RTI 10 ආකෘති - 10 වගන්තිය
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා ( වර්ෂය ඇතුළත් කරන්න ) ෙදසැම්බර් 31
වර්ෂ අවසාන වාර්ෂික වාර්තාව
උපෙදස් හා පදනම
1) 2016 අංක 12 දරණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනෙත් 10 වන වගන්තිය පකාරව සෑම ෙපොදු
අධිකාරියක් විසින්ම ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත වාර්ෂික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
2) එම වාර්ෂික වාර්තාව ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට සමගාමීව මහජනතාවට
ලබාගත හැකිවන පරිදි අදාළ ෙපොදු අධිකාරිෙයහි නිල ෙවබ් අෙඩවිෙයහිද පසිද්ධ කළ යුතුය.
3) යම් පුද්ගලෙයකු විසින් ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවකදී ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නියම
කරන ලද ගාස්තුවලට යටත්ව අදාළ වාර්ෂික වාර්තාෙවහි පිටපත් ලබාදිය යුතුය.2017
ෙපබරවාරි 03 දින ගැසට් කරන ලද 2017 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ
නිෙයෝගයන්හි ( ගාස්තු සහ අභියාචන කියාවලිය ) නිෙයෝග අංක 09 බලන්න.
4) පළාත් පාලන ආයතන සහ ෙපොදු අධිකාරියක් යටෙත් පවතින 51 % ට වැඩි ෙකොටස්
පමාණයක් රජය සතුවන රාජ්ය ව්යාපාර හැර අෙනකුත් ෙපොදු අධිකාරී විසින් තම වාර්ෂික
වාර්තාෙවහි පිටපත් ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ජාතික පුස්තකාලය ෙවත යැවිය
යුතුයි.
5) පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් 51 % ට වැඩි ෙකොටස්
හිමිකාරිත්වයක් දරණ ව්යාපාර තම වාර්ෂික වාර්තාෙවහි පිටපත් ෙල්ඛනාරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ තම බලසීමාෙවහි පවතින විශාලතම පුස්තකාලය ෙවත යැවිය යුතුය.

ෙපොදු අධිකාරිෙයහි විස්තර 1.1.

නම

1.2.

ලිපිනය

1.3.

ෙවබ් සබැඳියාව

1.4. ෙර්ඛීය අමාත්යංශෙය් /පළාත් අමාත්යංශෙය් නම (ෙපොදු අධිකාරිය අමාත්යංශයක් ෙහෝ පළාත්
අමාත්යංශයක් ෙනොවන අවස්ථාවක් )

1

2. ෙපොදු අධිකාරිෙයහි විෂය පථය සහ රාජකාරී ස්වභාවය ෙකටිෙයන්

3. ෙතොරතුරු නිලධාරියා සහ නම්කළ නිලධාරියාෙග් නම සහ දුරකථන අංක
ෙතොරතුරු නිලධාරියා
නම්කළ නිලධාරියා

4.අනුකූලතා සමාෙලෝචනය
කරුණාකර ෙතොරතුරු දක්වන්න.
(පනෙතහි 7 ,8 සහ 9 වගන්ති සමග කියවිය යුතු ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් ෙක◌ාමිෂන්
සභාෙවහි නිෙයෝග සහ ෙරගුලාසි )
01.

වාර්ථා පවත්වාෙගන යාම ,වර්ගීකරණය සහ සූචිගත කිරීම පිළිබඳ විස්තර

02.

ඉෙලක්ෙටොනික මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන යනු ලබන වාර්තා පිළිබඳ විස්තර

03.

පහත ෙතොරතුරු පුරවැසියන්ට දැනගැනීමට සලස්වා ඇති ආකාරය පිලිබඳ විස්තර
දක්වන්න.
ෙපොදු අධිකාරිෙයහි
නිලධාරීන් සහ
ෙසේවකයන්ෙග් බලතල
,රාජකාරී , කාර්යයන් සහ
තීරණ ගැනීෙම්දී
2

අනුගමනය කරන කියා
පිළිෙවල
ෙපොදු අධිකාරිෙයහි
නිලධාරීන් සහ
ෙසේවකයන්ෙග් කාර්යයන්
සහ රාජකාරී ඉටු කිරීෙම්දී
සහ බලතල කියාත්මක
කිරීෙම්දී දක්වා ඇති
උපචාර
ෙපොදු අධිකාරිෙයහි
නිලධාරීන් සහ ෙසේවකයන්
තම කාර්යයන් සහ
රාජකාරී ඉටු කිරීෙම්දී සහ
බලතල කියාත්මක
කිරීෙම්දී භාවිතා කරනු
ලබන නීතී ,ෙරගුලාසි,
උපෙදස් ,අත්ෙපොත් ,සහ
ෙවනත් ආකාරෙය් වාර්තා.
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්
පනත යටෙත් පුරවැසියන්ට
ෙතොරතුරු ලබාගැනීම
සඳහා පවතින පහසුකම්.
අදාළ සැලසුම්ද සහිතව
ෙවන් කරන ලද මුදල් සහ
ෙයෝජිත වියදම් සහ
සිදුකරන ලද ෙගවීම් පිළිබඳ
වාර්තා
04.

ෙතොරතුරු භාෂා තුෙනන්ම ලබාගත හැකිෙලස පවතින්ෙන්ද ?

05.

ෙපොදු අධිකාරිය අමාත්යංශයක් නම් ,වසරක කාලය තුළ හදිසි සහ ෙවනත් ව්යාපෘති
ෙකොපමණ පසිද්ධ කරන ලද්ෙද්ද ?
විෙද්ශ ආධාර ලබන
ව්යාපෘති (ආරම්භයට මාස
03 කට ෙපර )
ෙද්ශීය අරමුදල් මත
කියාත්මක ව්යාපෘති
(ආරම්භයට මාස 03 කට
ෙපර )
විෙද්ශ ආධාර ලබන හදිසි
ව්යාපෘති (ආරම්භයට දින
07 කට ෙපර )
3

ෙද්ශීය අරමුදල් මත
කියාත්මක හදිසි ව්යාපෘති (
ආරම්භයට දින 07 කට
ෙපර )

05.වර්ෂය තුළ ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් විස්තරය.

පමාණය
01.

වර්ෂය තුළ ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය

02.

සම්පූර්ණෙයන් ෙතොරතුරු සපයන ලද ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය

03.

අර්ධ වශෙයන් ෙතොරතුරු සපයන ලද ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය

04.

පනෙත් 5 වන වගන්තිය අනුව පතික්ෙෂේප කරන ලද ෙතොරතුරු ඉල්ලීම්
පමාණය

05.

පනෙත් 5 වන වගන්තිෙය් සඳහන් ෙහේතුවලින් බැහැරව පතික්ෙෂේප
කරලන ලද ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය ( උදා -ෙතොරතුරු සන්තකෙය්
ෙනොමැතිවීම )

06.

ෙතොරතුරු ඉල්ලීමකට පතිචාර දැක්වීමට ගතවූ සාමාන්ය කාලය (රාජකාරී
දින ගණන )

07.

තැපෑෙලන් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය
විද ත් තැපෑෙලන් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය
තැපෑල ෙහෝ විද ත් තැපෑල හැර ෙවනත් මාධ්යයකින් ලැබුණු ෙතොරතුරු
ඉල්ලීම් පුමාණය.
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06. ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් වර්ගය
වැඩිම හා ෙදවන වැඩිම ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් වර්ගය
ෙදවන වැඩිම

පහත වර්ගීකරණය යටෙත් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය
පමාණය
පසම්පාදන කටයුතු
ආයතනික කටයුතු
ෙද්ශපාලන පලිගැනීම්
මූල්ය (අයවැය හා ව්යාපෘති ඇතුළුව )
පරිසර කටයුතු
පතිපත්තිමය කටයුතු
ෙවනත්
07. ඉල්ලුම්කරුවන් පිළිබඳ විස්තර
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව පතිශතය
තනි පුද්ගලයන්ෙගන් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම්
ආයතනවලින් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම්
පහත දැක්ෙවන පළාත්වලින් ලැබුණු ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් පමාණය
මධ්යම පළාත
නැෙගනහිර පළාත
උතුරු මැද පළාත
උතුරු පළාත
වයඹ පළාත
සබරගමුව පළාත
දකුණු පළාත
ඌව පළාත
බස්නාහිර පළාත
08.ෙතොරතුරු ලබාදීම පතික්ෙෂේප කිරීම ෙහේතුෙවන් යම් පුද්ගලෙයකුට දඩුවම් පැනවීම ෙහෝ විනය
කියාමාර්ග ගැනීම සිදුකෙළේද ?
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09. අභියාචනා හා ෙකොමිෂන් සභා උපෙදස්
සංඛ්යාව
නම්කළ නිලධාරියා ෙවත කරන ලද අභියාචනා සංඛ්යාව
නම්කළ නිලධාරියා ෙවත කරන ලද අභියාචනා සංඛ්යාව
නම්කළ නිලධාරියාෙග් උපෙදස් මත ෙතොරතුරු සපයන ලද අවස්ථා සංඛ්යාව
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත කරන ලද අභියාචනා
ෙපොදු අධිකාරිය ෙවත දැනුම් ෙදන ලද ෙතොරතුරු ලබාදීම පතික්ෙෂේප කිරීම
සම්බන්ධ අභියාචනා සංඛ්යාව
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අදාළ ෙතොරතුරු ලබාෙදන ෙලස නිෙයෝග කළ
/උපෙදස් ලබාදුන් අවස්ථා (අභියාචකට පක්ෂව තීන්දුව ලැබූ අභායාචන සංඛ්යාව
)

10. ෙතොරතුරු කළමණාකරනය සහ වාර්තා පවත්වාෙගන යාම.
10.1

ෙතොරතුරු කළමණාකරනය සහ දත්ත ගබඩා පද්ධතිය පිළිබඳ විස්තර

10.2. වසර තුළ අදාළ පද්ධතිය යාවත්කාලීන කෙළේ ද? එෙසේනම් ඒ පිළිබඳ විස්තරය

10.3 වාර්තා ගබඩා කර ඇති ආකරය පිළිබඳ විස්තර ( උදා -ෙල්ඛනාගාරය , විද ත් දත්ත බැංකුව ෙල්ඛන ෙගොනු සහිත / රහිත , ආයතනික / ආයතනෙයන් බැහැර )

10.4 වාර්තා ෙයොමු සහිතව ,සූචිගත කර පහසුෙවන් නැවත ලබාගත හැකි ෙලස ගබඩා කර තිෙබ්ද ?

10.5 ඉහත ෙයොමු සහසූචිගත කිරීම්වලට වසර තුළ සිදුකරන ලද වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ෙවනස්කම්
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10.6 ෙල්ඛනාගාරෙයහි පවතින වාර්තාවක් ෙසොයා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය සාමාන්ය කාලය

10.7.ෙභෞතික දත්ත ගබඩා සම්බන්ධෙයන් ,අදාළ වාර්තා ආයතනිකව /ආයතනෙයන් බැහැරව ෙහෝ
එම ෙදයාකාරයටම ගබඩා කර ඇතිද ?

10.8 පවතින වාර්තා ( 2016 අෙගෝසතු 04 දක්වා ) වසර 10 දක්වා සහ නව වාර්තා (2016 අෙගෝස්තු
05 න් පසු ) වසර 12ක් දක්වා නඩත්තු කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් සලසා තිෙබ්ද ? (විස්තර
දක්වන්න.

10.9. ෙතොරතුරු ගබඩාකරණය සහ කළමණාකරනය ෙවනුෙවන් අයවැය පතිපාදන ෙවන් කර
තිෙබ්ද ?

10.10 වාර්තා ඩිජිටල් මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන ෙනොයයි නම් එම වාර්තා ඩිජිටල් මාධ්යයට
හැරවීම උෙදසා වසර තුළදී ගනු ලැබූ ෙහෝ ෙයෝජිත කියාමාර්ග කවෙර්ද ?

10.11. වාර්තා ඩිජිටල් මාධ්යෙයන් ගබඩා කර තිෙබ් නම් අදාළ කාර්යය ෙපොදු අධිකාරිය විසින්
ෙහෝ බාහිර පාර්ශවයක් විසින් සිදු කෙළේද යන වග (ෙතොරතුරු දක්වන්න )

10.12. ඩිජිටල් මාධ්යෙයන් පවතින දත්ත / වාර්තාවන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ පිවිසිය හැකිද ?

10.13. එෙසේ නම් , අවම වශෙයන් මසකට වරක් අන්තර්ජාල සුරක්ෂාව ( Network Security )
යාවත්කාලීන කරන්ෙන්ද ?
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11.ෙතොරතුරු හා වාර්තා පවත්වාෙගන යාම , කළමණාකරනය සහ විනාශ කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන
දුෂ්කරතා මඟහරවා ගැනීමට ඔබ විසින් සිදුකරන ෙයෝජනා ෙමොනවාද ?

12. ෙතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පුරවැසියන් ෙවත පවතින පහසුකම් ෙමොනවාද ?වසර තුළ සිදුකරන
ලද වැඩිදියුණු කිරීම්ද ඇතුළත්ව විස්තර දක්වන්න.

13.ෙතොරතුරු ඉල්ලීම් සඳහා වන ගාස්තු ෙලස ෙපොදු අධිකාරිය විසින් වසර තුළදී එක්රැස් කරන ලද
ගාස්තු පමාණය කවෙර්ද ?

14. විනිවිදභාවෙයහි ඵලදායිබව වැඩිදියුණු කිරීම උෙදසා වන ෙයෝජනා කවෙර්ද ?
ෙපොදු අධිකාරිය තුළ වන වැඩිදියුණු කිරීම්.

සමස්ථ වැඩිදියුණු කිරීම්.

8

15. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන ෙවනත් අදහස් ෙහෝ ෙයෝජනා

අත්සන නම සහ තනතුර දිනය

-
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