
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අජිත් ගුණවර්ධන එ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 991 /2019 (2019.05.14 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     අජිත් ගුණවර්ධන  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධරයො ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - අජිත් ගුණවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - එච් තේ ඉන්දික ප්රනොන්දු (කළමනොකරණ) 

පී එච් තේ තසොයිසො නිතයෝයෙ සොමොනෙොධිකොරි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.19 

 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.19 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.25 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

No Response (ත ොරතුරු 

ඉල්ලො සිටීම පිළිබඳ 

අභියොචනය ලද බව දැන්ීම) 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.20 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.10.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

අභියොචක විසින් ගරු විදුලිබල ඇමතිතුමොට ලිඛි ව කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ලංවිම විමර්ශන 

ඒකකය ඇමතිතුමොතේ උපතදසව ම  පැවැත්ූ පරීක්ෂණය CEB/SIB/SI/2484 පිළිබඳව ත ොරතුරු දැන 

ගැනීම සඳහො තමම ලිපිය ඉදිරිපත් කර ඇ .  

1. ඉහ  විතශවෂ විමර්ශන ඒකකය මගින් පැවැත්ූ පරීක්ෂණතයන් අනොවරණය ූ කරුණු පිළිබඳ 

වොර් ොතේ සහතික පිටප ක්  

2. තමම වොර් ොව පැමිණිලිකරු වන අභියොචකහට ලබො දිය තනොහැකි නේ එයට තහවතු  

3. තමම පරීක්ෂණයට අනුව ලංවිම තසවවකයන් වරදකරු ී ඇත්නේ ඔවුන්තේ නේ සහ ඔවුන්ට 

විරුද්ධව තගන ඇති විනයොනුකුල ක්රියොමොර්ග පිලිබඳ විසව රයක්  

4. තමතලස අභියොචකතේ ත ොග විදුලිය විසන්ධි කර උපකරණ ගලවො තගන යොම ලංවිම නීතිරීති 

වලට එකඟද නැද්ද යන්න  

5. ඉහ  තගීේ වවුචර් අංක 185897-88 සහ අතනකුත් අදොළ මුදල් තගීතමන් පසුව ගිණුේ අංක 

2870101473(Old A/C N o : 0097284541) යටතත් ත ොග විදුලිය සැපයීමට ලංවිම හො 

පොරිතභෝගිකයො අ ර අත්සන් කරන ලද ගිවිසුතේ සහතික පිටප ක් සහ එම පොරිතභෝගිකයො 

විසින්  මොට ත ොග සැපයුමක් ලබො තදන තලස ලංීමට ඉදිරිපත් කළ ඉල්ීතේ සහතික 

පිටප ක්  

6. ඉහ  5 යටතත් ඉල්ුේ කල තල්ඛණ ලබො දිය තනොහැකි නේ එයට තහවතු 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.19 දිනැතිව පහ  පරිදි පිළිතුරු සපයන ලදී. 

• ඔබතේ උක්  ලිපිතේ සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ුේ අංක 1-4 දක්වො ත ොරතුරු අදොළ ගිණුම 

පවත්වොතගන යන ඒකකය සහ අදොළ ශොඛොව සතුව තනොමැති බව දැනුේ දී ඇති බැවින් එය විතශවෂ 

විමර්ශන ඒකකය තවතින් ලබො ග  යුතු තේ.  

• ඔබ විසින් දක්වො ඇති ත ොරතුරු ඉල්ුේ අංක 5-6 දක්වො පිළිතුරට අදොළ වනුතේ එන 287010473 

දරන විදුලි ගිණුමට වන බවත් තමම විදුලි ගිණුමට අදොළ ගිවිසුම අත්සන් කර ඇත්තත් ත ොරතුරු 

ඉල්ලො සිටින ඔබ විසින් තනොවන බවත් අදොළ ශොඛොව මඟින් මො තව  දැනුේ දී ඇ . එතමන්ම ගිණුේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ිමියො විතද්ශික කොන් ොවකි. තවනත් අයකුතේ විදුලි ගිණුමක ත ොරතුරු බොිර පොර්ශවයකට ලබො 

තදන්තන් නේ ගිණුේ ි මියොතේ අවසරය/කැමැත්  අවශෙ තේ. තනොඑතසව නේ යේ විතශවෂ තීන්දුවක් 

විය යුතු තේ. 

 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.11.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.12.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිතයි නේකළ නිලධරයො 2018.12.24 වැනි දින ඇය  තව  සිදු කරන ලද අභියොචනයට 

ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටින ලද්තද් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට අදොළව අධිකරණමය ක්රියොවක් 

සිදුතකතරමින් පවතින බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවත් අංක 1 හො 3 යටතත් ඉල්ලො ඇති 

ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (අ) සහ 5 (1) (උ) වගන්ති ප්රකොරව සහ අංක 5 යටතත් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 

පනතත් 5 (1) (එ) වගන්තිය ප්රකොරවත් ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 

තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටින ලදී. 

ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු විමර්ශනය අවසන් ූ විටද, ත වැන පොර්ශවවයන්ට අදොළ ත ොරතුරු එම පොර්ශවවතයි 

කැමැත්  ලබො ගනීතමන් අනතුරුවද ලබො තදන බවද තපොදු අධිකොරිය දන්වො ඇ .  

අභියොචක කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ තමම විමර්ශනය  මො තපොදු අධිකොරිය තව  සිදු කරන ලද 

පැමිණිල්ලක් ම  පැවැත්ූ බවත් ඒ තහවතුතවන් තමම ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො  මොට අයිතියක් ඇති 

බවයි. තපොදු අධිකොරිය මීට ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ මුලික විමර්ශනය පවතිීතමන් අනතුරුව 

විධිමත් විනය පරීක්ෂනයක් ආරේභ කළද එයට එතරිව එම පුද්ගලයො අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් 

තගොනු තකොට එම විධිමත් පරීක්ෂණය පැවැත්ීම  ොවකොලිකව අත්ිටුීමට වොරණ නිතයෝගයක් ලබො ගත් 

බවයි.  

 

අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධරයො දැක්ූ ප්රතිචොරය නැව  

සඳහන් කර සිටින ලදී.  වදුරටත් කරුණු දක්වමින් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිතයි නීති 

අංශතයන් ලැබුණු උපතදසව ම  ත ොරතුරු තමම ප්රතිචොර දැක්ූ බවයි.  වද නීති අංශතයන් නීති නිලධරයො 

විසින් ලැබුණු ප්රතිචොර ප්රකොරව පනතත් 5 (1) (අ), 5 (1) (උ) සහ 5 (1) (එ) වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු 

ඉල්ීතමි අයි ම 1 සහ 3 ලබො දිය තනොහැකි බව සඳහන් කර සිටින ලදී.  අයි ම අංක 5 ත වන 

පොර්ශවවයකට අදොළ ත ොරතුරක් බැවින් එම පොර්ශවවතයි කැමැත්  විමස ලදුව එම ත ොරතුරු ලබො දීමට 

ත වන පොර්ශවවය විරුද්ධ ූ බව තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමම අවසවථොතේදී තමම පැමිණිල්ල අභියොචකට සිදුී ඇති අගතියක් ම  සිදු කරන ලද්දක් බැවින් තමම 

ත ොරතුරු ඉල්ීතමි සොධොරණත්වයක් ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින ලදී.  වද තමම 

කරුණට අදොළව නඩු නිමිත් ක් පවතින බැවින් පනතත් 5 (1) (ඒ) වගන්තිය අදොළ විය හැකි බව 

නිරීක්ෂණය විය. 1 සහ 3 ත ොරතුරු අයි ම, ත වන පොර්ශවයක් විසින් රහසිග ව සපයන ලද ත ොරතුරු 

තනොවන බැවින්, 5 (1) (එ) වගන්තිය අදොළ තනොවන බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

තපොදු අධිකොරිතයන් තමම විමර්ශන් වොර් ොව තකොපමණ දීර්ඝ වොර් ොවක් වන්තන්ද යන්න විමසො සිටි 

අවසවථොතේදී පවසො සිටිතේ එය පිටු 50ක් පමණ වන බවයි.  

 

නිකයෝගය: 

 

පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව, 

 

පුද්ගලික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන විට, ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම යේ 

තපොදු කටයුත් ක් තහෝ සේබන්ධ ොවක් සඳහො කිසිදු සේබන්ධයක් තනොමැති අවසවථොවක දී තහෝ 

යේ  නි පුද්ගලයකුතේ පුද්ගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක රමණය කිරීමක් සිදුතේ නේ, එම 

ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිද්ධිය විසින් සොධොරධෑකරණය කරයි නේ, 

තහෝ අදොළ  ැනැත් ො විසින් එම තහළිදරේ කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැත්  ලබො දී ඇත්නේ මිස, 

 

ත ොරතුරු තහළිදරේ කළ තනොහැකිය. ඒ අනුව එම විමර්ශන වොර් ොව මගින් ත වන පොර්ශවවයකතේ 

තපෞද්ගලිකත්වයට බලපෑමක් සිදු විය හැකි බැවින් එම පොර්ශවවයන්තේ නේ ඉවත් තකොට වොර් ොී 

සොරොංශයක් ලබො දීතේ හැකියොව පිළිබඳව තපොදු අධිකොරියට උපතදසව ලබො ගැනීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 

 වද තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින සමහර වගන්ති අදොළ තනොවන බැවින් සහ තවනත් වගන්ති ප්රකොරව 

ත ොරතුරු මුක්  විය හැකි බැවින් පනත ි කවර වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කරන්තන් 

දැයි උපතදසව ලබො තගන නැව  කරුණු දැක්ීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. තමම විමර්ශනය අභියොචක විසින් 

කරන ලද පැමිණිල්ලක් ම  ආරේභ කළ බැවින් අභියොචක තව  විමර්ශන් වොර් ොතවි තමම සොරොංශය 

ලබො දීතේ හැකියොව පිළිබඳවද උපතදසව ලබො ගන්න තලසට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මීළඟ විභොග කිරීතේ දිනය: 2019.08.27 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 

 


