරු
ලබො දිය තනොහැකි බවත් එම අයදුේපත්ර තේ වන විට සිය අධිකොරිතේ භොරතේ තහෝ සන් කතේ තනොමැති
බවටත් කරුණු දේවො සිටින ලදි.
එතසවම 2019.07.24 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් අදොළ අයදුේපත්ර
මන් සතුව තනොමැති බවත් එම අයදුේපත්ර රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතවන් ලබොගැනීමට තේ වන විට
කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො සිටින ලද්තද් අදොළ අයදුේපත්ර තපොදු අධිකොරිය
සතුව තනොමැති නේ ඊට අදොළ සනොථ කිරීේ තහෝ අදොළ අයදුේපත්ර විමසමින් රොයෙ තසවවො තකොමිෂන්
සභොවට තයොමුකරන ලද ලිපි තල්ඛන තහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි. තනො එතසවනේ, අදොළ අයදුේපත්ර තපොදු
අධිකොරිතේ භොරතේ තහෝ සන් කතේ තනොමැති බවට පිළිගැනීමට අපහසු වන බව අවධොරණය කර සිටී.
නිකයෝගය:
ඒ අනුව අදොළ අයදුේපත්ර විමසමින් රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොවට තයොමු කරන ලද ලිපිය ඉදිරිපත්
කිරීමටත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති වර්ගවලට අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති නේ
එය හවුරු කිරීමටත් තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.02.18 දින ප.ව. 1.00ට කල් බනු ලැතේ.
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.
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