
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 බි.වි.ඒ.එස.් මුණසිංහ v  ග ොවිජන සිංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/407 /2018 (2018.10.22) 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල 

ගකොමිෂන්ත සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ගකොමිෂන්ත සභො සමොජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ගකොමිෂන්ත සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම 
 
අභියොචක           -     බි.වි. ඒ.එසව. මුණසිංහ  

ගනොතිස ලත් පොර්ශවය -    සහකොර තකොමසොරිසව ,  තගොවියන සංවර්ය්ධන තදපොර්ය් තේන්තුව 

ගපනීසටීම  
අභියොචක      - බි.වි. ඒ.එසව. මුණසිංහ 
 
තපොදු අධිකොරිය -    එච්. ජී. තේ. සි. එසව . බණ්ඩොර- සංවර්ය්ධන සහකොර 
 

 ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.06, 2018.02.27  

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.02.21, 2018.03.05  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.03.27 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.05.08 

 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
අභියොචක විසින් 2018.02.06 සහ 2018.02.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො 
සිටින ලදි. 
යටියන්ත ොට ප්රොතද්ශීය තල්වකේ තකොට්ඨොශය , අංක 133 තගෝනගමුව වසතමි කුඹුරු ඉඩේ තල්වඛනතේ 

පිටප ේ  

ත ොරතුරු නිළධොරියො 2018.02.21 සහ 2018.03.05 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ  එම 

ඉල්වීමට අදොළ ත ොරතුරු දැනට යටියන්ත ොට තගොවියන තසවවො මධයසවථොනතේ ඇති අ ර යටියන්ත ොට 

තගොවියන තසවවො මධයසවථොනතේ ප්රොතද්ශීය නිළධොරි ත ොරතුරු නිළධොරි තලස කටයුතු කටයුතු කරන 

බැවින් ත ොරතුරු ඉල්වීම යටියන්ත ොට තගොවියන තසවවො මධයසවථොනය තව  ඉදිරිපත් කිරීතමන් ලබො ග  

හැකි බව සහ තගොවියන සංවර්ය්ධන තකොමසොරිසව යනරොල්වතුමොතේ ත ොරතුරු හො උපතදසව ලද වහොම ඉදිරි 

කටයුතු සිදු කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.03.27 දිනැතිව නේකළ 

නිළධොරියො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිළධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.05.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොගේදී උද් තවූ කොරණො: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
අභියොචක විසින් ඉල්වුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ 
වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්වීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

නිගයෝ ය: 
 
අභියොචක විසින් ඉල්වුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය 
අවසන් කරනු ලැතේ.  
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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