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කේ. බී. ජී. ක ෝහණ එ. ප්රාකීය ල කම් ක ්ායාලා ල යාලා ම 

RTIC Appeal (කමඛන ත ්ායාලපටිපාටිල) 123/2017 (2018.01.26 දින පැවති ක්ාමිෂන් 

සභා රැස්වීක කදී විභා  කිරීකමන් අනතුරුව 2018.01.26 දින පැවති විධිමත් ක්ාමිෂන් 

සභා රැස්වීක කදී අනුමත ් න  ද යාකලෝ ල)  
 

2016 අං් 12 ද ණ කතා තුරු දැන ැනීක ක අයිතිවාසි්ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) 

ව න්තිල ප  ්ා ව ් න  ද යාකලෝ ල සහ 2017 කතා තුරු දැන ැනීක ක 

අයිතිවාසි්ම  පිළිබඳ ක්ාමිෂන් සභා රීතින්ි ( ාස්වතු සහ අභිලාචන 

්ායාලපටිපාටිල), රීති අං් 28 ලටකත් පවතවාක න ලනු  බන ්ායාල පටිපාටිල. 
 

සභාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

ක්ාමිෂන් සභා සාමාජි් - -       තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

ක්ාමිෂන් සභා සාමාජි් -  -       ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

අධ ලේෂ-ජන ාම  - පියතිස්ස රණසිුංහ මහ ො 
 

අභිලාච්   - තේ. බී. ජී. තරෝහණ මහ ො 

කනාතීසි ත් පායාශවල  - ප්රොතීය ය තල්වකේ, ප්රොතීය ය තල්වකේ කොර්යොලය 

නියොගම 
 

කතා තුරු ඉමීම ක ානු ් න  ද දිනල: 2017.03.21  

කතා තුරු යා ධාරිලා තී ණල  බා දුන් දිනල: 
  

2017.04.03 

න ක්ළ යා ධාරිලා කවත අභිලාචනල කලාමු ්ළ 

දිනල: 

2017.04.18 

න ක්ළ යා ධාරිලා තී ණල  බා දුන් දිනල:  2017.05.03 

RTIC ක්ාමිෂන් සභාව කවත අභිලාචනල කලාමු 

්ළ දිනල:  

2017.06.01 

 
  

අභිලාචනලට පසුබි කූ ්රුණු: 

 

අභියොචක 2017.03.21 දිනැති ඉල්වීම මගින්  අවම වශතයන් අවුරුදු 16කට වඩො පැරණි නඩුවකට 

අදොළ ලියකියිලි 25 ේ ඉල්වලො සිටින ලදී. ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.04.03 දිනැතිව පිළිතුරු 

සපයමින් ත ොරතුරු ඉල්වීතමහි අුංක 1හි සටහන් LL 61506 දරණ තල්වයරතයහි (කළුඅප්පප 

නමින් ඇති 1970.04.29 දිනැති තල්වයරතේ) සහතික කළ පිටප  පමණේ ලබො දී ඇති අ ර 

අතනකුත් තල්වඛන සේබන්ධතයන් පවසො සිටිතේ එම තල්වඛන අවුරුදු 16ේ පැරණි තගොනුවල 

අන් ර්ග  වන බැින් දිරොපත් වී තහෝ අස්ථොනග වීම නිසො තසොයොග  තනොහැකි බවත් එම 

නිසො අභියොචක තව  ලබො තනොදිය හැකි බවත්ය. අභියොචක 2017.04.18 දින නේකළ නිලධරයො 

තව  අභියොචනයේ ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කර සිටිතේ අධිකරණ කටයුත් ේ සඳහො වන 

සොේි තගොනුවේ බැින් තක රේ පැරණි වුවද එය සුරේි  ිය  යුතු බවයි. නේකළ 
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නිලධරයො 2017.05.03 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ තමම තගොනුව හරහො අධිකරණ 

කටයුත් ේ සිදු තකතරන බව ඔහු තව  වොර් ො තනොතවන බැින් අදොළ තගොනුව සඳහො 

ිතේෂ අවධොනයේ තයොමු කර ආරේෂො කිරීතේ අවශෙ ොවයේ තනොතපනුන බවයි.  වද 

පවසො සිටිතේ අදොළ තගොනුතේ කොලසීමොව ත ොරතුරු පනත හි දේවො ඇති කොසීමවද ඉේමවො 

ඇති බවයි. එනමුත් නේකළ නිලධරයො අභියොචක ිසින් ඉල්වලො ඇති පරිදි එවකට එම අුංශතේ 

තස්වය කළ තගොනුව භොරව තිබු නිලධොරියො සේබන්ධතයන් ිතේෂ ිමර්ශනයේ සිදු කර 

තගොනුව සේබන්ධව ලබො දිය හැකි ත ොරතුරු ඉදිරිතේදී ලබො දීමට කටයුතු කරන බව දන්වො 

සිටින ලදී.  අභියොචක තමම පිළිතුතරන් සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2017.05.08 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභිලාචනල විභා  කිරීක ක අවස්වථාකේදී උී තූ ්ා ණා:  

තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ලිඛි  කරුණු කියොපොමින් 2017.12.27 

දිනැතිව පවසො සිටිතේ, අභියොචක ිසින් 'ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ඇතුලත් තගොනුව වසර 16ේ 

පමණ පැරණි බැින් ඒවො දිරොපත්ව තහෝ අස්ථොනග ව ඇ . එබැින් තගොනුතවහි ත ොරතුරු 

සැපයීමට හැකියොවේ නැ ... ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් සුංරේෂණ කොල සීමොද ඉේම 

වුවකි.'  වද 'එම කොලය තුළ අදොළ තගොණු භොරව කටයුතු කළ නිලධොරීන්ද තේ වන ි ට ි ශ්රොම 

තගොස් ඇති බැින් ිමර්ශනයේ සිදු කිරීතේ හැකියොවේද තනොමැති බව' සඳහන් කරන ලදී. 

යාකලෝ ල: 

2016 අුංක 12 දරණ ත ොර රු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන ත හි 7 (3) (අ) 

වගන්තිය මගින් සඳහන් වන්තන්  'තේ පන  ක රියොත්මකවීතේ දිනතේ දී එවකටත් පවතින 

වොර් ො සේබන්ධතයන් වන ිට, තේ පන  ක රයිොත්මක වීතේ දින සිට අවුරුදු දහයකට තනොඅඩු 

කොලසීමොවේ සඳහො;... ආරේෂො කරනු ලැබිය යුතු ය.' ඒ අනුව, පන  ප්රකොරව තපොදු 

අධිකොරිහි වගකීම වන්තන්, පවතින වොර් ො අවුරුදු දහයක කොලසීමොවේ සඳහො ආරේෂො 

කිරීමයි.   

තපොදු අධිකොරිය පවසන පරිදි පනත හි කිනේ තහෝ කොලසීමොවකට ඉහ  ත ොරතුරු  ම 

භොරතේ  බො තනොග  යුතුය යන ම ය නිවැරදි තනොවන අ ර, පන  ප්රකොරව,  ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ පන  බලොත්මක වීමට ප්රථමව පැවති  ෛනතික  ත්වය යටතත් තපොදු අධිකොරිය 

ිසින් ිනොශ තකොට තනොමැතිනේ, තපොදු  අධිකොරිය සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ ඇති 

තක රේ පැරණිවූ  ත ොරතුරු වුවද පන  බලොත්මක වන දින සිට, අවුරුදු 10ක කොලයේ 

පවත්වො තගන යොමට තපොදු අධිකොරිහි වගකීම තවයි. 

එනමුත් තමම අවස්ථොතේදී තපොදු අධිකොරිය පවසො ඇති කරුණු තුලින් පැහැදිලි වන්තන් 

අභියොචක ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු, ඉ ො පැරණි, එනේ අවම වශතයන් අවුරුදු 16කට වඩො 

පැරණි, නඩුවේ සඳහො තගොනු කරන ලද ලියිලි බවය. තමම ලියිලි දිරොපත් වීම තේතුතවන් 

තහෝ අස් ොනග වීම තේතුතවන් තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ තනොමැති බවයි. එනේ තපොදු 

අධිකොරිය සතුව තනොපවතින බවයි.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඒ අනුව තමම අවස්ථොතේදී නේකළ නිලධොරියොතේ තීරණය ස්ිර කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ.  

***** 


