
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම එ. මහ නගර සභාව, කුරුණෑගල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශජයන් විභාගකිරීම)/36/2018 (2018.08.02) දින පැවති විධිමත්ජකාමිෂන් සභා 
රැසවීජම්දී විභාග කිරීජමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නිජයෝගය . 
 
2016 අංක 12 දරණ ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනජත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 
ලද නිජයෝගය සහ 2017 ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ජකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා  

 පටිපාටියඅභියාචන කාර්යය) , රීති අංක 28 යටජත් පවත්වාජගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගම්මම්පිල 
ජකාමිෂන් සභා සමාජික : ජජයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිජහවවා 
ජකාමිෂන් සභා සමාජික : විනිසුරු ජරෝිණි වල්ගම 
 
අධ්යක්ෂ -ජනරාල් :   පියතිසවස රණසිංහ 
 
අභියාචක  -  ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම 
ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය - නාගරික ජකාමසාරිසව ,මහ නගර සභාව, කුරුණෑගල  
 
ජපනීසිටීම  
අභියාචක  - ජේ.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම 
      ජක්.අජිත් උපාලි - සාමාජික සූරිය සුභ සාධ්ක සමිතිය 
 
ජපාදු අධිකාරිය -    ප්රදීප් තිලකරත්න - නාගරික ජකාමසාරිසව  

ආර්.ඩී.ඩී. රාජපක්ෂ - මහජන ජසෞඛ්ය පරීක්ෂක 
 

ජතාරතුරු ඉල්ීම ජගානු කරන ලද දිනය 2017.08.31 

ජතාරතුරු නිළධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2017.10.19 

නම් කල නිළධ්ාරියා ජවත අභියාචනය ජයාමු කළ දිනය 2017.10.21 

නම් කල නිළධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් ජනාමැත 

ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  ජකාමිෂන් 

සභාව ජවත අභියාචනය ජයාමු කළ දිනය 

2017.11.17 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියාචක විසින් 2017.08.31 දිනැති ජතාරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහත ජතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි . 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මිලියන 900 වියදම් කර ඉදි කර වූ ජකාම්ජපෝසව් අංගනය සහ මළ අපවහන  

පද්ධ්තිය පිළිබද පැහැදිලි විසවතරයක් 

ජතාරතුරු නිලධ්ාරියා 2017. 10.19 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසා සිටිජේ ජම් සම්බන්ධ් විජශවෂ 

සාකච්ඡාවක් 2017.10.31 දින ප.ව.2:30 ට කුරුණෑගල මහා නගර සභා කමිටු රැසවීම් ශාලාජේදී පැවැත්ීම 

සඳහා කටයුතු සංවිධ්ානය කර ඇති බවත් ඒ සඳහා අභියාචකජේ සංගමජේ සාමාජිකයන් 10 ජදජනකු 

සහභාගී වන ජලසයි.  ජමම ප්රතිචාරජයන් අතෘප්තියට පත් අභියාචක 2017.10.21දිනැතිව නම්කළ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
නිලධ්ාරියා ජවත අභියාචනයක් ජයාමු කරන ලදී. නම්කළ නිලධ්ාරයාද පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ 

ප්රතිචාර දැක්ීමට අජපාජහාසත් වූ බැවින් අභියාචක 2017.11.17 දිනැතිව ජකාමිෂන් සභාව ජවත 

අභියාචනයක් ජයාමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාජේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2016 අංක 12 දරණ ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනජත් 3(1) වගන්තිය ප්රකාරව  
අභියාචක විසින් ඉල්ුම් ජකාට ඇති ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාරිය සතුව පවතින ජහයින්ද, 5(1) වගන්තිජේ 
ේයතිජර්කයකට යටත් ජනාවන ජහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදාළ ජතාරතුරු ලබා දීමට එකඟ විය. 

නිජයෝගය: 
 
අභියාචක විසින් ඉල්ුම් කරන ලද ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාරිය සති 2 ක් තුළ ලබා දිය යුතුය. ඒ බව 
ජකාමිසමට දැන්වූ පසු අභියාචනජේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැජේ. 
 
ජකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 )ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැස් අංක 2004/66, 
2017.02.03(  ප්රකාරව ජමම නිජයෝගය ජදපාර්ශවය ජවත සන්නිජේදනය කිරීමට නිජයෝග කර සිටිමු. 
***** 
 

 


