
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තරිදු ජයවර්ධන එ. මධයම පරිසර අධිකාරිය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 538 /2018 (2018.12.04 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     තරිදු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නම්කළ නිළධාරී, මධයම පරිසර අධිකාරිය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - තරිදු ජයවර්ධන  
තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටින ලදි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.01.22 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.02.23 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.04.03 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.01.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
2015 ජනවාරී පළමුවනදා සිට 2018 ජනවාරී දක්වා මධයම පරිසර අධිකාරිය අවසර දී ඇති කුඩා 
විදුලිබලාගාර ලැයිසතුව, ඒවායේ ලිපිනය, ඒවායේ හිමිකාරිත්වය හා ඒවා ඉදිකරන්යන් කුමන දිය 
ඇල්ලක්, කුමන ගඟක් ආශ්රිතවද යන්න. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.23 දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ ඇ ැේ ත ොරතුරු ලබො දුණි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.04.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.08.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවසතථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

වග උත් රකොර පොර්ශවවය 2018.12.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  ලබො තයොමුකර ඇති ලිපිය 
තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය.  
 

එි සඳහන් වන පරිදි අභියොචකතේ ඉල්වීම පරිදි මධෙම පරිසර අධිකොරිය විසින් 2010 වර්ෂතේ සිට 

2017 වර්ෂතේ තදසැේබර් 31 දක්වො පරිසර අනුමැතිය ලබො දී ඇති කුඩො පරිමොණ යල විදුලි වෙොපෘති 131 

ක නම සහ වෙොපෘති තයෝයක සමොගම පිළිබඳ ත ොරතුරු ඇතුළත් තල්වඛන 2017.03.09 දින හො 
2018.02.14 දින ලබො දී තිතේ. තකතසව නමුත් 2017.03.09 දින තයොමු කරන ලද තල්වඛනතේ මො ෘකොතේ 

සඳහන්ව ඇත්තත් 2016 සිට 2017 වර්ෂය දක්වො මධෙම පරිසර අධිකොරිය අනුමැතිය ලබොදුන් කුඩො 

පරිමොණ යල විදුලි වෙොපෘති යනුතවනි. එය සිදු වූ අත්වැරදීමක් වන අ ර එය 2010.01.01 සිට 

2018.01.01 දක්වො පරිසර අනුමැතිය ලබොදුන් කුඩො පරිමොණ යල වෙොපෘති තලස නිවැරදි විය යුතුය. 

 
 වද කුඩො පරිමොණ යල වෙොපෘති සේබන්ධව මූලික අනුමැතිය සහ බලශක්ති බලපත් නිකුත් කරනු 
ලබන්තන් ශ්රී ලංකො සුනි ෙ බලශක්ති අධිකොරිය බැවින් එම වෙොපෘති සේබන්ධව අවශෙවන 
විසව රොත්මක ත ොරතුරු එම ආය නතයන් ලබො ගන්නො තලසයි. 

 
අභියොචක සඳහන් කර සිටින්තන් ලබො දී ඇති ත ොරතුරු තනොමඟ යැීම සඳහො ලබොදුන් ත ොරතුරු වන 
බවයි. 

 

නියයෝගය: 
 
තමම සියලු සැලකිරීේ සළකො බැීතමන් පසුව වග උත් රකොර පොර්ශවය විසින් ලබො දී ඇති ත ොරතුරු 
සමේන්ධතයන් අභියොකතේ නිරීක්ෂණ තකොමිෂන් සභොව තව  තගොනු කිරීමට අභියොචකට මින් නිතයෝග 

කර සිටී. ඒ අනුව වැඩිදුර කරුණු විභොග කිරීම සඳහො අභියොචනය 2019.01.29 දින තප.ව. 10.30 ට 
කල්ව බන ලදි. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 538 /2018 (2019.01.29 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     තරිදු ජයවර්ධන 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නම්කළ නිළධාරී, මධයම පරිසර අධිකාරිය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - තරිදු ජයවර්ධන  
තපොදු අධිකොරිය  - ආර් ආර් සුමනොවතී තයෙෂවඨ පරිසර නිලධොරියො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවසතථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයන කිරීම සඳහො ත ොරතුරු නිලධරයො තහෝ නේකළ නිලධරයො පැමිණ සිටිතේ 

නැ . නේකළ නිලධොරියො තනොපැමිණ සිටීමට තහවතු විමසො සිටිය දී පැමිණ සිටි නිලධොරිනිය පවසො 

සිටිතේ  මො (තයෙෂවඨ පරිසර නිලධොරියො) සහ  වත් නිලධොරීන් තිතදතනකු විසින් තමම විෂයට අදොළ 

කොර්යයන් සේබන්ධතයන් කටයුතු කරන බැවින් විභොග කිරීම සඳහො පැමිණ සිටින බවයි.  

අභියොචක විසින් තපර විභොගකිරීතේදී සඳහන් තකොට සිටි පරිදි තපොදු අධිකොරිය විසින් තනොමඟ යවන 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව නැව  අවධොරණය කරන ලදී. අභියොචක පවසො සිටින ලද්තද් ඔහු මුල්ව 

ඉල්වීම මගින් 2010 යනවොරි සිට 2016 තදසැේබර් යන කොල පරිච්තේදයට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටි 

බවත් පසුව එම ත ොරතුරු ඉල්වීම තවනසව තකොට '2015 යනවොරී පළමුවනදො සිට 2018 යනවොරී දක්වො 

මධෙම පරිසර අධිකොරිය අවසර දී ඇති කුඩො විදුලිබලොගොර ලැයිසවතුව, ඒවොතේ ලිපිනය, ඒවොතේ 

ිමිකොරිත්වය හො ඒවො ඉදිකරන්තන් කුමන දිය ඇල්වලක්, කුමන ගඟක් ආශ්රි වද යන්න' ඉල්වලමින් නව 

ත ොරතුරු ඉල්වීමක් 2018.01.22 දින තයොමු කළ බවයි. අභියොචක, එයට ප්රතිචොරයක් තලස මුල්ව ඉල්වීම 

සඳහො ලබො දුන් ප්රතිචොරයම කිසිදු තවනසක් තනොමැතිව ලබො දුන් බැවින් එය එතසව විය හැකිද යන්න 

ප්රශවන කර සිටිතේය.   

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දැක්ීතමන් අනතුරුව පැහැදිලි වුතේ 2017.03.09 දින තයොමු කරන ලද 

තල්වඛනතේ මො ෘකොව '2016 සිට 2017 වර්ෂය දක්වො මධෙම පරිසර අධිකොරිය අනුමැතිය ලබොදුන් කුඩො 

පරිමොණ යල විදුලි වෙොපෘති' යනුතවන් සඳහන් කර ඇත්තත් අත්වැරදීමක් බවත් එය '2010.01.01 සිට 

2018.01.01 දක්වො පරිසර අනුමැතිය ලබොදුන් කුඩො පරිමොණ යල වෙොපෘති' තලස නිවැරදි විය යුතු බවත් 

ය. තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරුණු දක්වමින්  වදුරටත් පවසො සිටිතේ වෙොපෘති 131 ක් එක් වසරක 

කොලයක් ඇතුළ  සිදු විය තනොහැකි බවයි. එම අවසවථොතේදී පැන නැගුනු ගැටලුව වුතේ 2017 වර්ෂතේදී 

කිසිදු වෙොපෘතියක් සිදු තනොවූතේ ද යන්නයි. එවිට තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ වෙොපෘතියක් අවසන් 

කිරීමට ග  වන කොලය සලකො බැීතේ දී එය එතසව විය හැකි බවත්, තේ සේබන්ධව වැඩි දුර විසව ර 

කුඩො පරිමොණ යල වෙොපෘති සේබන්ධව මූලික අනුමැතිය සහ බලශක්ති බලපත් නිකුත් කරනු ලබන ශ්රී 

ලංකො සුනි ෙ බලශක්ති අධිකොරිතයන් ලබො ග  යුතු බවත් ය.  වද පවසො සිටිතේ වෙොපෘති සේබන්ධ 

තගොනු රොශියක් පවතින බැවින් ඒ සියල්වල අධෙනය කර බැීමට කොලය ග  වන බවයි.  

නියයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය තගොනු පරීක්ෂො කර බැීමට කල්ව ග වන්තන් නේ ඒ සඳහො වැඩි දුර කොලයක් ඉල්වලො 

සිටිය හැකි බවත් එම ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් නේ 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 2 වැනි වගන්තිය සමග 

කියවිය යුතු එකී පනතත් 41 වැනි වගන්තිය යටතත් අමො ෙවරයො විසින් සොදන ලදුව, 2017.02.03 

දිනැතිව ගැසට් අංක 2004/66 ි ප්රකොශයට පත් කර ඇති, නිතයෝග අංක 4 (vi) ප්රකොරව ත ොරතුරු 

ඉල්වීම 'එකී ත ොරතුරු  බොතගන ඇති තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො ඒ බව 

අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක් තුළ දන්වො යැවිය යුතු' බව ද අවධොරණය කරනු ලැතේ.  

ඒ අනුව 2010 යනවොරි සිට තේ දක්වො ලබො දී ඇති සියලු බලපත්ර වල නිවැරදි කරන ලද ලැයිසවතුව 

ඇතුළත් තල්වඛනය ලබො දීම සඳහො තපොදු අධිකොරිය හට කොලය ලබො තදන අ ර මීළඟ විභොග කිරීතේ 

දිනට ත ොරතුරු නිලධොරියො හට ත ොරතුරු ද ඇතුළත් තල්වඛනය සමග අවසන් වරට තපනී සිටීමට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ.  වද තනොතීසි නිකුත් කරනු ලැතබන්තන් නේකළ නිලධරයො තව  බැවින් විභොග 

කිරීමකදී නේකළ නිලධරයො තහෝ ත ොරතුරු නිලධරයො තපනී සිටිය යුතු බවත් එතසව කල තනොහැකි නේ 

ලිඛි ව තකොමිෂන් සභොව තව  ඒ බව සඳහන් තකොට අවසර පිය යුතු බවත් අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය කල්ව  බනු ලැතේ.  

මීළඟ විභොග කිරීතේ දිනය: 2019.04.02 


