
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

ඒ.එස් .එම් ජයරත්න එ විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 855/2019 (2019.03.26 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  

 

අභියාචක   -     ඒ.එස් .එම් ජයරත්න  

යනාිසි ලත් පාර්ශවය             -  නේකළ නිලධොරියො , විදුලි බල හො පනර්යනනීය බලශක්තති  

    අමො ෙංශය 
 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   -  ඒ.එසව .එේ යයරත්න 

      එච්.එච්.තක්ත සිල්වො 

      K.L.D.A.E Cleatan (not clear) 

තපොදු අධිකොරිය  -  සුලක්තෂන යයීර , ත ොරතුරු නිලධොරියො  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

15.10.2018, 22.10.2018 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

17.10.2018(ත ොරතුරු 
ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

01.11.2018 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක්ත නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

14.11.2018 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 15.10.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
ලංකො විදුලි (පද්) සමොගතේ සිදුී ඇති හො සිදුතවමින් පවතින වංචො දුෂණ පිළිබඳව කඩිනමින් 
පරීක්තෂණයක්ත පැවැත්ීමට කටයුතු කිරීම" යන කරුණ යටතත් ලංකො විදුලි (පද්) සමොගතේ වෘත්තීය 
සමිති එකමුතුව විසින් ගරු විදුලිබල හො පනර්යනනීය බලශක්තති අමො ෙතුමොට තයොමු කරන ලද 
2018/06/12 දිනැති ලිපිය හො 2018/06/19 දින පැවැත්ූ සොකච්චොව පරිදි, ගරු ඇමතිතුමො විසින් විතශවෂ 
විමර්ශනයක්ත පැවැත්ීම සඳහො සවවොධීන පරීක්තෂණ පංච පද්ගල කමිටුවක්ත පත්කරන ලදී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

එකී කමිටුව මගින් සකසව කරන ලද වොර් ොව 2018/10/09 දින නිකුත් තකොට ඇති අ ර, එම වොර් ොතේ 
පිටප ක්ත. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 01.11.2018 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී. 

නේකළ නිලධරයො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්තීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 14.11.2018 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක්ත තයොමු කරන ලදී.    

ත ොරතුරු නිලධොරියො 21.11.2018 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, අදොළ කමිටු වොර් ොතේ 

ඇතුළත් කරුණු පිලිබදව  වදුරටත් ආය නික මට්ටමින් විමර්ශණ ක්රියොමොර්ග තගන ඇති බැවින්, 

අදොළ විමර්ශණ කටයුතු අවසන් වන ත ක්ත, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 5 

(1) (ඌ) වගන්තිතේ ප්රතිපොදන පරිදි උක්ත  වොර් ොතේ පිටප ක්ත ලබො දිය තනොහැකි බව යි. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  

ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් ප්රශවන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය, 21.11.2018 දිනැති ලිපිතේ පිළිතුර 

නැව ත් ප්රකොශ කරමින් පවසො සිටිතේ, අදොළ කමිටු වොර් ොතේ ඇතුළත් කරුණු පිළිබදව  වදුරටත් 

ආය නික මට්ටමින් විමර්ශණ ක්රියොමොර්ග තගන ඇති බැවින්, අදොළ විමර්ශණ කටයුතු අවසන් වන 

ත ක්ත, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 5 (1) (ඌ) (i) වගන්තිතේ ප්රතිපොදන පරිදි 

උක්ත  වොර් ොතේ පිටප ක්ත ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 

5 (1) (ඌ) (i) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම මගින්, ‘යේ අපරොධයක්ත වැළැක්තීම තහෝ 

ඒ පිළිබදව තසොයොගැනීම තහෝ වරදකරුවන් අල්ලො ගැනීම තහෝ ඔවුනට එතරිව නඩු පැවරීම 

සේබන්ධතයන් බලවත් අගතියක්ත සිදුවන අවසවථොවක’ ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තතෂවප කළ හැකිය. 

 වද, තපොදු අධිකොරිය විසින් ආය නික මට්ටමින් ද අභෙන් ර පරීක්තෂණයක්ත ක්රියොමොර්ග තගන ඇති 

බැවින් තමම ත ොරතුරු ලබො දීතමන් විමර්ශණයට බලවත් අගතියක්ත විය හැකිය යන තහවතුව ම ද 

තමම ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව පවසන ලදී. 

තපොදු අධිකොරිය ඉහ  සදහන් විමර්ශණය සේබන්ධ ත ොරතුරු ඇතුළත් 29.11.2018 දිනැති ලිපිය 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලද අ ර අභියොචක එවැනි විමර්ශණ ක්රියොමොර්ගයක්ත 

සේබන්ධතයන් අද වන ත ක්ත දැනුවත් ී තනොසිටි බව පවසන ලදී. 

 

නියයෝගය: 
 
විමර්ශණය  වදුරටත් ක්රියොත්මක වන හුතදක්ත කරුණු ම  පමණක්ත ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 5 (1) (ඌ) (i) වගන්තිතේ  ප්රකොරව ප්රතික්තතෂවප කළ 

තනොහැකි බවට තපොදු අධිකොරිතේ අවධොනය තයොමු කරනු ලැතේ. තමම අවසවථොතවිදී, ඉල්ලො සිටින 

ත ොරතුරු යේ අපරොධයක්ත වැළැක්තීම තහෝ ඒ පිලිබදව තසොයොගැනීම තහෝ වරදකරුවන් අල්ලො ගැනීම 

තහෝ ඔවුනට එතරිව නඩු පැවරීම සේබන්ධතයන් බලවත් අගතියක්ත සිදුවන ආකොරය තපොදු  අධිකොරිය 

විසින් තපන්වො දිය යුතු බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

ආය නික මට්ටමින් අභෙන් ර පරීක්තෂණයක්ත  වදුරටත් ක්රියොත්මක තවමින් පැවතීම මගින් පමණක්ත 

එම පරීක්තෂණයට 'බලවත් අගතියක්ත' සිදු තේය යන්න උපකල්පනය කළ තනොහැකිය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

තපොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (ඌ) (i) හො 29 වගන්ති ප්රකොරව ඉල්ලො සිටින 

ලද ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තතෂවප කරන්තන් නේ, එම එම වෙතිතර්ඛය අදොළ වන බවට ඔප්පප කිරීතේ 

භොරය තපොදු අධිකොරිය සතු තේ.  

අදොළ කමිටු වොර් ොව හො එම කමිටු වොර් ොතේ සොරොංශයග  වොර් ොවක්ත  (අදොළ තුන්වන 

පොර්ශවයන්තේ නේ ඇතුළත් තනොූ) තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන තලස තපොදු අධිකොරියට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය තමයින් කල්  බනු ලැතේ. 

මීලග විභොග වොරය : 23.04.2019 

 

**** 

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/855/2019 (2019.07.23 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

සභාපි:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අභියාචක    - ඒ. එස්.එම්. ජයරත්න 

යනාිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරී, විදුලි බල හො පනර්යනනීය බලශක්තති අමො ෙංශය 
 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ. එසව.එේ. යයරත්න 
- තක්ත.එල්.ඩී.ඒ.ඊ. ක්තතල්ටන්     

තපොදු අධිකොරිය             - සුලක්ෂන යයීර, ත ොරතුරු නිළධොරියො, විදුලි බල හො පනර්යනනීය  
  බලශක්තති  අමො ෙංශය 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

2019.04.23 දිනට විභොග කිරිමට නියමි ව තිබූ තකොමිෂන් සභො වොරය ආරක්ෂක තහවතූන් ම  
2019.07.23 දිනට කල්  බන ලදි. 

2019.03.26 දින තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරන ලද පරිදි තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ කමිටු 
වොර් ොතේ පිටපත් තදකක්ත (02) ඉදිරිපත් කරන ලදි. එනේ එම කමිටු වොර් ොව හො එම වොර් ොතේ 
සොරොංශ(අදොළ තුන්වන පොර්ශවයන්තේ නේ ඇතුලත් තනොූ ).   වද, ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 
කියො සිටිතේ අදොළ කමිටු වොර් ොතේ ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳව  වදුරටත් ආය නික මට්ටමින් 
විමර්ශන ක්රියොමොර්ග තගන ඇති බැවින්, අදොළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන ත ක්ත, ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (ඌ) වගන්තිතේ ප්රතිපොදොන පරිදි උක්ත  වොර් ොතේ පිටප ක්ත ලබො දිය 
තනොහැකි බැවින්  ය. 

එිදී අභියොචක විසින් අදොළ තුන්වන පොර්ශවයන්තේ නේ ඇතුළත් තනොූ සොරොංශග  වොර් ොතේ 
පොර්ශවයන්තේ නේ ඉවත් කළ සවථොනයන්  ි සළකුණු කර ලබො තදන තමන් ඉල්ලො සිටින ලදී. මන්ද 
යත් එතලස ත ොරතුරු ඉවත් කළ විට එකී වොර් ොතේ නිරවදෙ ොව සේබන්ධ ගැටළු ඇති වන බවය. 

  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

 

නියයෝගය: 

එබැවින් තකොමිෂන් සභොව විසින් නියමි  සංතශෝධන සි ව සහතික කරන ලද සොරොංශග  වොර් ොතේ 
පිටප ක්ත සති තදකක කොලයක්ත තුළ අභියොචක තව  නිකුත් කරන තමන් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 වද, එම සංතශෝධන රතු තීන්  භොවි ො කර සළකුණු කර ලබො තදන තමන් අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

**** 
 


