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ජී. ඩී. දයානන්ද එ විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාර සංව්ර්ධන අමාත්යංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1037/19 (2019.06.04 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.  

 

සභාපි:   මින්ද ගේමේපිල  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -   ජී. ඩී. දයොනන්ද  

කනාිසි ලත් පාර්ශව්ය  -   නේකළ නිලධොරි - විදුලිබල, බලශක්තති සහ වෙොපොර සංවර්ධන අමො ෙංශය   

කපනීසිටීම   

අභියොචක  -  ජී. ඩී. දයොනන්ද 

තපොදු අධිකොරිය - තේ. ජී. එල්. සුලක්තෂන යයවර්ධන, ත ොරතුරු නිලධොරි - විදුලිබල, බලශක්තති සහ  

         වෙොපොර සංවර්ධන අමො ෙංශය 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.07 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.26 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.02 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.03 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 

අභියොචක 2018.11.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“2015 න් පසු අජිත් පී තපතර්රො මහ ො තහොරණ මැතිවරණ බල ප්රතද්ශතේ ලබො දුන් වි.බ.ම. රැකියොලොභින්තේ 

තල්ඛණයන්.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.26 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ විමසො ඇති ත ොරතුරු අමො ෙංශය සතුව තනොමැති 

බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක්ත තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්තීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2019.01.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී.    
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අභියාචනය සල ා බලන අව්ස්ථාකේදී උද්ගත්ූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො තදනු ලැබුතේ තපොදු අධිකොරිය පිළිතුරක්ත තයොමු කල බවත්, අභියොචක විසින් 

ඉල්ීේ කරන ත ොරතුතර් සඳහන් පරිදි ඒ කොල වකවොනුව තුල අජිත් පී තපතර්රො නේ රොයෙ අමො ෙවරයො අමො ෙංශතේ 

තනොසිටිය බවත්, පරිපොලන අංශතයන් තමවැනි ත ොරතුරු ඇත්දැයි තසොයො බැලූ විට එවැන්නක්ත තනොමැති බවට ප්රකොශ කල 

බවත්ය.  ව දුරටත් තපොදු අධිකොරිය දක්තවනු ලැබුතේ අභියොචකට ඔහු ඉල්ීේ කර ඇති ලැයිසවතුව ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලතයන් 

ලබො ග  හැකි බවය. 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අමො ෙංශතේ රොයෙ අමො ෙවරයො හරහො අනුම  ීමක්ත තහෝ සන්නිතේදනයක්ත සිදු 

තනොතේද යන්න තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් ප්රශවණ කල විට තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ එවැන්නක්ත සෑම 

අවසවථොවකම සිදු තනොවන බවය.  

අභියොචක එවිට පැහැදිලිකර සිටිතේ ප්රථමතයන් ඔහුට කළු ර මැතිවරණ තකොට්ඨොසතේ සහ තහොරණ මැතිවරණ බල 

ප්රතද්ශතේ ත ොරතුරු අවශෙ වූ නමුත් තේ වන විට ඔහුතේ ඉල්ීම අනුව තහොරණ මැතිවරණ බල ප්රතද්ශතේ විසව ර පමණක්ත 

කුමන ආය නයකින් තහෝ ලබො දීමට හැකිනේ එය අභියොචකට ප්රමොණවත් බවය.  වද, අභියොචක දක්තවො සිටිතේ එම රොයෙ 

අමො ෙවරයො තේ කොල සීමොව තුල ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ‘මො පිය පදනම’ යටතත් සහ අතනකුත් ආකොරතයන් 

රැකියො ලබොදීම පිළිබඳව ත ොරතුරු ඔහුට ලබොදීම ප්රමොණවත් යන්නය. 

තකොමිෂන් සභොව එවිට තපොදු අධිකොරිතයන් තේ ත ොරතුරු ඉල්ීම පිලිබඳ සවථොවරය එම ත ොරතුරු  ම අමො ෙංශය සතුව 

තනොමැති බවද යන්න විමසු විට තපොදු අධිකොරිය විසින් එවැන්නක්ත  ම අමො ෙංශතේ පොලන අංශතේ සහ රොයෙ අමො ෙංශ 

කොර්යොලතේ තනොමැති බැවින්, තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය එම ත ොරතුරු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බව යන්න ප්රකොශ 

තකරිණි. 

 වදුරටත් තකොමිෂන් සභොතේ ප්රශවණ කිරීතේදී තහළිදරේ වුතේ තපොදු අධිකොරිතේ නේකළ නිලධොරියො විසින් අභියොචකට 

ප්රතිචොරයක්ත 2019.01.28 වැනි දින දක්තවො ඇති බවය.   

නිකයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති තහයින්, එය ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලතයන් 

ඉල්ීේ කර ලබො ගැනීතේ හැකියොව අභියොචක සතු බවට තකොමිෂන් සභොව තපන්වො තදන ලදී.  

තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය සවී ර කරමින්, තපොදු අධිකොරිය, ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු  මො භොරතේ ඇති තපොදු අධිකොරිය පිලිබඳ 

දැනුවත් තහයින් ත ොරතුරු පනතත් අංක 2004/66 - 2017.02.03 දිනැති නිතයෝග ප්රකොරව ඒ පිළිබඳව ත ොරතුරු සන් කතේ 

ඇති තපොදු අධිකොරිය දැනුවත් කළ යුතු යුතු බවට දන්වනු ලැතේ. 

නිතයෝග අංක 04ි තමතසව සඳහන් තේ;  

"නිතයෝග අංක 04 

(vi) ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක්ත සතුව ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් නේ, අයදුේපත් එකී 

ත ොරතුරු  බොතගන ඇති තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො ඒ බව අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක්ත 

තුළ දන්වො යැවිය යුතු ය " 

තේ අනුව තපොදු අධිකොරියට තමම ඉල්ීම සේබන්ධව ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට තමයින් නිතයෝග තකතර්. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී.  

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. 


