
 

 

 

 

 

   

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ජො යන්ත ර ිනය 2020 

නිමිත්ත න්ත, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන්ත 

සභොතේ නිතේදනය  

 

2020 සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින 

 

2020 සැප්තැම්බර් 28 වන දිනට යෙදී ඇති විශ්වීෙ යතොරතුරු යවත ප්රයශයෙ බබො දීයම් 

ජොතයන්තතර දිනෙ නිිත්යතන්ත, ශ්රී බාවොයශ යතොරතුරු නැන නැමේයම් අයිතිවොසිවම  

පිළිබඳ යවොිතෂන්ත සභොව විසින්ත, 2020 සැප්තැම්බර් 24 දින සිට බද්යද්නිතන්ත ආරම්භ 

වන මහජන උපයද්යන වැඩසටහන්ත මොබොවක් හරහො නොල්බ දිස්ත්රික්වයජ යජයෂ්ඨ 

රොජය නිබාොීනන්ත හො ුරරවැසිෙන්ත සම  වටුතතු වරන බදි.   

යමෙ 2018 වර්ෂයජ සිට,  යතොරතුරු නැන නැමේයම් අයිතිෙ පිළිබඳ යවොිතෂන්ත සභොව 

විසින්ත, වියශ්වෂයෙන්ත සම්ප් සඳහො ප්රයශයෙ යනොමැති ප්රයද්යවබ, අනොළ දිස්ත්රික් 

යල්වම්වරුන්ත, ප්රොයද්ය ෙ යල්වම්වරුන්ත, අයනකු් යජයෂ්ඨ රොජය නිබාොීනන්ත සහ ශ්රී 

බාවොයශ පළෝවබ මහජනතොව සමන සොවච්ඡො පැවැ්ීමට න් උ්සොහෙ 

අඛණ්ඩව පව්වො යනන ෙොමක් යශ.    

ඒ  අනුව, අපයේ යපර මහජන අනහස්ත්ර විමසීම් අම්පොර දිස්ත්රික්වයජ පොනම,  

නුවරඑළිෙ දිස්ත්රික්වයජ අමනවව, හම්බන්තයතොට දිස්ත්රික්වයජ රියවෙවැව,  

කිලියනොච්ිෙ දිස්ත්රික්වයජ කිලියනොච්ිෙ, ෙොපනෙ  දිස්ත්රික්වයජ ෙොපනෙ, ුර්තබම 

දිස්ත්රික්වයජ වරුවබනස්ත්රවැව,  බදුල්බ දිස්ත්රික්වයජ මයංොනනෙ සහ බණ්ඩොරයවබ,  

ිකුමොමබෙ දිස්ත්රික්වයජ වන්තතයල් සහ මහනුවර දිස්ත්රික්වයජ නොවබපිටිෙ ෙන 

නනරවබ පව්වන බදී. 

තවන, ජොතයන්තතර යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම යවනුයවන්ත ප්රායයජ පැයවස්ත්ර 

නුවර ුතයනස්ත්රයවෝ මූබස්ත්රථොනෙ විසින්ත පව්වනු බබන අන්තතර්ජොතිව සැසිවොරයජදී 

යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම පිළිබඳ යවොමසොයවස්ත්ර සහ යජයෂ්ඨ මේති   

කිෂොලි පින්තයටෝ-ජෙවර්ාන විසින්ත ශ්රී බාවොයශ යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම 

පිළිබඳ අ්නැකීම් පිළිබඳව යද්යනෙක් පව්වනු ඇත. ජොතයන්තතරව පිළින් 2016 

අාව 12 නරම යතොරතුරු නැන නැමේයම් අයිතිවොසිවම් පිළිබඳ පනත ෙටය් ප්රොථිතව 

අභිෙොචනො හො ප්රතිප්ති සම්පොනනෙ වරන ආෙතනෙ යබස, ශ්රී බාවොයශ යතොරතුරු  



 

  

 

නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම යවයරයං නක්වන වබොපීෙ හො ජොතයන්තතර උනන්තදුව 

පිළිබඳව යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම පිළිබඳ යවොිතෂන්ත සභොව  යබයහවින්ත 

සතුටු යශ. 

යම් නක්වො අභිෙොචනොධිවරමයජ අභිෙොචනො ඉදියවප් වර ඇති අවස්ත්රථො පහක් 

හැරුණු විට, දිස්ත්රික්, ප්රොයද්ය ෙ හො මායම  මට්ටිතන්ත යපොදු අධීවොීනන්තයනන්ත  යතොරතුරු 

වනො හැීනමට නියෙෝන වරන බන නියෙෝන 2000 ක් පමම යතොරතුරු නැනනැමේයම් පනත 

විසින්ත යම් නක්වො බබො දී ඇත.  යමයතක් අප විසින්ත වරන බන වොර්ෙෙන්තයං දී යපොදු 

අධීවොීනන්තයනන්ත බන සහයෙෝනෙ අප අනෙ වරිත. 

යතොරතුරු නිකු් කිීනයම් අදිෙයර්දී තවම් ප්රමොනෙන්ත පැවතුනන, ශ්රී බාවොව තු දීර්ඝ  

වොබෙක් තිස්ත්රයස්ත්ර පැවති යතොරතුරු ප්රතික්යෂ්ප කිීනයම් සාස්ත්රවතතිෙ ානෝමව 

ත්වෙට යවනස්ත්ර යවිතන්ත පවතින බව අපයේ විශ්වවොසෙයි. යතොරතුරු නැනනැමේයම් 

පනත භොවිතො වර ෙටිතබ පහසුවම්, වඩො යහොඳ යසෞඛය පහසුවම් සහ පයවසර 

ආරක්ෂම පිළිබඳ යතොරතුරු , රජයජ ඉහළම මට්ටම්වබ රොජය වනීම පිළිබඳ වරුණු 

නිකු් කිීනම මගින්ත අප තව් ප්රයබෝා ී ඇත. යමයින්ත යපමේ ෙන්තයන්ත යතොරතුරු නැන 

නැමේයම් අයිතිෙ ප්රජොතන්තත්රවොදී ්රමෙට අතයවයය වන අතර රොජය හො රොජය යනොවන 

ක්රිෙොවොීනන්තයේ විනිවිනභොවෙ බබෝමව කිීනම ෂණෂමෙ අවම කිීනම සඳහො සතවමවම 

බබපොන බවයි. ුරරවැසිෙන්ත පොබන ක්රිෙොවලියජ යවොටසක් බවට ප්ව ඇති අතර 

ඔවුන්ත විසින්තම රොජය වටුතතු වළමනොවරමෙ කිීනම සහ නිීනක්ෂමෙ වරනු බැය.. 

අපයේ වර්තවයෙ වන්තයන්ත යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම පිළිබඳ පනය් 

පූර්විවොයශ සනහන්ත  ‘ශ්රී බාවොයශ මහජනතොව රයට් යපොදු ජන විවිතයජ  දී සක්රිෙ යබස  

සහභොගී විෙ හැකි සමොජෙක් ප්රවර්ානෙ කිීනම'  සොක්ෂෝ වර නැමේමයි. යතොරතුරු 

ඉල්බන්තනන්ත සහ මහජන අධිවොීනන්ත ෙන යනපොර්ශ්වවෙම විශ්වවොසෙ තබන මහජන 

ෙහපත යවනුයවන්ත ක්රිෙො වරන ස්ත්රවොධීන යවොිතෂන්ත සභොවක් යබස, එම වොර්ෙෙ 

අපයේ උපයවමයෙන්ත ඉටු කිීනමට අපි උ්සොහ වර ඇත. 

යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම පිළිබඳ මේතිෙ මහජනෙොයේ ෙහපත උයනසො 

ක්රිෙො වරන ආවොරෙ හො එම ක්රිෙොවලිෙ තුළ මහජනතොවට වොර්ෙභොරෙක් පැවරු විට 

ඇති නැවැන්තත වටිනොවම ශ්රී බාවොව විසින්ත මනොව යපන්තනුම් වරයි.  

 

 

 

 



 

 

 

යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිෙ වරො ශ්රී බාවොව ෙන නමයන්ත දී, ආණ්ු්රම 

වයවස්ත්රථොමෙ යතොරතුරු නැන නැමේයම් අයිතිෙ (14 අ වයවස්ත්රථොව), යතොරතුරු 

නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම පිළිබඳ පනත සහ ස්ත්රවොධීන යතොරතුරු නැනනැමේයම් 

අයිතිවොසිවම පිළිබඳ යවොිතසමකින්ත සමන්තවිත යතොරතුරු නැනනැමේයම් අයිතිවොසිවම 

පිළිබඳ තන්තත්රෙ හරහො ුරරවැසිෙොයේ යතොරතුරු සවිබබ නැන්තීම රයට් අභිවතද්ධිෙට  

ඉතො වැනන් යශ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


