ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ජේ.ඒ.ටී.ආර්. ජයසිංහ එ. කුරුවිට ප්රාජේශීය ජේකම් කාර්යාලය
RTIC Appeal (පුේගලික වශජයන් විභාග කිරීම)/ 970 /2019 (2019.05.07 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:
ජකාමිෂන් සභා සමාජික:
ජකාමිෂන් සභා සමාජික:
ජකාමිෂන් සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අභියාචක
ජ ාතිස ලත් පාර්ශවය

-

ජපනීසටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

-

තේ.ඒ.ටී.ආර්. යයසිංහ
ප්රොතේශීය තල්කේ, කුරුවිට ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලය

තපනී තනොසිටින ලදි
ඒ.ඩී. බණ්ඩොර, පරිපොලන නිලධොරී

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය
ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය
නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය
නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.04.26, 2018.05.27,
2018.11.10
2018.06.10, 2018.09.10,
2018.10.15 හො 2018.11.10
-

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2018.12.12
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් පහ දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.

2018.04.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම1. කුරුවිට ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලතේ පහ සඳහන් තසවවකයන්තේ 2015,2016,2017.06.30
දක්වො අතිකොල දීමනො තගීමට අදොළ වවුචරවල සහතික කල පිටපත්
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

1. තේ.ඒ.ටී.ආර්.යයසින්ේතහව-කො.කො.තසව. III
2. ටී.ඒ . සිසිර කුමොර - කො.කො.තසව.
3. තේ.ටී. සුනිල්-කො.කො.තසව.
2. අංක DP/3/18/2017 සහ 2018.03.26 දිනැති තචෝදනො පත්රතේ කියැතවන පොවහන්වලට අදොලව
මුදල් තවන් කළ ලිපිතේ සිට ඒවො තබදො හැරීම, ඉතිරිය ගබඩො කිරීම ආදිය දක්වො කටයුතු කළ
ලිපිතගොනුතේ සහතික කළ පිටප ක්
3. ඉහ පොවහන් පිලිබඳ මුදල් තරගුලොසි අනුව ක්රියො කිරීම පිලිබඳ වූ පහ සඳහන් විසව ර
(අ) තගීතේ වවුචරතේ තහෝ වවුචර්වල අමුනුේද සමග සහතික කළ පිටපත්
(ආ) ප්රතිලොභී තල්ඛණතේ පිටප
(ඇ) තබදො හැරීතේ තල්ඛණතේ පිටප
(ඈ) ලැබීේ නිතයෝගතේ පිටප
(ඉ) නිකුත් කිරීතේ නිතයෝග පිටපත්
(ඊ) මිලටගත් පවහන්වල නිෂවපොදි
පිටප ක්

අනුක්රමික අංක හො නිෂවපොදි

වර්ෂ සි

ඉන්තවොයිසතේ

4. සපත්තු ගබඩො කර තිබුණො යයි තචෝදනො පත්රතේ කියතවන නිල නිවතසව ලිපි තගොනුතේ
2014.01.01 සිට 2017.12.31 දක්වො සියලුම ලිපිවල සහතික කළ පිටපත්
5. කුරුවිට ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලතේ සහ මුරතසවවයට අදොළ රොයකොරී පැවරුේ සිදු කළ අංක
KUDS/ADM/HR/1/PER/1/2017 තගොණුතේ සහ ඊට අදොළ තවනත් තගොනු ඇත්නේ එම
තගොණුවල 2014/2017 වකවොණුවට අදොළ ලිපි තල්ඛණ පිටපත්
6. මුරකරුවන්තේ පැමිණීතේ තල්ඛණතේ (තපොදු 18) 2015,2016,2017 වර්ෂවල සහතික කළ
පිටපත්
7. ඉහ අංක 2 ි සඳහන් ලිපිතගොනුතේ පහ සඳහන් ලිපිතල්ඛණ ඇතුළත්ව නැත්නේ ඒවොතේ
පිටපත්
1. පොවහන් මිලට ගැනීමට අදොළ සොදෙ ො වොර් ොතේ පිටප ක්
2. ඊට අදොළ ඇසව තේන්තුතේ පිටප ක්
3. තටන්ඩර් මණ්ඩල වොර් ොතේ පිටප ක්
4. ොක්ෂණික ඇගයීේ කමිටු වොර් ොතේ පිටප ක්
2018.05.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම 1. කුරුවිට ප්රො.තල්. කොර්යොලතේ පහ සඳහන් නිලධොරීන්තේ රොයකොරී ලැයිසවතුවල පිටප ක්
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

ගබඩො භොරකරු/ගබඩොභොර කළමණොකොර සහකොර
ගණකොධිකොරී
මුරකරුවන්
තක්.එේ. චන්රොවතී මිය කළමනොකරණ සහකොර
ඒ.ධේමිකො බණ්ඩොර මිය පරිපොලන නිළධොරි
යූ. අනුරොධ උක්වත් මයො කළමණොකරන සහකොර
තක්.ඒ.එසව.තේ. කළුතබෝවිල මයො කළමනොකරණ සහකොර
2

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

2. 2016 හො 2017 වර්ෂවල වොර්ික භොණ්ඩ සමීක්ෂණ වොර් ොවල පිටපත්
3. ප්රො.තල්. නිල නිවස අවසන්වරට අලුත් වැඩියො කිරීමට අදොළ අවසන් බිල්පතත් පිටප
4. 2016/2017 වර්ෂවල දදනික මුර රොයකොරි බොරගැනීතේ තල්ඛණතේ පිටප ක්

2018.11.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම 1. 2017.06.14 සිට 2017.06.27 දක්වො කුරුවිට ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලතේ සියලුම නිලධොරීන්
සහ කනිෂවඨ තසවවකයන්තේ තපොදු 18 පැමිණීතේ තල්ඛණතේ අදොළ පිටුවල සහතික කළ පිටපත්
2. 2016.12.01 සිට 2017.06.27 දක්වො කුරුවිට ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලතේ තසවවය කළ
කොර්යොල තසවවක තසවවයට අයත් රොයකොරි ලැයිසවතුවල පිටපත් (මො තව නිකුත් කළ ලිපිය අවශ්ෙ
තනොතේ. එය ලබො දී ඇ .)

ත ොරතුරු නිලධොරියො ත ොරතුරුවලින් තකොටසක් ලබොදීතමන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.06.10,
2018.09.10, 2018.10.15 හො 2018.11.10 යන දිනයන් ිදී නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනො තයොමුකරන
ලදි. පනතත් නියමි කොල සීමොවට අනුකූලව නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම
ම අභියොචක 2018.12.12 දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
අභියාච ය සලකා බල

අවස්ථාජේ දී උේගත වූ කාරණා:

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව තයොමුකර ඇති ලිපිය තකතරි
තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන් අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලදුව ඔහු
තව අදොළ ත ොරතුරු ලබොදුන් අ ර, එම ත ොරතුරු ලබොදුන් ලිපිතයි පිටපත් තේ සමඟ තකොමිෂන්
සභොතේ අවධොනය පිණිස තයොමුකරන බවයි.
එතසවම අභියොචක විසින් 2019.04.23 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව දන්වො ඇත්තත් අභියොචක විසින්
අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු වමත් තපොදු අධිකොරිය විසින් සේූර්ණ වශ්තයන් ලබො දී තනොමැති බවත් රතේ
පවතින ආරක්ි
ත්වය තහවතුතවන් අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගී ීමට දුෂවකර වන බවත්ය.
තකතසව නමුත් තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචනතේදී කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් අයදුේකරන
ලද සියලු ත ොරතුරු අවසවථො ගණනොවකදීම ඔහුට ලබො දී ඇති බවයි.
නිජයෝගය:
අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු, හැකි ොක් දුරට තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බව
නිරීක්ෂණය වන අ ර ලබොදුන් ත ොරතුරු සේබන්ධව අභියොචක සෑහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ ඒ
පිළිබඳව තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක් ඇතුළ තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ තදන තලස
නිතයෝග කරනු ලැතේ.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

මීට යටත්ව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ.
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසේ අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.
****
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