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කීර්ති රත්නමලල එ. ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංසථ්ාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1118 /2019 (2019.06.25 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.  

 

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     කීර්ති රත්නමලල  

යනාිසි ලත් පාර්තශවෙ             -    නේ කළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව 

  

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ යනාසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩබ්ලලිව්.එේ.එන්.එල්. වික්රමරොයො 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.11.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.11.15 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.12.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් නැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.17 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.11.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

1. 2018/10/01 දින රජරට ගුවන් විදුලිය මඟින් පැවැත්වූ මල් සුවඳ ළමා දින 

වැඩසටහනන් සම්පූර්ණ නයාය පත්රය 

(i) වැඩසටහනන් අයවැය නල්ඛනය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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(ii) වැඩසටහන නවනුනවන් වයාපාරික ආයතන සමඟ අත්වසන් කළ ගිවිසුම්ප 

පත්රය හා නකාන්ත්රාත්ව ගිවිසුම්පවල පිටපත්ව 

(iii) මුදල් ලබා ගැනීමට සහ වියදම්ප කිරීමට ප්රධාන කාර්යාලනයන් ඉල්ූ සහ 

ලබාගත්ව අනුමැතිනේ පිටපත්ව 

(iv) වැඩසටහනන් නවළඳ සම්පබන්ීකරණය කළ අයනේ නම, ලිපිනය සහ 

ආයතනනේ දරන තනතුර, නගවන නහෝ නගූ නකාමිස් මුදල් ප්රමාණය 

2. වැඩසටහන නවනුනවන් බාහිර සංවිධාන පුද්ගලයින්, මවිපියන් සහ නවළඳ 

ආයතන මඟින් සංවිධායකයන් ලබාගත්ව මුදල් ප්රමාණය (නවන් නවන් වශනයන් හා 

එකතුව නලස) 

3. වැඩසටහනට නවළඳ අනුග්රාහකත්වවය ලබාදුන් ආයතනවල නම සහ ලිපිනයන් 

4. නවළඳ අනුග්රාහකත්වවය නවනුනවන් රජරට නස්වය ලද මුදල 

5. නවළඳ අනුග්රාහකත්වවය නවනුනවන් රජරට නස්වය ලබාදුන්  

අ. නවළඳ නිනේදන ප්රමාණය 

ආ. ගුවන් කාලය හා එහි සැබෑ වටිනාකම 

ඉ. නයදූ නස්වකයින් ප්රමාණය 

ඊ. ගුවන් විදුලිය ලද ලාභය නහෝ පාඩු 

6. වැඩසටහන නවනුනවන් ඒ ඒ අයිතමය සඳහා කළ වියදම්ප 

7. තයාග ලබාදුන් ළමුන් සංඛයාව 

8. තයාග පාර්සලයක වටිනාකම හා අඩංගු ූ භාණ්ඩ වර්ග 

9. වැඩසටහන සඳහා මුදල් දී ලබාගත්ව භාණ්ඩ නවනුනවන් ආයතනනේ නමට නිකුත්ව 

කළ රිසිට්පත්වවල ඡායාපිටපත්ව 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.15 දිඇතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටිතේ අදොළ අයදුේපත්රය ලැබුණු 

බවත් ඒ සමබ්ලන්ධව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14 ක් තුළ අභියොචකට දන්වො එවනු ලබන බවත්ය.  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  

අභියොචක විසින් 2018.12.19 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නේකළ නිලධොරියොද පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  

අභියොචක විසින් 2019.01.17 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     

 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 

යමහිදී යපාදු අධිකාරිෙ විසින් කරුණු දක්වා සිටියේ රජරට ගුවන් විදුලි යස්වෙ ප්රායද්ශීෙ ගුවන් විදුලි 

යස්වෙක් බවත් අදාළ යතාරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධව එම ගුවන් විදුලි යස්වෙ කිසිඳු ආකාරෙක 

යතාරතුරු යල්ලඛනගත කර යනාමැි බව ඊට අදාළව යතාරතුරු විමසීයම්දී නිරීක්ෂණෙ වූ බවෙ.  

එයස්ම ඒ සඳහා එම ආෙතනයෙන් නිදහසට කරුණු විමසීම් ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථායේ අධයක්ෂ 

ජනරාල්ල විසින් 2019.03.07 දිනැිව එම ආෙතනයේ නිලධාරීන් යවත යොමුකර ඇි බවත් එම 

ලිපිවල පිටපත් යකාමිෂන් සභාවටද ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නියෙෝගෙ: 

2019.03.07 දිනැතිව ශ්රී ලංකො ගුවන් විදුලි සංසවථොව විසින් අදොළ තපොදු අධිකොරිතේ නිලධොරීන්ට 
තයොමුකරන ලද ලිපිවල පිටපත් අභියොචක තව  යැීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටින 
අ ර ඒ පිළිබඳව අභියොචක සෑහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ එම සන්නිතව්දනතයන් සති 2ක් ඇතුළ  
තකොමිෂන් සභොවට දන්වන තලසට තදපොර්ශවවයටම නිතයෝග කර සිටී.  
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  

 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

***** 

 


