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ඉන්දික ජයරත්න එ ශ්රී ලංකා ගුවන්ද විදුලි සංස්ථාව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන්ද විභාග කිරීම)/458/2018 (2018.11.27 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන්ද සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන්ද සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන්ද සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -   ඉන්දික යයරත්න   

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො ගුවන් විදුලි සංසවථොව   

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඉන්දික යයරත්න 

තපොදු අධිකොරිය  - එේ. පී. එේ. ප්රනොන්දු, සහකොර අධෙක්ෂක - ශ්රී ලංකො ගුවන් විදුලි සංසවථොව 

    චන්ිකො රත්නොයක, පොලන තල්කේ - ශ්රී ලංකො ගුවන් විදුලි සංසවථොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.02.23 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.03.20 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.03.20 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.03.26 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.02.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. වත්මන් අධෙක්ෂ-යනරොල්වරයො අදොළ  නතුරට පත් කිරීතේ ලිපිතේ සහතික පිටප  

2. එම පත්ීම පිළිබඳව සංසවථො කොර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහො ගුවන්විදුලි සංසවථොව නිකුත් කරන ලද 

මොණ්ඩලික නිතේදනතේ සහතික පිටප  
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3. වත්මන් අධෙක්ෂ-යනරොල්වරයො ගුවන් විදුලි සංසවථොතේ සහන නිතේදක කොර්ය මණ්ඩලයට පත්ූ අවසවථොතේ 

ගුවන්විදුලි සංසවථොව ඔහු තව  නිකුත් කරන ලද පත්ීේ ලිපිතේ සහතික පිටප  

4. සහන  නිතේදක කොර්ය මණ්ඩලයට පත්ීේ ලබන විට ඔහු විසින් ඔහුතේ අධෙොපන සුදුසුකේ  හවුරු කිරීම 

සඳහො ඉදිරපත් කල තල්ඛන වල සහතික පිටපත් 

5. වත්මන් අධෙක්ෂ-යනරොල්වරයො ගුවන් විදුලි සංසවථොතේ සවි ර තසවවයට පත්ූ අවසවථොතේ ඔහු සවිර තසවවතේ 

 නතුරකට පත්කරමින් නිකුත් කරන ලද පත්ීතේ ලිපිතේ සහතික පිටප  

6. වත්මන් ගුවන්විදුලි සංසවථො අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො සංසවථොතේ සවිර තසවවතේ  නතුරකට පත්වන 

අවසවථොතේ එම  නතුර සඳහො අභෙන් ර සහ බොිර අයදුේකරුවන් සපරොලිය යුතු අධෙොපන සුදුසුකේ 

 හවුරු කරන බඳවොගැනීතේ ක්රියොපටිපොටිතේ සහතික පිටප  

7. ඉහ  අංක 06 ි සඳහන් සුදුසුකේ  හවුරු කිරීම සඳහො වත්මන් අධෙක්ෂ-යනරොල්වරයො සවිර තසවවයට 

පත්වන අවසවථොතේ ඉදිරිපත් කරන ලද අධෙොපන සහතික වල සහතික කරන ලද පිටපත් 

8. නිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො (වැඩසටහන්) ගුවන් විදුලි සංසවථොතේ සහන නිතේදක කොර්ය 

මණ්ඩලයට ඇතුලත් ීතේදී සලකො බැලු මුලික අධෙොපන සුදුසුකේ, බඳවොගැනීමට අදොළ අයදුේ පත්රයට 

අන් ර්ග  කල අධෙොපන සුදුසුකේ සඳහන් තල්ඛනවල පිටපත්  

9. එම අධෙොපන සුදුසුකේ  හවුරු කිරීම සඳහො ඔහු තහෝ ඇය ඉදිරිපත් කරන ලද අධෙොපන සුදුසුකේ සඳහන්  

තල්ඛන වල සහතික කරන ලද පිටපත්. 

10. සහන නිතේදක කොර්ය මණ්ඩලයට බඳවො ගනිමින් සංසවථොව ඉකුත් කල පත්ීේ ලිපිතේ සහතික පිටප   

11. වත්මන් නිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො (වැඩසටහන්) ගුවන් විදුලි සංසවථොතේ සවිර තසවවයට පත්ීතේදී 

සංසවථොව නිකුත් කල පත්ීේ ලිපිතේ සහතික පිටප   

12. සවිර පත්ීේ ලැබීතේදී අදොළ  නතුරට ගුවන්විදුලි සංසවථොව සපරො තිබිය යුතු බවට සඳහන් කල අධෙොපන 

සුදුසුකේ ඇතුලත් තල්ඛනවල සහතික පිටපත්  

13. එම සුදුසුකේ  හවුරු කිරීම සඳහො අදොළ අය ඉදිරිපත් කරන ලද අධෙොපන සහතික වල සහතික කරන ලද 

පිටපත්  

14. වත්මන් නිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො (වැඩසටහන්) අධෙක්ෂක  නතුරට පත්ීතේදී ගුවන්විදුලි 

සංසවථොව අයදුේපත්ර කැඳවන ලද තල්ඛනතේ සහතික පිටප   

15. එය අයදුේ පත්ර කැඳීතේදී ඉල්ලො තිබු අධෙොපන සුදුසුකේ  හවුරු කිරීම සඳහො ඉල්ලුේකොර වත්මන් 

නිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො (වැඩසටහන්) ඉදිරිපත් කරන ලද අධෙොපන සහතික වල සහතික කරන 

ලද පිටපත් 

16. වත්මන් නිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්වරයො (අතලවි) ගුවන් විදුලි සංසවථොතේ සවිර තසවවයට පත්ූ 

අවසවථොතේ ඔහු තව  නිකුත් කරන ලද පත්ීේ ලිපිතේ සහතික පිටප   

17. එම පත්ීම කරන අවසවථොතේ ඔහු විසින් තපන්වො සිටි අධෙොපන සහතික වල සහතික කරන ලද පිටපත්. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.03.20 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ යේ ත ොරතුරු අභියොචකට සැපයු අ ර  

අතනකුත් ත ොරතුරු ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 වැනි වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය  තනොහැකි 

බවත්, සමහරක් ත ොරතුරු අසවථොනග  ී ඇති බැවින් ලබොදිය තනොහැකි බවත්ය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2018.03.20 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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සතුටුදොයි ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.06.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව ප්රථමතයන් අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු රැතගන විත්දැයි තපොදු අධිකොරිතයන් විමසන  ලද 

අ ර තමිදී ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු වලින් ලබොදිය හැකි ත ොරතුරු රැතගනවිත් ඇති බව තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන 

ලදී.  

තමිදී ඉල්ීේ අංක 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 සහ 16 යන්නට අදොළ ත ොරතුරු ඒ වන විටත් තපොදු අධිකොරිය විසින් 

අභියොචකට ලබො දී ඇති බවත්, ඉල්ීේ අංක 6 යන්න එවකට  අභියොචකට ලබො තනොදුන් නමුත් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරපත් 

කර අභියොචකට ලබො දීමට සුදොනේව තපොදු අධිකොරිය පැමිණ සිටි බවත්  හවුරු විය.  

 වද, තපොදු අධිකොරියට ඉල්ීේ අංක 3 ි සඳහන් පිටප  අසවථොනග  ී ඇති බැවින් ලබො දිය තනොහැකි බවත්, ඉල්ීේ අංක 

4, 7 සහ එවැනි අතනකුත් අධෙොපනික සුදුසුකේ අභියොචක ඉල්ලො සිටි නමුත් ඒවො 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පනතත් 5 (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබො තනොදිය හැකි බව තපොදු අධිකොරිය තපන්වො තදන ලදී.  

එබැවින්, පන  ප්රකොරව ලබො තනොදිය හැකි සහ අසවථොනග ව ඇති තගොනුවට අම ර අන් සියල්ල ලබො දී ඇ .  

නියයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කිරීමට  තගනවිත් ඇති ත ොරතුරු අභියොචකට ලබො තදන තමන් තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග 

කරනු ලැතේ. සපයො ඇති ත ොරතුරු ප්රමොණවත් බැවින් විභොගය අවසන් කරනු ලැතේ.. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ..  

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. 

****** 

 


