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කාර්යාලය : 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව" 

බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර සේමන්ත රණ ශ්ාලා පරිශ් රය"  

කාමර අංක 202-203" තදවන මහල" තකොළඹ 07" 

ශ් රී ලංකාව.  

 

දුර. : +94 011 2691625 

ෆැක්ස් : +94 11 2691625 

විදුත් ලිපිනය ( rti.commission16@gmail.com 
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දැක්ම" තමතෙවර සෙ අරමුණු 

සභාපතිතුමාතේ තපරවදන  
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දැක්ම 

  

ශ් රී ලාංකීය පුරවැසියන්ට ඔවුන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම ඵලදායී තලස ක් යාත්මක 

කරගත හැකි බව සාක්ෂාත් කිරීම. 

 

තමතෙවර 

 

සියලූ ශ් රී ලාංකීය පුරවැසියන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය සංවර්ධනය කරමින් සහ සුරක්ෂණය 

කරමින්, ඵලදායී විනිශ්්චය කිරීේ සහ සියලූ තපොදු අධිකාරීන්තේ භාවිතාවන් අධීක්ෂණය හරහා 

විනිවිදභාවතේ සහ යහපාලනතේ සංස්කෘතියක් අනුදකිමින් තමන්ට අදාළ සියලූ තතොරතුරු පිළිබඳ 

පුරවැසියන් වඩාත් සාවධානී කිරීමට මගතපන්වමින් ප රගාී තලස තහළිදරව් කිරීම ප රවර්ධනය කිරීම. 

 

අරමුණු 

 

 තතොරතුරු ඉල්ලීේ සේබන්ධතයන් ක රියාත්මක වීම සඳහා වන පියවර ප රවර්ධනය කිරීම: අභියාචන 

පරීක්ෂණ ක රමතව්දය සේබන්ධ රීති" තතොරතුරු ලබාදීම සඳහා ගාස්තු සහ වාර්තා ආකෘති සකස් 

කිරීම, තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් විධිවිධාන ක රියාත්මකභාවයට 

පත්කිරීතේ අරමුණින් මාර්තගෝපතේශ්න සහ නියාමන සංවර්ධනය කිරීම සහ ප රකාශ්නය ජනමාධය 

අමාතයාංශ්ය විසින් තයෝජනා කරන තරගුලාසි සේබන්ධව උපතේශ්නය සහ තකොමිෂන් සභාතව් 

අභිත් රක්ෂණ සහ විනිශ්්චයික කාර්යභාරය ප රසිේධ කිරීම.  

 

 වඩා ඵලදායි විනිශ්්චයන් සැපයීම සහ ඒවා බලාත්මක කිරීම: තපොදු අධිකාරීන් සහ තතොරතුරු 

පනතින් අතර ඇතිවන ගැටුේ ඵලදායී තලස විනිශ්්චය කිරීම. 

 

 රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම: රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීතේදී 

සහතයෝගතයන් කටයුතු කිරීම" උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ විතශ්ේෂිත පුහුණුව සඳහා සහාය දැක්වීම. 
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දැක්ම 

  

ශ් රී ලාංකීය පුරවැසියන්ට ඔවුන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම ඵලදායී තලස ක් යාත්මක 

කරගත හැකි බව සාක්ෂාත් කිරීම. 

 

තමතෙවර 

 

සියලූ ශ් රී ලාංකීය පුරවැසියන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය සංවර්ධනය කරමින් සහ සුරක්ෂණය 

කරමින්, ඵලදායී විනිශ්්චය කිරීේ සහ සියලූ තපොදු අධිකාරීන්තේ භාවිතාවන් අධීක්ෂණය හරහා 

විනිවිදභාවතේ සහ යහපාලනතේ සංස්කෘතියක් අනුදකිමින් තමන්ට අදාළ සියලූ තතොරතුරු පිළිබඳ 

පුරවැසියන් වඩාත් සාවධානී කිරීමට මගතපන්වමින් ප රගාී තලස තහළිදරව් කිරීම ප රවර්ධනය කිරීම. 

 

අරමුණු 

 

 තතොරතුරු ඉල්ලීේ සේබන්ධතයන් ක රියාත්මක වීම සඳහා වන පියවර ප රවර්ධනය කිරීම: අභියාචන 

පරීක්ෂණ ක රමතව්දය සේබන්ධ රීති" තතොරතුරු ලබාදීම සඳහා ගාස්තු සහ වාර්තා ආකෘති සකස් 

කිරීම, තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් විධිවිධාන ක රියාත්මකභාවයට 

පත්කිරීතේ අරමුණින් මාර්තගෝපතේශ්න සහ නියාමන සංවර්ධනය කිරීම සහ ප රකාශ්නය ජනමාධය 

අමාතයාංශ්ය විසින් තයෝජනා කරන තරගුලාසි සේබන්ධව උපතේශ්නය සහ තකොමිෂන් සභාතව් 

අභිත් රක්ෂණ සහ විනිශ්්චයික කාර්යභාරය ප රසිේධ කිරීම.  

 

 වඩා ඵලදායි විනිශ්්චයන් සැපයීම සහ ඒවා බලාත්මක කිරීම: තපොදු අධිකාරීන් සහ තතොරතුරු 

පනතින් අතර ඇතිවන ගැටුේ ඵලදායී තලස විනිශ්්චය කිරීම. 

 

 රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම: රාජය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීතේදී 

සහතයෝගතයන් කටයුතු කිරීම" උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්තේ තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ විතශ්ේෂිත පුහුණුව සඳහා සහාය දැක්වීම. 

 

 මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම: තකොමිෂන් සභා තවබ් අඩවිය සහ මාධය අන්තර්ක රියා හරහා 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සේබන්ධතයන් මහජනතාවතේ අවතබෝධය 

ඉහළ නැංවීම. 

 

 වාර්තා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම: මාර්තගෝපතේශ්න ලබාදීම මඟින්" තතොරතුරු 

කළමනාකරණය සේබන්ධතයන් නිශ්්චිත උපතදස් ලබා දීම. 

 

 ප රගාී තලස තහළිදරව් කිරීම ඉහළ නැංවීම: මාර්තගෝපතේශ් නිකුත් කිරීම" අවම ප රමිීන් දැක්වීම" 

දැනට පවත්නා නීතිවල සංතශ්ෝධනවලට මුලපිරීම සහ කාලාන්තරික අගැයීේ සිදුකිරීම. 

 

 ඵලදායී අධීක්ෂණ සහ ඇගයුේ පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීම: උචිත ඔන්ලයින් විසඳුේ සහ ඇගයීේ 

තමවලේ උපතයෝගීකර ගැනීම හරහා තපොදු අධිකාරීන් විසින් තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක රියාවට නංවන ආකාරය ඵලදායී තලස අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම. 



සභාපතිතුමාතේ පනිවිඩ 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 11 වන වගන්තිය යටතත් පිහිටුවනු ලැබූ මධයගත 

අධීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීතේ ආයතනය තව්. එය වයවස්ථාපිතමය වශ්තයන් ස්වාධීන සහ  

අනනුකූලභාවය පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීමටත් වරදකාරී නිලධරයන් සේබන්ධතයන් විනයානුකූල 

ක රියාමාර්ග නිර්තේශ් කිරීමටත් බලය ඇති ආයතනය ද තව්. පනතත් 15" 38^2& සහ 39^4& වගන්තිවලට 

අනුව වරද සිදුකරන්නන්ව අභිතචෝදනයට ලක්කිරීම සඳහා ද එයට බලය තිතබ්. 
 

2018 වර්ෂය තුළ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාවට පුරවැසියන්තගන් 

අභියාචන 800 ක් ලැබුණු අතර එයින් 549 ක් සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව විසින් ීරණ ලබාදීම 

සිදුවිය. තමය කළ හැකි වූතේ UNDP සහතයෝගිතාවය යටතත් බඳවා ගත් තජයෂ්ඨ/කණිෂ්ඨ නීති 

පර්තේෂකයන්  නිසා ය. ඔවුහු තකොමිෂන් සභාතව් නිතයෝග පහසුකරණය සඳහා  පුළුල් 

පර්තේෂණවලින් පසුව නීති සටහන් පිළිතයළ කළහ. දිස්ත රික් මට්ටතේ උේතේශ්න වැඩමුළු පැවැත්වීම 

සහ ශ් රී ලංකා තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද 

තතෝරාගත් නිතයෝග ^2017-2018& සහ තේශීය විතේශීය විතශ්ේෂඥයන් ගණනාවකතේ දායකත්වය 

ඇතිව ශ් රී ලංකාතව් තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකම හා තතොරතුරු දැන ගැනීතේ තන්ත රය පිළිබඳ 

ආවර්ජනය යන ප රකාශ්න සේපාදනය කිරීම සඳහා සව්ිට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය සහතයෝගය 

ලබා දුන්තන්ය. 
 

UNDP" තලෝක බැංකුව" SDGAP වයාපෘතිය" ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය සහ තමකී සියලූ 

නීති විතශ්ේෂඥයන්ට හා නීති පර්තේෂකයන් හට ඔවුන් විසින් දැක්වූ විශිෂ්ට දායකත්වය තවනුතවන් 

මම කෘතඥතාවය පළ කරමි. 
 

විනිසුරු තරෝහිණී වල්ගම" තජයෂ්ඨ නීීඥ කිශ්ාලි පින්තටෝ-ජයවර්ධන" තජයෂ්ඨ නීීඥ එස්.ජී. 

පුංචිතහේවා" තජයෂ්ඨ පර්තේෂිකා ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන් යන තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමසාරිස්වරුන් හට මා විතශ්ේෂතයන් කෘතඥ වන්තන් වර්ෂය පුරා තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාතව් වයස්ථාපිත විධිනියාම පත රය (මැන්තේටය& ඉටු 

කිරීම උතදසා ඔවුන් විසින් ගනු ලැබූ බලවත් ප රයත්නයන් තවනුතවනි. 
 

තමම ප රකාශ්නය තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාතව් 2 වැනි වර්ෂය තුළ තකොමිෂන් සභාතව් කාර්ය සාධනය 

සහ ජයග රහණයන් පිළිබඳ ලූහුඬු සමාතලෝචනයක් සපයයි. තමම ප රයත්නය තවනුතවන් අධයක්ෂ 

ජනරාල්තුමාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට ද මම ස්තූතිවන්ත තවමි. 
 

මහින්ද ගේමේපිල 

සභාපති 



සභාපතිතුමාතේ පනිවිඩ 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 11 වන වගන්තිය යටතත් පිහිටුවනු ලැබූ මධයගත 

අධීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීතේ ආයතනය තව්. එය වයවස්ථාපිතමය වශ්තයන් ස්වාධීන සහ  

අනනුකූලභාවය පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීමටත් වරදකාරී නිලධරයන් සේබන්ධතයන් විනයානුකූල 

ක රියාමාර්ග නිර්තේශ් කිරීමටත් බලය ඇති ආයතනය ද තව්. පනතත් 15" 38^2& සහ 39^4& වගන්තිවලට 

අනුව වරද සිදුකරන්නන්ව අභිතචෝදනයට ලක්කිරීම සඳහා ද එයට බලය තිතබ්. 
 

2018 වර්ෂය තුළ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාවට පුරවැසියන්තගන් 

අභියාචන 800 ක් ලැබුණු අතර එයින් 549 ක් සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව විසින් ීරණ ලබාදීම 

සිදුවිය. තමය කළ හැකි වූතේ UNDP සහතයෝගිතාවය යටතත් බඳවා ගත් තජයෂ්ඨ/කණිෂ්ඨ නීති 

පර්තේෂකයන්  නිසා ය. ඔවුහු තකොමිෂන් සභාතව් නිතයෝග පහසුකරණය සඳහා  පුළුල් 

පර්තේෂණවලින් පසුව නීති සටහන් පිළිතයළ කළහ. දිස්ත රික් මට්ටතේ උේතේශ්න වැඩමුළු පැවැත්වීම 

සහ ශ් රී ලංකා තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද 

තතෝරාගත් නිතයෝග ^2017-2018& සහ තේශීය විතේශීය විතශ්ේෂඥයන් ගණනාවකතේ දායකත්වය 

ඇතිව ශ් රී ලංකාතව් තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකම හා තතොරතුරු දැන ගැනීතේ තන්ත රය පිළිබඳ 

ආවර්ජනය යන ප රකාශ්න සේපාදනය කිරීම සඳහා සව්ිට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය සහතයෝගය 

ලබා දුන්තන්ය. 
 

UNDP" තලෝක බැංකුව" SDGAP වයාපෘතිය" ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය සහ තමකී සියලූ 

නීති විතශ්ේෂඥයන්ට හා නීති පර්තේෂකයන් හට ඔවුන් විසින් දැක්වූ විශිෂ්ට දායකත්වය තවනුතවන් 

මම කෘතඥතාවය පළ කරමි. 
 

විනිසුරු තරෝහිණී වල්ගම" තජයෂ්ඨ නීීඥ කිශ්ාලි පින්තටෝ-ජයවර්ධන" තජයෂ්ඨ නීීඥ එස්.ජී. 

පුංචිතහේවා" තජයෂ්ඨ පර්තේෂිකා ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන් යන තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමසාරිස්වරුන් හට මා විතශ්ේෂතයන් කෘතඥ වන්තන් වර්ෂය පුරා තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාතව් වයස්ථාපිත විධිනියාම පත රය (මැන්තේටය& ඉටු 

කිරීම උතදසා ඔවුන් විසින් ගනු ලැබූ බලවත් ප රයත්නයන් තවනුතවනි. 
 

තමම ප රකාශ්නය තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාතව් 2 වැනි වර්ෂය තුළ තකොමිෂන් සභාතව් කාර්ය සාධනය 

සහ ජයග රහණයන් පිළිබඳ ලූහුඬු සමාතලෝචනයක් සපයයි. තමම ප රයත්නය තවනුතවන් අධයක්ෂ 

ජනරාල්තුමාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට ද මම ස්තූතිවන්ත තවමි. 
 

මහින්ද ගේමේපිල 

සභාපති 

තකොමිෂන් සභාතේ සභාපතිවර ා සෙ තකොමසාරිස්වරු 
සභාපති 

තදොන් මහින්ද ගේමේපිල BA(Hons), M.Soc.Sc.(Birmingham), ශ් රී ලංකා පරිපාලන තසේවතේ විශ් රාමලත් විතශ්ේෂ 

තරේණිතේ නිලධරතයකු වන අතර කේකරු අමාතයාංශ්තේ හිටපු තල්කේවරතයකු තමන්ම මහජන ප රතිපත්ති" 

සංවර්ධන පරිපාලනය" ප රජා සංවර්ධනය" කේකරු සබඳතා අධයයනය" ශ් රම ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සහ 

ආයතනයික ධාරිතාවන් තගොඩනැගීම සේබන්ධ විතශ්ේෂඥ දැනුමක් සහිත කළමනාකරණ උපතේශ්කවරතයකු සහ 

පුහුණුකරුතවකු තව්. ඔහු වසර 35කට අධික කාලයක් පරිපාලන දිස්ත රකි්ක සහ තකොට්ඨාස ගණනාවක දිස්ත රකි් 

තල්කේ" ප රාතේශීය තල්කේ" ශ් රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනතේ අතිතර්ක අධයක්ෂක" ආරක්ෂක 

අමාතයාංශ්තේ අතිතර්ක තල්කේ සහ කේකරු අමාතයාංශ්තේ තල්කේ ඇතුළු තජයෂඨ් තනතුරු ගණනාවක තසේවය 

කතළේය. 

 

තකොමසාරිස්වරු 

විනිසුරු තරෝහිණී වල්ගම 1980.02.11 දින නීීඥ වෘත්තියට බැඳුණු අතර 1986.11.03 දින මතහේස්ත රාත්වරියක තලස 

අධිකරණ තසේවාව සමග එක්වූවාය. ඇය මතහේස්ත රාත්" දිසා විනිසුරු" මහාධිකරණ විනිසුරු" වාණිජ මහාධිකරණ 

විනිසුරු සහ සිවිල් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරියක තලස කටයුතු කළාය. විනිසුරු වල්ගම 2014.09.20 දින 

අභියාචනාධිකරණතේ විනිසුරුවරියක තලස පත්වීේ ලද අතර ඉන්පසු 2017.05.09 දින අභියාචනාධිකරණතේ 

සභාපතිනිය බවට පත්වී 2017.06.17 දින අධිකරණ තසේවාතවන් විශ් රාම ලැබුතව් පුරා වසර 30කට අධික කාලයක් 

විනිසුරුවරියක තලස තසේවය කිරීතමන් පසුව ය. ඇය විසින් විනිශ්ච්යකාරවරුන්තේ පුහුණු ආයතනතේ තේශ්න 

පැවැත්වීම ද සිදු කරයි. 

 

තයයෂ්ඨ නීතීඥ කිශ්ාලි පින්තටෝ-ය වර්ධන තකොළඹ සරසවිතේ නීති පීඨතයන් තගෞරව උපාධිය ලබා 

අභියාචනාධිකරණයන් හි තපොදු නීතිය පිළිබඳ කටයුතු කළ අතර" ශ් රී ලංකා රාජයතේ අභිතයෝග සේබන්ධතයන් 

එක්සත් ජාීන්තේ මානව හිමිකේ කමිටුව ඉදිරිතේ ගාස්තු අයකිරීමකින් තතොරව තපනී සිටි අතර" අධිකරණයට 

අපහාස කිරීම සහ තතොරතුරු නිදහස පිළිබඳ වයවසථ්ා තකටුේපත්කරණයටද දායක වූවාය. සන්තේ ටයිේස ්

පුවත්පතත් (1998 සැ්තැේබර් සිට 2016 සැ්තැේබර් දක්වා& කර්තෘ මණ්ඩල (නීති& උපතේශිකාව වූ ඇය" එම 

පුවත්පතතහිම දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්තල් පළ වන නීතිය පිළිබඳ ීරු ලිපියකට දායක තවයි. නීතිතේ ආධිපතයය 

පිළිබඳ ග රන්ථ ගණනාවක් ඇය විසින් රචනා කර ඇති අතර" කැන්බරා හි ඔස්තට් රලියානු ජාතික විශ්්වවිදයාලතේ 

^ANU& Research School of Asia and the Pacific හි Distinguished Visitor තලස නේ කිරීම (2013& ඇතුළත්ව 

තේශීය සහ අන්තර්ජාතික සේමාන ගණනාවකට පාත ර වූවාය.   

 

තයයෂ්ඨ නීතීඥ එස්.ජී. පුංචිතෙේවා මානව හිමිකේ ක්තෂේත රතේ ක රයිාධරතයක් වන අතර" මානව හිමිකේ 

නීීඥවරතයකු වශ්තයන් යුක්තිය පරිපාලනය තුළ අසූව දශ්කතේදී ඇඹිලිපිටිතේ සිසුන් තිස් තදතනකුට අධික 

සංඛ්යාවක් අතුරුදහන් කිරීම ඇතුළත්ව වැදගත් නඩු ගණනාවක් සඳහා තපනී සිටිතේය. සමාජ ක රියාධරතයකු 

වශ්තයන් ගතවූ දශ්ක තුන හතරක කාලය තුළ ශ් රී ලංකාතව් ඇති වූ සිවිල් වයාපාර ගණනාවකට ඔහු සෘජු තලස 

සේබන්ධ වී සිටිතේය. ඔහු සක රයි වෘත්ීය සමිති ක රියාකාරිකතයකු ද තව්. අධයාපනඥතයකු තමන්ම ගැටුේ 



නිරාකරණය" මානව හිමිකේ" භාෂා අයිතිය සහ ආණ්ඩු ක රම වයවස්ථා ප රතිසංසක්රණ සේබන්ධතයන් ඔහු 

පුහුණුකරුතවකු ද තව්.  

 

ආචාර්  තසල්වි තිරුචන්ද්රන් තජයෂ්ඨ පර්තේෂිකාවක වන අතර" ඉංග රීසි සහ දමිල බසින් පළ වූ ප රකාශ්න 

ගණනාවකට සිය පර්තේෂණ දායකත්වය ලබා දී ඇත. සමාජ-සංසක්ෘතික සහ තේශ්පාලන පසුබිමක් තුළ සිදුවන ස්ත ර ී

පුරුෂ භාවතේ සමාජයීය සංසත්ල්ෂණය සේබන්ධතයන් ඇය විසින් පර්තේෂණ දායකත්වය ලබා දී ඇත. ස්ත ර ී

අධයයනයන් පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් උසුළන ඇය" තනදර්ලන්තතේ ඇේස්ටර්ඩෑේ හි Vrije සරසවිතයන් 

සංසක්ෘතික මානව විදයාව පිළිබඳ PhD උපාධිය ලබා ඇත. ත්රාතදණිය සරසවි පාලක සභාතව් සාමාජිකත්වය" 

සමාජ විදයාඥයන්තේ සංගමතේ කමිටු සාමාජිකත්වය" අන්තර්ජාතික ඩිජිටල් පුස්තකාලයක් වන නූලාේ පදනතේ 

අධයක්ෂ ධුරයක් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයක් තහොබවන ඇය ීට තපර UN Women හි සිවිල් සමාජ උේතේශ්ණ 

කණ්ඩායතේ සාමාජිකාවක තලස ද කටයුතු කළාය.  
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නිරාකරණය" මානව හිමිකේ" භාෂා අයිතිය සහ ආණ්ඩු ක රම වයවස්ථා ප රතිසංසක්රණ සේබන්ධතයන් ඔහු 

පුහුණුකරුතවකු ද තව්.  

 

ආචාර්  තසල්වි තිරුචන්ද්රන් තජයෂ්ඨ පර්තේෂිකාවක වන අතර" ඉංග රීසි සහ දමිල බසින් පළ වූ ප රකාශ්න 

ගණනාවකට සිය පර්තේෂණ දායකත්වය ලබා දී ඇත. සමාජ-සංසක්ෘතික සහ තේශ්පාලන පසුබිමක් තුළ සිදුවන ස්ත ර ී

පුරුෂ භාවතේ සමාජයීය සංසත්ල්ෂණය සේබන්ධතයන් ඇය විසින් පර්තේෂණ දායකත්වය ලබා දී ඇත. ස්ත ර ී

අධයයනයන් පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් උසුළන ඇය" තනදර්ලන්තතේ ඇේස්ටර්ඩෑේ හි Vrije සරසවිතයන් 

සංසක්ෘතික මානව විදයාව පිළිබඳ PhD උපාධිය ලබා ඇත. ත්රාතදණිය සරසවි පාලක සභාතව් සාමාජිකත්වය" 

සමාජ විදයාඥයන්තේ සංගමතේ කමිටු සාමාජිකත්වය" අන්තර්ජාතික ඩිජිටල් පුස්තකාලයක් වන නූලාේ පදනතේ 

අධයක්ෂ ධුරයක් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයක් තහොබවන ඇය ීට තපර UN Women හි සිවිල් සමාජ උේතේශ්ණ 

කණ්ඩායතේ සාමාජිකාවක තලස ද කටයුතු කළාය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. තතොරතුරුවලට ප රතේශ් වීම සඳො ඇති පුරවැසි අයිති  

1.1. තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිති  - මූලික අයිතිවාසිකමකි. 

 

2015 වසතර්දී පනවා ගත් ශ් රී ලංකා ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාතව් 19 වන සංතශ්ෝධනය මගින් 

තතොරතුරුවලට ප රතව්ශ් වීතේ අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකමක් තලස ආරක්ෂා කර ඇත. එහි 14 (1& 

වගන්තිය මගින් සඳහන් කරන්තන්"  

 

‘සෑම පුරවැසියකුටම- (අ& රජය" අමාතයාංශ්යක් තහෝ යේ ආණ්ඩුතව් තදපාර්තතේන්තුවක් තහෝ යේ 

නීතියක් මගින් තහෝ යටතත් පිහිටුවනු ලැබූ තහෝ ඇති කරනු ලැබූ යේ වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් සතුව 

පවත්නා වූ" ^ආ& යේ පළාත් අමාතය මණ්ඩලයක අමාතයවරතයකුතේ යේ අමාතයාංශ්යක් තහෝ යේ 

තදපාර්තතේන්තුවක් තහෝ පළාත් සභා ප රඥ්තියක් මගින් පිහිටුවනු ලැබූ තහෝ ඇති කරනු ලැබූ යේ 

වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් සතුව පවත්නා වූ" ^ඇ& යේ පළාත් පාලන ආයතනයක් සතුව පවත්නා වූ සහ 

^ඈ& තේ අනු වයවස්ථාතව් (අ&" ^ආ& තහෝ (ඇ& තේදවල සඳහන් ආයතනවලට අදාළව තවනත් යේ 

තැනැත්තකු සතුව පවත්නා වූ සහ පුරවැසිතයකුතේ අයිතියක් ක රියාත්මක කිරීම සඳහා තහෝ ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා අවශ්ය වූ යේ තතොරතුරක් තවත නීතිතයන් සලසා ඇති පරිදි ප රතව්ශ් වීතේ අයිතිවාසිකම 

ඇති බවZ ය.  

 

තවද එහි (2& උප වගන්තිතයන් දක්වන්තන්" zජාතික ආරක්ෂාව" තභෞමික අඛ්ණ්ඩතාවය තහෝ මහජන 

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිණිස ද විෂමාචාර තහෝ අපරාධ වැළැක්වීම පිණිස ද තසෞඛ්යය තහෝ 

සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ද තපෞේගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ද අධිකරණට අපහාස 

කිරීම වැළැක්වීම පිණිස ද" පාර්ලිතේන්තු වරප රසාද ආරක්ෂා කිරීම සේබන්ධතයන් ද විශ්්වාසය මත 

දැනුේ තදන ලද තතොරතුරු තහළිදරව් කිරීම වැළැක්වීම පිණිස ද තහෝ අධිකරණතේ අධිකාරී බලය හා 

අපක්ෂපාතිත්වය පවත්වාතගන යාම පිණිස ද ප රජාතන්ත රවාදී සමාජයකට අවශ්ය වන්නා වූ නීතිතයන් 

නියම කරනු ලැබිය හැකි සීමා කිරීේ හැර තවනත් කවර තහෝ සීමා කිරීමක් තමම වයවස්ථාතවන් 

ප රකාශ් තකොට පිළිතගන ඇති අයිතිවාසිකම මත තනොපැනවිය යුත්තත්යZ යනුතවනි. 

 

1'2' 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 

 

ශ් රී ලංකා පාර්ලිතේන්තුව 2016 අතගෝස්තු මස 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම 

පිළිබඳ පනත සේමත කතළේ තතොරතුරු තවත ප රතව්ශ්වීතේ අයිතිවාසිකම ලබාදීමට" තතොරතුරු 

ප රතික්තෂේප කළ හැකි පදනම නියම කිරීමට" තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට" 
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තතොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීමට" ඒ හා සබැඳි තහෝ ආනුෂංගික කාර්යපටිපාටීන් සහ ආකෘති සකස ්

කිරීම සඳහා ය. 

 

1'3' තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

 

තමයට අනුව 2016 ඔක්තතෝබර් 01 වැනි දින පනතත් 11 වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කරනු ලැබුතව් නිතය අනුප රා්තිකත්වය සහ තපොදු 

මුද්රාවක් සමගිනි. තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව පනත යටතත් 

පිහිටවනු ලැබූ ප රධාන අධීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීතේ ආයතනය වන අතර එමගින් පනතට 

බලාත්මක භාවය ලබාදීම සහ එහි විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම සිදුකරයි. තතොරතුරු අයිතිතේ 

කාර්යපටිපාටීන්ට සේබන්ධ රීති සහ තරගුලාසි සකස් කිරීම සඳහා එයට බලය ලබා දී ඇත. 38 

වගන්තිය යටතත් පනතත් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන තැනැත්තන්ට විරුේධව විනය ක රියාමාර්ග 

නිර්තේශ් කිරීමටත් මතහේසත් රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරීමටත් තකොමිෂන් සභාවට හැකියාව තිතබ්. 

2017 තපබරවාරි 3 වැනිදා පටන් සියලූ තපොදු අධිකාරීන් සේබන්ධතයන් පනත ක රියාත්මක තව්. 

 

1'4' තරගුලාසි" රීති සෙ මාර්තගෝපතේශ්න න් 

 

තමම නීතිය සේබන්ධව ප රාතයෝගික තලතේදී 2017'02'03 දින අමාතයවරයා විසින් 2016 අංක 12 දරණ 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතත් සාදනු ලැබූ තරගුලාසි අංක 2004$66 දරණ 

අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත රය මගින් පළ කරන ලදී. තමකී තරගුලාසිවලට තතොරතුරු සඳහා ප රතව්ශ්ය" ප රගාී 

තලස තහළිදරව් කිරීතේ මූලධර්මය" තතොරතුරු ඉල්ලීේ ආකෘති" නේ කළ නිලධරයන් සහ තතොරතුරු 

තකොමිසම තවත අභියාචනය කිරීතේ කාර්යපටිපාටියට අදාළ කාර්යපටිපාටීන් නියම කිරීම ද ඇතුළත් 

විය. තමකී රීති 2017 තපබරවාරි 17 දිනැති අංක 2006$43 දරණ අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත රය මගින් 

සංතශ්ෝධනය කරන ලදී.   

 

පනතත් 10 වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව තවත 

තපොදු අධිකාරීන් විසින් වාර්ෂික වාර්තා යැවිය යුතු වන අතර" පනතත් 8 වන වගන්තිය යටතත් 

අමාතයවරුන් විසින් ේවී වාර්ෂික වාර්තා ප රකාශ්නය කළ යුතුය. තමකී වාර්ෂික සහ ේවී වාර්ෂික වාර්තා 

පිළිතවළින් තපොදු අධිකාරීන් සහ අමාතයවරුන් විසින් පිළිතයළ කිරීතේදී භාවිතා කළ යුතු 

මාර්තගෝපතේශ්නයන් තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාව විසින් සකස් කර තිතබ්. තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තරගුලාසි" තපොදු අධිකාරීන්ට ප රගාී තලස තහළිදරව් කිරීතේ මූලධර්මය පිළිබඳ 

අවසානාත්මක මාර්තගෝපතේශ්නයන් සකස් කිරීම සහ 10 වගන්තිය යටතත් වාර්ෂික වාර්තා සකස් 
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තතොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීමට" ඒ හා සබැඳි තහෝ ආනුෂංගික කාර්යපටිපාටීන් සහ ආකෘති සකස ්

කිරීම සඳහා ය. 

 

1'3' තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

 

තමයට අනුව 2016 ඔක්තතෝබර් 01 වැනි දින පනතත් 11 වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කරනු ලැබුතව් නිතය අනුප රා්තිකත්වය සහ තපොදු 

මුද්රාවක් සමගිනි. තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව පනත යටතත් 

පිහිටවනු ලැබූ ප රධාන අධීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීතේ ආයතනය වන අතර එමගින් පනතට 

බලාත්මක භාවය ලබාදීම සහ එහි විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම සිදුකරයි. තතොරතුරු අයිතිතේ 

කාර්යපටිපාටීන්ට සේබන්ධ රීති සහ තරගුලාසි සකස් කිරීම සඳහා එයට බලය ලබා දී ඇත. 38 

වගන්තිය යටතත් පනතත් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන තැනැත්තන්ට විරුේධව විනය ක රියාමාර්ග 

නිර්තේශ් කිරීමටත් මතහේසත් රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරීමටත් තකොමිෂන් සභාවට හැකියාව තිතබ්. 

2017 තපබරවාරි 3 වැනිදා පටන් සියලූ තපොදු අධිකාරීන් සේබන්ධතයන් පනත ක රියාත්මක තව්. 

 

1'4' තරගුලාසි" රීති සෙ මාර්තගෝපතේශ්න න් 

 

තමම නීතිය සේබන්ධව ප රාතයෝගික තලතේදී 2017'02'03 දින අමාතයවරයා විසින් 2016 අංක 12 දරණ 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතත් සාදනු ලැබූ තරගුලාසි අංක 2004$66 දරණ 

අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත රය මගින් පළ කරන ලදී. තමකී තරගුලාසිවලට තතොරතුරු සඳහා ප රතව්ශ්ය" ප රගාී 

තලස තහළිදරව් කිරීතේ මූලධර්මය" තතොරතුරු ඉල්ලීේ ආකෘති" නේ කළ නිලධරයන් සහ තතොරතුරු 

තකොමිසම තවත අභියාචනය කිරීතේ කාර්යපටිපාටියට අදාළ කාර්යපටිපාටීන් නියම කිරීම ද ඇතුළත් 

විය. තමකී රීති 2017 තපබරවාරි 17 දිනැති අංක 2006$43 දරණ අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත රය මගින් 

සංතශ්ෝධනය කරන ලදී.   

 

පනතත් 10 වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව තවත 

තපොදු අධිකාරීන් විසින් වාර්ෂික වාර්තා යැවිය යුතු වන අතර" පනතත් 8 වන වගන්තිය යටතත් 

අමාතයවරුන් විසින් ේවී වාර්ෂික වාර්තා ප රකාශ්නය කළ යුතුය. තමකී වාර්ෂික සහ ේවී වාර්ෂික වාර්තා 

පිළිතවළින් තපොදු අධිකාරීන් සහ අමාතයවරුන් විසින් පිළිතයළ කිරීතේදී භාවිතා කළ යුතු 

මාර්තගෝපතේශ්නයන් තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාව විසින් සකස් කර තිතබ්. තතොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තරගුලාසි" තපොදු අධිකාරීන්ට ප රගාී තලස තහළිදරව් කිරීතේ මූලධර්මය පිළිබඳ 

අවසානාත්මක මාර්තගෝපතේශ්නයන් සකස් කිරීම සහ 10 වගන්තිය යටතත් වාර්ෂික වාර්තා සකස් 

කිරීමට අවශ්ය ආකෘීන් තකටුේපත් කිරීතේදී තතොරතුරු තකොමිෂන් සභාව එකී ආයතන සමග 

සහතයෝගිතාවතයන් යුතුව කටයුතු කරයි. 
 

1'5' 2017-2019 ක රතමෝපා න් ක රි ාවට නැංවීතේ සැලසුම 

 

UNDP සහතයෝගිතාවය යටතත් තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව විසින් 

ක රතමෝපායන් ක රියාවට නැංවීතේ සිය තුන් අවුරුදු සැලසුම අරමුණු 8 ක් යටතත් පිළිතයළ කතළේය. 

වාර්ෂික කාර්ය සැලසුේ සෑම වසරකම තේ යටතත් පිළිතයළ කරනු ලබයි.  
 

1'6' වර්තමාන තකොමිෂන් සභාව 
 

තකොමිෂන් සභාව සමන්විත වන්තන් ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාදායක සභාතව් නිර්තේශ් මත ජනාධිපතිවරයා 

විසින් පත් කරනු ලැබූ සභාපතිවරතයකුතගන් සහ තකොමසාරිස්වරුන් සිව් තදතනකුතගනි. 
 

තේ අරමුණ සඳහා අ& ශ් රී ලංකා නීීඥ සංගමය ආ& මාධය සංවිධාන සහ ඇ& තවනත් සිවිල් සංවිධාන 

විසින් නේ කරනු ලැබූ එක් තැනැත්තතක් බැගින් ආණ්ඩුක ර වයවස්ථා සභාව විසින් නිර්තේශ් කරනු 

ලැබිය යුත්තත්ය. (12^1& උපවගන්තිය&. නිර්තේශිත තැනැත්තන් සමාජ ජීවිතතේ සුවිතශ්ේෂී පුේගලයන් 

විය යුතු අතර ඔවුන් විසින් තතෝරාතගන ඇති ක්තෂේත රයන්හි මනා අත්දැකීතමන් හා විශිෂ්ටත්වතයන් 

යුක්ත විය යුතුය. තවද ඔවුන් තේශ්පාලනමය තහෝ යේ රාජය තහෝ අධිකරණ තහෝ තවනත් ලාභදායී 

ධුරයක් දරන තැනැත්තන් තනොවිය යුතු අතර" කිසිදු තේශ්පාලන පක්ෂයකට සේබන්ධ නැති කිසිදු 

වයාපාරයක් කරතගන තනොයන සහ යේ වෘත්තියක තයදී තනොසිටින අය විය යුතුය. ජනාධිපතිවරයා 

විසින් වර්තමාන තකොමිෂන් සභාව පස් අවුරුදු කාලයක් සඳහා පත්කරනු ලැබ ඇති අතර තමය 

තකොමිෂන් සභාතව් තදවැනි වර්ෂයයි. තමම වසර තුළ සභාපතිවරයා සහ තකොමසාරිස්වරුන් පහත පරිදි 

විය. 

 

සභාපති 

තදොන් මහින්ද ගේමේපිල ශ් රී ලංකා පරිපාලන තසේවතේ පළමු පන්තිතේ (විතශ්ේෂ තරේණි& විශ් රාමලත් 

නිලධරතයකි. හිටපු අමාතයාංශ් තල්කේවරතයකි.  

 

තකොමසාරිස්වරු 

 

තජයෂ්ඨ නීීඥ කිශ්ාලි පින්තටෝ-ජයවර්ධන 

තජයෂ්ඨ නීීඥ එස්.ජී. පුංචිතහේවා 

විනිසුරු තරෝහිණී වල්ගම සහ 

තජයෂ්ඨ පර්තේෂිකා ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන් 
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2' තකොමිෂන් සභාතේ කාර් " කර්තවය න් සෙ බලතල 

2'1' තකොමිෂන් සභාතේ කාර්  සෙ කර්තවය න් පෙත දැක්තේ. 

 

i. තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතත් තපොදු අධිකාරීන්ට පවරා ඇති 

කාර්යයන් නිසි තලස ඉටුකරන්තන් ද සහ පනතට අනුකූලව කටයුතු කරන්තන් ද යන්න 

අධීක්ෂණය කිරීම' 

ii. තපොදු අධිකාරියක් සේබන්ධතයන් සාමානය සමාතලෝචන හා සුවිතශ්ේෂී සමාතලෝචන සඳහා 

නිර්තේශ් සිදුකිරීම' 

iii. තතොරතුරු ලබාදීම සඳහා සාධාරණ ගාස්තු නිර්ණයට තපොදු අධිකාරීන් තවත මාර්තගෝපතේශ්න 

ලබාදීම 

iv. තතොරතුරු තනොමිතල් ලබාදිය හැකි අවස්ථා නියම කිරීම 

v. ගාස්තු උපතල්ඛ්නය නියම කිරීම 

vi. රාජය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා ඒවාට සහතයෝගය ලබාදීම 

vii. පනත යටතත් අවශ්යතා සහ අයිතිවාසිකේ ප රසිේධ කිරීම 

viii. තපොදු අධිකාරීන් සඳහා වාර්තා නිසි පරිදි පවත්වාතගන යාමට මාර්තගෝපතේශ් නිකුත් කිරීම 

 

2.2  තකොමිෂන් සභාතේ රායකාරි සෙ ක රි ාකාරකේ  ටතේ පෙත දැක්තවන සවිස්තරාේමක 

ක රි ාකාරකේ එ ට පැවරී ඇත. 

 

i. තතොරතුරු නිලධාරීන් (පනතත් අංක 5 (5) දරණ වගන්තිය) තවත අනාවරණය වන තතොරතුරු 

වලට පරිබාහිරව පවත්නා වූ ඕනෑම තතොරතුරක් තවත ප්රතව්ශ් වීතේ  හිමිකම සේබන්ධතයන් 

පවත්නා වූ යේ ගැටළුවක් සේබන්ධතයන් කරන ලද උපතදස් පැීමක් සඳහා අවශ්ය 

මගතපන්වීම ලබා දීම;  

ii. රජතේ ආයතනයන් විසින් කලමනාකරණය කරතගන යනු ලබන වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා 

පවත්නා බාධාවන් සේබන්ධතයන් උපතදස් ලබා දීම (පනතත් අංක 7(2) දරණ වගන්තිය). 

iii. අමාතයංශ් විසින් ප්රකාශ්යට පත් කරනු ලබන අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා  සකස් කිරීතමහි ලා අවශ්ය 

වන ආකෘතිය ීරණය කිරීම  (පනතතහි අංක 8(1) දරණ වගන්තිය); 

iv. ීරණය කරන ලද වයාපෘති සේබන්ධතයන් මහජනතාව තමන්ම වයාපෘතිය නිසා  බලපෑමට 

ලක් වූ අතනකුත් පාර්ශ්වයන් තවත සමස්තයක් තලස ප්රගාී තතොරතුරු සන්නිතව්දනය 

කිරීතමහිලා අදාල වන්නා වූ උපතදස් නිකුත් කිරීම (පනතතහි අංක 9(1) දරණ වගන්තිය);  
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2' තකොමිෂන් සභාතේ කාර් " කර්තවය න් සෙ බලතල 

2'1' තකොමිෂන් සභාතේ කාර්  සෙ කර්තවය න් පෙත දැක්තේ. 

 

i. තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතත් තපොදු අධිකාරීන්ට පවරා ඇති 

කාර්යයන් නිසි තලස ඉටුකරන්තන් ද සහ පනතට අනුකූලව කටයුතු කරන්තන් ද යන්න 

අධීක්ෂණය කිරීම' 

ii. තපොදු අධිකාරියක් සේබන්ධතයන් සාමානය සමාතලෝචන හා සුවිතශ්ේෂී සමාතලෝචන සඳහා 

නිර්තේශ් සිදුකිරීම' 

iii. තතොරතුරු ලබාදීම සඳහා සාධාරණ ගාස්තු නිර්ණයට තපොදු අධිකාරීන් තවත මාර්තගෝපතේශ්න 

ලබාදීම 

iv. තතොරතුරු තනොමිතල් ලබාදිය හැකි අවස්ථා නියම කිරීම 

v. ගාස්තු උපතල්ඛ්නය නියම කිරීම 

vi. රාජය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා ඒවාට සහතයෝගය ලබාදීම 

vii. පනත යටතත් අවශ්යතා සහ අයිතිවාසිකේ ප රසිේධ කිරීම 

viii. තපොදු අධිකාරීන් සඳහා වාර්තා නිසි පරිදි පවත්වාතගන යාමට මාර්තගෝපතේශ් නිකුත් කිරීම 

 

2.2  තකොමිෂන් සභාතේ රායකාරි සෙ ක රි ාකාරකේ  ටතේ පෙත දැක්තවන සවිස්තරාේමක 

ක රි ාකාරකේ එ ට පැවරී ඇත. 

 

i. තතොරතුරු නිලධාරීන් (පනතත් අංක 5 (5) දරණ වගන්තිය) තවත අනාවරණය වන තතොරතුරු 

වලට පරිබාහිරව පවත්නා වූ ඕනෑම තතොරතුරක් තවත ප්රතව්ශ් වීතේ  හිමිකම සේබන්ධතයන් 

පවත්නා වූ යේ ගැටළුවක් සේබන්ධතයන් කරන ලද උපතදස් පැීමක් සඳහා අවශ්ය 

මගතපන්වීම ලබා දීම;  

ii. රජතේ ආයතනයන් විසින් කලමනාකරණය කරතගන යනු ලබන වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා 

පවත්නා බාධාවන් සේබන්ධතයන් උපතදස් ලබා දීම (පනතත් අංක 7(2) දරණ වගන්තිය). 

iii. අමාතයංශ් විසින් ප්රකාශ්යට පත් කරනු ලබන අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා  සකස් කිරීතමහි ලා අවශ්ය 

වන ආකෘතිය ීරණය කිරීම  (පනතතහි අංක 8(1) දරණ වගන්තිය); 

iv. ීරණය කරන ලද වයාපෘති සේබන්ධතයන් මහජනතාව තමන්ම වයාපෘතිය නිසා  බලපෑමට 

ලක් වූ අතනකුත් පාර්ශ්වයන් තවත සමස්තයක් තලස ප්රගාී තතොරතුරු සන්නිතව්දනය 

කිරීතමහිලා අදාල වන්නා වූ උපතදස් නිකුත් කිරීම (පනතතහි අංක 9(1) දරණ වගන්තිය);  

v. සෑම රජතේ ආයතනයක් විසින්ම වාර්ෂිකව තකොමිෂන් සභාව තවත ඉදිරිපත් කර මහජනතාව 

තවත සිය කාර්යාලයන් හි සහ ඔවුන්තේ අදාල තවබ් අඩවි වල ප්රදර්ශ්නය කළ යුතු වන්නා වූ 

වාර්ෂික වාර්තාවන් හි ආකෘති වලට සේබන්ධ නීති සේපාදනය කිරීම; 

vi. තකොමිෂන් සභාවට අවශ්ය  වන්තන් යැයි  සැලතකන පරිදි (පනතතහි අංක 13 දරණ 

වගන්තිය) තසේවකයන් පත් කිරීම; 

vii. තකොමිෂන් සභාව සහ එහි ගිණුේ පවත්වාතගන යාම; 

viii. පනතතහි 32 වන වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කාර්ය පටිපාටික 

අවශ්යතා මුද්රණය කිරීම (පනතතහි අංක 22 දරණ වගන්තිය). 

ix. තපෞේගලික කැමැත්ත වඩා වැඩි මට්ටමක පවත්නා තතොරතුරු මුදාහැරීම සිදු කරනු ලබන 

තපොදු ආයතනයකට තතවන පාර්ශ්වයක් විසින් සපයනු ලබන එවැනි තතොරතුරු නිරාවරණය 

කිරීම සදහා තපොදු අධිකාරීන්ට නියමකිරීම (පනතතහි අංක 29 (2) (ඇ) දරණ වගන්තිය); සහ, 

x. තතොරතුරු නිලධාරීන් / පත් කරන ලද නිලධාරීන් විසින් (පනතතහි අංක 39 (4) දරණ 

වගන්තිය) සිදු කරනු ලබන වැරදි සේබන්ධතයන් නඩු පැනවීතේ කටයුතු සිදු කිරිම. 

 

2.3. තකොමිෂන් සභාතවහි බලතල 

 

i. විභාග පැවැත්වීමට සහ තකොමිසම ඉදිරියට ඕනෑම පුේගලයකුට පැමිණීමට කටයුතු 

සැලැස්වීම; 

ii. දිවුරුේ යටතත් තහෝ සහතික කරන ප්ර කාශ් මත වන පුේගලයන්තගන් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සහ 

එකී පුේගලයා සතුව පවත්නා තතොරතුරු ලබා දීම; 

iii. තපොදු ආයතනයක පවත්නා ඕනෑම තතොරතුරක් පරීක්ෂා කිරීම; 

iv. යේ ආකාරයකට තතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සදහා තපොදු ආයතනයකට විධාන කිරීම; 

v. යේ තපොදු ආයතනයක් විසින් රදවාතගන පැවති තතොරතුරු ප්ර කාශ්යට පත් කිරීම සදහා එකී 

තපොදු ආයතනයකට විධාන කිරිම 

vi. 32 වගන්තිය යටතත් යේ අගතියට පත් වූ පාර්ශ්වයක් විසින් සිදු කරන ලද අභියාචනයක් 

විභාග කිරීම සහ ීරණය කිරීම; 

vii. යේ තතොරතුරක් නියමිත තව්ලාවට තනොලැබුණා යැයි කරන ලද තචෝදනාවකදී යේ 

පුරවැසියකුතගන් අය කරන ලද යේ මුදලක් තව් නේ එය ප්ර තිපූර්ණය කිරිමට විධාන කිරීම; 

viii. පනතත් අංක 41 දරණ වගන්තිය ප්ර කාරව ජනමාධය විෂය භාර අමාතයවරයා විසින් පනවනු 

ඇති තරගුලාසි සදහා නිර්තේශ් ඉදිරිපත් කිරීම; 

ix. පනතත් අංක 42 දරණ වගන්තිතයහි දක්වන ලද කරුණු සේබන්ධතයන් රීති සකස් කිරිම.   

 



f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislï ms<sn`o fldñIka iNdj

16 jd¾Isl jd¾;dj - 2018

3. තකොමිෂන් සභාතේ කාර් සාධන  
3.1 තකොමිෂන් සභාතේ රැස්වීේ 

අ භියාචනා විභාග කිරීම ස`දහා තකොමිෂන් සභාව සෑම සතියකම සදුදා සහ අගහරුවාදා දිනවල රැස්තව්. 

සමාතලෝචනයට පාත්ර  වන වර්ෂය තුළ, තකොමිෂන් සභා රැස්වීේ 114ක් පවත්වා ඇත. 2017.02.03 

දිනැතිව ගැසට් කරන ලද RTICහි නීති ප්ර කාරව ආකාර 3ක් යටතත් අභියාචනා සැලකිල්ලට ගනු 

ලැතබ්. [එනේ මූලික ඇගැයීම (18 වන නීතිය); විස්තරාත්මක විමර්ශ්න / නඩු කැවීේ (19 වන නීතිය), 

සහ පුේගලයා වශ්තයන් විභාගයට ලක් කිරීම (20 වන නීතිය)]  

 

3.2 අභි ාචනා භාරගැනීම 

2018 වර්ෂතේදී තකොමිෂන් සභාව තවත අභියාචනා 800ක් ලැබුණ අතර එය 2017දී ලද අභියාචනා 

230ට සාත්ක්ෂව සැසදීම වටී. වසතර් අදාල මාසතේ දී ලැබුණු අභියාචනා ගණන වගුව - 1න් තපන්වනු 

ලැතබ්.   

 

වගුව - 01 

2017 සහ 2018 වර්ෂයන්හි මාසිකව ලද අ භියාචනා ප්ර මාණය   

මාස  අභි ාචනා 2017 අභි ාචනා 2018 

යනවාරි - 60 

තපබරවාරි - 67 

මාර්තු 03 69 

අතරේල් 11 76 

මැයි  32 72 

ජූනි 24 41 

ජූලි 41 78 

අතගෝස්තු  52 91 

සැප්තැේබර් 32 95 

ඔක්තතෝබර් 52 73 

තනොවැේබර් 49 61 

තදසැේබර්  59 30 

මුළු ගණන 230 800 
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3. තකොමිෂන් සභාතේ කාර් සාධන  
3.1 තකොමිෂන් සභාතේ රැස්වීේ 

අ භියාචනා විභාග කිරීම ස`දහා තකොමිෂන් සභාව සෑම සතියකම සදුදා සහ අගහරුවාදා දිනවල රැස්තව්. 

සමාතලෝචනයට පාත්ර  වන වර්ෂය තුළ, තකොමිෂන් සභා රැස්වීේ 114ක් පවත්වා ඇත. 2017.02.03 

දිනැතිව ගැසට් කරන ලද RTICහි නීති ප්ර කාරව ආකාර 3ක් යටතත් අභියාචනා සැලකිල්ලට ගනු 

ලැතබ්. [එනේ මූලික ඇගැයීම (18 වන නීතිය); විස්තරාත්මක විමර්ශ්න / නඩු කැවීේ (19 වන නීතිය), 

සහ පුේගලයා වශ්තයන් විභාගයට ලක් කිරීම (20 වන නීතිය)]  

 

3.2 අභි ාචනා භාරගැනීම 

2018 වර්ෂතේදී තකොමිෂන් සභාව තවත අභියාචනා 800ක් ලැබුණ අතර එය 2017දී ලද අභියාචනා 

230ට සාත්ක්ෂව සැසදීම වටී. වසතර් අදාල මාසතේ දී ලැබුණු අභියාචනා ගණන වගුව - 1න් තපන්වනු 

ලැතබ්.   

 

වගුව - 01 

2017 සහ 2018 වර්ෂයන්හි මාසිකව ලද අ භියාචනා ප්ර මාණය   

මාස  අභි ාචනා 2017 අභි ාචනා 2018 

යනවාරි - 60 

තපබරවාරි - 67 

මාර්තු 03 69 

අතරේල් 11 76 

මැයි  32 72 

ජූනි 24 41 

ජූලි 41 78 

අතගෝස්තු  52 91 

සැප්තැේබර් 32 95 

ඔක්තතෝබර් 52 73 

තනොවැේබර් 49 61 

තදසැේබර්  59 30 

මුළු ගණන 230 800 

 

2017ට සාත්ක්ෂව 2018 වර්ෂතේ දී ලද අභියාචනා ප්ර මාණය වගුව - 2 මගින් පිළිබිඹු තව්. තකතසේ 

නමුදු පළාත් අනුව වැඩි වීම තවනස් තව්. වැඩිම අභියාචනා ප්ර මාණය බස්නාහිර පළාතතන් ද අවම 

ප්ර මාණය ඌව පළාතතන් ද වාර්තා වී ඇත.  

 

වගුව - 2 2017 සෙ 2018 වර්ෂ න්හි පළාේ මට්ටමින් ලද අභි ාචනා ගණන  

පලාත 2017 අභි ාචනා 2018 අභි ාචනා 

බස්නාහිර 94 338 

දකුණ 49 143 

උතුර 22 48 

මධයම 22 77 

සබරගමුව 12 35 

උතුරු මැද 11 43 

නැතගනහිර 11 75 

ඌව 6 15 

ව ඹ 3 26 

මුළු ගණන 230 800 

 

3 වන වගුතවන් තපන්වන්තන් 2017 වර්ෂයට සාත්ක්ෂව 2018 වර්ෂතේදී තකොමිෂන් සභාව තවත ලද 

අභියාචනා ප්රමාණතයහි පළාත් අනුව හිමිවන ප්රතිශ්තාත්මක අගයයි. 40.9%ක් වූ බස්නාහිර පළාතතහි 

අගය 2018 වන විට 42.2% දක්වා තවදුරටත් වැඩි විය. තබොතහෝ පළාත් වල අගය ආන්තිකව 2018 

වර්ෂතේදී ඉහළ යාම තහෝ පහළ යාම සිදුවී ඇත.  

 

3 වැනි වගුව - පළාේ සෙ % තකොටස අනුව විධිමේ අභි ාචනා ලද ර මාණ  - 2017 සෙ 2018  

පළාත 2017 අභි ාචනා පළාේ % තකොටස 2018 අභි ාචනා පළාේ % තකොටස 

බස්නාහිර 94 40.9 338 42.2 

දකුණ 49 21.3 143 17.8 

උතුර 22 9.6 48 6.1 

මධයම 22 9.6 77 9.7 

සබරගමුව 12 5.2 35 4.4 

උතුරු මැද 11 4.8 43 5.3 

නැතගනහිර 11 4.8 75 9.3 
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ඌව 6 2.6 15 2.0 

ව ඹ 3 1.3 26 3.2 

මුළු ගණන 230 100 800 100 

 

4 වන වගුව මගින් දක්වන්තන් එක් එක් අදාල පළාතතහි ජනගහනය අනුව සකසන ලද 2018 

වර්ෂතේදී තකොමිෂන් සභාව තවත ලද අභියාචනා වල පළාත් ප්ර තිශ්තාත්මක අගයයි.      

 

4 වන වගුව - ඒ ඒ පළාේවලට අදාල අභි ාචනා සතය සෙ යනගෙන ට අනුව ගලපන ලද දා කේව 

අග න් 

පළාත අභි ාචනා % දා කේව  යනගෙන  '000 යනගෙන  අනුව ගැලපුම % අග  

බස්නාහිර 338 42.2 6129 28.3 

දකුණ 143 17.8 2637 12.2 

මධයම 48 9.7 2750 12.7 

නැතගනහිර 77 9.3 1710 7.9 

උතුරු 35 6.1 1131 5.2 

ව ඹ 43 3.2 2536 11.7 

සබරගමුව 75 4.4 2047 9.4 

උතුරු මැද 15 5.3 1366 6.3 

ඌව 26 2.0 1364 6.3 

  800 100.0 21670 100.0 

 

5 වන වගුව මගින් දැක්තවන්තන් අදාල එක් එක් දිස්ත්රික්කතේ ජනගහනය අනුව ගැලපූ කල්හි 2018 

වර්ෂතේ තකොමිෂන් සභාවට ලද අභියාචනාවන්හි ප්ර තිශ්තාත්මක අගයන්ය. 
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ඌව 6 2.6 15 2.0 

ව ඹ 3 1.3 26 3.2 

මුළු ගණන 230 100 800 100 

 

4 වන වගුව මගින් දක්වන්තන් එක් එක් අදාල පළාතතහි ජනගහනය අනුව සකසන ලද 2018 

වර්ෂතේදී තකොමිෂන් සභාව තවත ලද අභියාචනා වල පළාත් ප්ර තිශ්තාත්මක අගයයි.      

 

4 වන වගුව - ඒ ඒ පළාේවලට අදාල අභි ාචනා සතය සෙ යනගෙන ට අනුව ගලපන ලද දා කේව 

අග න් 

පළාත අභි ාචනා % දා කේව  යනගෙන  '000 යනගෙන  අනුව ගැලපුම % අග  

බස්නාහිර 338 42.2 6129 28.3 

දකුණ 143 17.8 2637 12.2 

මධයම 48 9.7 2750 12.7 

නැතගනහිර 77 9.3 1710 7.9 

උතුරු 35 6.1 1131 5.2 

ව ඹ 43 3.2 2536 11.7 

සබරගමුව 75 4.4 2047 9.4 

උතුරු මැද 15 5.3 1366 6.3 

ඌව 26 2.0 1364 6.3 

  800 100.0 21670 100.0 

 

5 වන වගුව මගින් දැක්තවන්තන් අදාල එක් එක් දිස්ත්රික්කතේ ජනගහනය අනුව ගැලපූ කල්හි 2018 

වර්ෂතේ තකොමිෂන් සභාවට ලද අභියාචනාවන්හි ප්ර තිශ්තාත්මක අගයන්ය. 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 වන වගුව - ඒ ඒ දිස්ත්රික්ක න්තගන් ලද සතය ො යනගෙන  අනුව ගලපන ලද දිස්ත්රික් තකොටස 

ම`ගින් ලද විධිමේ අභි ාචනාවන් හි සංඛ්යාව අ අග  

දිස්ත්රික්ක  මුළු අභි ාචනා 
ගණන % තකොටස 2018 මැදභාගතේ 

යනගෙන  
% අනුව ගලපන ලද 

යනගෙන  
තකොළඹ 213 26.5 2439 11.3 

ගේපෙ 91 11.3 2409 11.1 

කළුතර 35 4.4 1281 5.9 

ගාල්ල 90 11.2 1124 5.2 

මාතර 21 2.6 858 4.0 

ෙේබන්තතොට 32 4.0 655 3.0 

මෙනුවර 63 7.8 1468 6.8 

මාතතල් 13 1.6 519 2.4 

නුවර එළි  2 0.2 763 3.5 

ත්රිකුණාමල  6 0.7 421 1.9 

මඩකලපුව 7 0.9 570 2.6 

අේපාර 61 7.7 719 3.3 

 ාපන  26 3.4 613 2.8 

වේනි ා 15 1.9 187 0.9 

මන්නාරම 5 0.6 109 0.5 

කිලිතනොච්චි 1 0.1 126 0.6 

මුලතිවු 1 0.1 96 0.4 

කුරුණෑගල 189 2.4 1711 7.9 

පුේතලම 7 0.9 825 3.8 

රේනපුර 29 3.6 1163 5.4 

කෑගල්ල 6 0.7 884 4.1 

අනුරාධපුර  35 4.5 930 4.3 

තපොතලොන්නරුව 7 0.9 436 2.0 

බදුල්ල 6 0.7 873 4.0 

තමොනරාගල 10 1.2 491 2.3 

එකතුව 800 100 21670 100 

 

2018 වර්ෂතේ දිස්ත්රික්ක වශ්තයන් ලද අභියාචනා ගණනට අදාලව (කරුණාකර 5 වන වගුව 

බලන්න), ඉහළම අභියාචනා ප්ර මාණය වන 213 (26.5%) ක් ලැබී තිබුතණ් තකොළඹ දිස්ත්රික්කතයනි. 
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තදවන ඉහළම අභියාචනා ප්ර මාණය ගේපහ (11.3%) සහ ගාල්ල (11.2) යන දිස්ත්රික්ක වලින් ලැබුණි. 

තතවන ඉහළම අභියාචනා ප්ර මාණය මහනුවර (7.8%) සහ අේපාර (7.7%) දිස්ත්රික්ක වලින් වාර්තා 

විය. දිස්ත්රික් අනුව ලද අභියාචනා ප්ර මාණය දිස්ත්රික්කයන්හි 2018 මධය - වාර්ෂික ජනගහනය අනුව 

ගලපන ලදී. ගැලපීතමන් අනතුරුව, තකොළඹ දිස්ත්රික්ක සදහා වන තකොටස 11.3% දක්වා පහළට 

වැටුණු අතර ගේපහ 11.1% දක්වා ඉහළ යන ලදී. තදවන ඉහළම තකොටස කුරුණෑගල (7.9%) සහ 

තතවන වැඩිම ප්ර මාණය මහනුවර (6.8%) තලස සටහන් විය.  

 

6 වන වගුතවන් දැක්තවන්තන් 2018 වර්ෂ  තුලදී රායය ආ තන වර්ග  අනුව තකොමිෂන් සභාව ලද 

අභි ාචනා ගණනයි. 

 

6 වන වගුව - රාජය ආයතන වල වර්ගය අනුව ලද අභියාචනාවන්හි සංඛ්යාව - 2018 

රායය ආ තන න් හි ස්වූපප  2017 % 2018 % 

යනාධිපති, අග්රාමාතය, පාර්ලිතේන්තුව, 

අමාතය ම්ඩඩල  

5 2.2 9 1.1 

අධිකරණ / විනිශ්ච්  සභා    - 8 1 

තකොමිෂන් සභා 15 6.5 61 7.3 

අමාතයංශ් 29 12.6 113 14.7 

පළාේ සභා 17 7.4 41 4.9 

දිස්ත්රික් තල්කේ කාර් ාල 21 9.1 78 9.4 

පළාේ පාලන ආ තන 27 11.7 60 7.2 

තදපාර්තතේන්තු 61 26.5 225 28 

වයවස්ාාපිත ආ තන 36 15.7 136 17.4 

විශ්්ව විදයාල ො උසස් අධයාපන ආ තන   - 31 3.7 

බැංකු 19 8.3 28 3.3 

සමාගේ   - 14 1.7 

සමූපකාර   0.0 3 0.4 

මුළු අග  230 100.0 800 100 
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තදවන ඉහළම අභියාචනා ප්ර මාණය ගේපහ (11.3%) සහ ගාල්ල (11.2) යන දිස්ත්රික්ක වලින් ලැබුණි. 

තතවන ඉහළම අභියාචනා ප්ර මාණය මහනුවර (7.8%) සහ අේපාර (7.7%) දිස්ත්රික්ක වලින් වාර්තා 

විය. දිස්ත්රික් අනුව ලද අභියාචනා ප්ර මාණය දිස්ත්රික්කයන්හි 2018 මධය - වාර්ෂික ජනගහනය අනුව 

ගලපන ලදී. ගැලපීතමන් අනතුරුව, තකොළඹ දිස්ත්රික්ක සදහා වන තකොටස 11.3% දක්වා පහළට 

වැටුණු අතර ගේපහ 11.1% දක්වා ඉහළ යන ලදී. තදවන ඉහළම තකොටස කුරුණෑගල (7.9%) සහ 

තතවන වැඩිම ප්ර මාණය මහනුවර (6.8%) තලස සටහන් විය.  

 

6 වන වගුතවන් දැක්තවන්තන් 2018 වර්ෂ  තුලදී රායය ආ තන වර්ග  අනුව තකොමිෂන් සභාව ලද 

අභි ාචනා ගණනයි. 

 

6 වන වගුව - රාජය ආයතන වල වර්ගය අනුව ලද අභියාචනාවන්හි සංඛ්යාව - 2018 

රායය ආ තන න් හි ස්වූපප  2017 % 2018 % 

යනාධිපති, අග්රාමාතය, පාර්ලිතේන්තුව, 

අමාතය ම්ඩඩල  

5 2.2 9 1.1 

අධිකරණ / විනිශ්ච්  සභා    - 8 1 

තකොමිෂන් සභා 15 6.5 61 7.3 

අමාතයංශ් 29 12.6 113 14.7 

පළාේ සභා 17 7.4 41 4.9 

දිස්ත්රික් තල්කේ කාර් ාල 21 9.1 78 9.4 

පළාේ පාලන ආ තන 27 11.7 60 7.2 

තදපාර්තතේන්තු 61 26.5 225 28 

වයවස්ාාපිත ආ තන 36 15.7 136 17.4 

විශ්්ව විදයාල ො උසස් අධයාපන ආ තන   - 31 3.7 

බැංකු 19 8.3 28 3.3 

සමාගේ   - 14 1.7 

සමූපකාර   0.0 3 0.4 

මුළු අග  230 100.0 800 100 

 

 

 

 

 

7 වන වගුතවන් දැක්තවන්තන් 2018 වර්ෂතේදී භාෂා අනුව එක් එක් පළාේ වලින් ලද අභි ාචනා 

සංඛ්යාවයි. තකොමිෂන් සභාවට සිංෙල භාෂාතවන් අභි ාචනා 154ක් ද (67.0%), දමිල භාෂාතවන් 

අභි ාචනා 23 (10.0%)ක්ද ඉංග්රීසි භාෂාතවන් අභි ාචනා 53ක්ද (23.0%) 2017 වර්ෂතේදී ලැ ඇ ඇති 

අතර එ  2018 වර්ෂ  වන විට  සිංෙල භාෂාතවන් අභි ාචනා 532ක් ද (66.5%), දමිල භාෂාතවන් 

අභි ාචනා 104 (13.0%)ක්ද ඉංග්රීසි භාෂාතවන් අභි ාචනා 164ක් ද (20.5%) ද වශ්ත න් එ  

දැක්විණ. 2018 වර්ෂතේදී භාෂාව අනුව අභි ාචනා ලැ ඇම සැලකි  යුතු තලස තවනස් වීමකට 

භායන  වී තනොමැත. 

 

වගුව - 7 භාෂාව අනුව ලද අභි ාචනා සංඛ්යාව - 2017 සෙ 2018 
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1.3. විධිමේ අභි ාචනාවන්ට අමතරව ලද ඉල්ලීේ  
විධිමත්ව ලද අභියාචනා වලට අමතරව, තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිළිබද පනත අනුව 

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අභිලාශ්තයන් යුතුව අවිධිමත් සහ අඩුපාඩු සහිත ආකාරතයන් සැකසුනා වූ 

මහජන දුක් ගැනවිලි විවිධාකාරතයන් තකොමිෂන් සභාව තවත ලැතබ්. 2018 වර්ෂතේදී ඒ ආකාරතේ 

අවිධිමත් සහ අඩුපාඩු සහිත දුක් ගැනවිලි / ඉල්ලීේ 300කට අධික ප්ර මාණයක් ලැබී ඇත. තමකී ඉල්ලීේ 

කාණ්ඩ 4ක් යටතත් වර්ගීකරණය කල හැකිය:  

 

අ).  තතොරතුරු නිලධාරී තහෝ නේකළ නිලධාරියාතගන් තතොරතුරු ඉල්ලීමක් තනොකර තකොමිෂන් 

සභාව තවත සෘජුව එවන ලද ඉල්ලීේ. 

ආ).  තතොරතුරු නිලධාරී තහෝ නේකළ නිලධාරියා තවත ඉල්ලීම / අභියාචනය කරන ලදුව තකොමිෂන් 

සභාව තවත අනතුරුව කරන ලද ඉල්ලීේ; 

ඇ).  තතොරතුරු ඉල්ලා ඇති ක්ෂත ර සියල්ල තවත අදාල තනොවන දුක් ගැනවිලි සහ  

ඈ).  පනත අනුව තපොදු අධිකාරියක් තනොවූ සංවිධානයන්හි තතොරතුරු ලබා ගැනීමට කරන ලද 

ඉල්ලීේ.  

 

එබදු ඉල්ලීේ සියල්ලට ප්ර තිචාර දක්වමින්, තකොමිෂන් සභාව විසින් අවශ්ය පරිදි උපතදස් සහ පිළිතුරු 

යවා ඇත. එබදු දුර්වලතා නිවැරදි කිරීතමන් අනතුරුව තතොරතුරු ස`දහා නැවත ඉල්ලීේ කළ විට, ඒවා 

විධිමත් අභියාචන වශ්තයන් සලකා විභාගය ස`දහා තයොමු කරනු ලැතබ්. 

 

පනත යටතත් උපතදස් ලබා දීම සදහා තපොදු අධිකාරීන් විසින් තයොමු කළ ඉල්ලීේ 150කට වැඩි 

සංඛ්යාවක් සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව ප්ර තිචාර දක්වා ඇත. තකොමිෂන් සභාව විසින් තපොදු 

අධිකාරීන් ඉදිරිපත් කරන ලේදා වූ පනතත් අංක 5 (1) දරණ වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු වලට ප්රතව්ශ් 

වීතේ හැකියාව වළක්වමින් ඇතැේ ඉල්ලීේ ප්ර තික්තෂේප කිරීම සේබන්ධතයන් උපතදස්  ලබාදීම සිදු 

කරන ලදී. තකොමිෂන් සභාව විසින් දක්වන ලේතේ තකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රතව්ශ් වීතේ ශ්කයතාතවන් 

යුත් ගැටළු සේබන්ධතයන් පමණක් වන ක රියා පටිපාටික කටයුතු සේබන්ධතයන් පමණක් උපතදස් 

ලබා දීම සිදු කරන බවත්, යේ අභියාචනයක් ඇසීමට තපර හරයාත්මක කරුණු සේබන්ධතයන් 

උපතදස් සැපයීම අභියාචනයකදී පූර්ව විනිශ්්චනය ලක් වීමක් බවට පත් වීමට ඉඩ ඇති බවත්ය.  

 

3.4. අභි ාචනා පසිදලීම  
2017 ජනවාරි මස 20 වන දිනැති අංක 2002/42 දරණ අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත්රතයන් ප්ර කාශිත පරිදි 

2017 තපබරවාරි 3 දිනැති තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනත �යාත්මක කරමින් පුරවැසියන්තේ 

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතට ප්රතව්ශ් වීම ආරේභ කරන ලදී. පනතත් ප්ර තිපාදන ප්ර කාරව, තතොරතුරු 
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1.3. විධිමේ අභි ාචනාවන්ට අමතරව ලද ඉල්ලීේ  
විධිමත්ව ලද අභියාචනා වලට අමතරව, තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිළිබද පනත අනුව 

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අභිලාශ්තයන් යුතුව අවිධිමත් සහ අඩුපාඩු සහිත ආකාරතයන් සැකසුනා වූ 

මහජන දුක් ගැනවිලි විවිධාකාරතයන් තකොමිෂන් සභාව තවත ලැතබ්. 2018 වර්ෂතේදී ඒ ආකාරතේ 

අවිධිමත් සහ අඩුපාඩු සහිත දුක් ගැනවිලි / ඉල්ලීේ 300කට අධික ප්ර මාණයක් ලැබී ඇත. තමකී ඉල්ලීේ 

කාණ්ඩ 4ක් යටතත් වර්ගීකරණය කල හැකිය:  

 

අ).  තතොරතුරු නිලධාරී තහෝ නේකළ නිලධාරියාතගන් තතොරතුරු ඉල්ලීමක් තනොකර තකොමිෂන් 

සභාව තවත සෘජුව එවන ලද ඉල්ලීේ. 

ආ).  තතොරතුරු නිලධාරී තහෝ නේකළ නිලධාරියා තවත ඉල්ලීම / අභියාචනය කරන ලදුව තකොමිෂන් 

සභාව තවත අනතුරුව කරන ලද ඉල්ලීේ; 

ඇ).  තතොරතුරු ඉල්ලා ඇති ක්ෂත ර සියල්ල තවත අදාල තනොවන දුක් ගැනවිලි සහ  

ඈ).  පනත අනුව තපොදු අධිකාරියක් තනොවූ සංවිධානයන්හි තතොරතුරු ලබා ගැනීමට කරන ලද 

ඉල්ලීේ.  

 

එබදු ඉල්ලීේ සියල්ලට ප්ර තිචාර දක්වමින්, තකොමිෂන් සභාව විසින් අවශ්ය පරිදි උපතදස් සහ පිළිතුරු 

යවා ඇත. එබදු දුර්වලතා නිවැරදි කිරීතමන් අනතුරුව තතොරතුරු ස`දහා නැවත ඉල්ලීේ කළ විට, ඒවා 

විධිමත් අභියාචන වශ්තයන් සලකා විභාගය ස`දහා තයොමු කරනු ලැතබ්. 

 

පනත යටතත් උපතදස් ලබා දීම සදහා තපොදු අධිකාරීන් විසින් තයොමු කළ ඉල්ලීේ 150කට වැඩි 

සංඛ්යාවක් සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව ප්ර තිචාර දක්වා ඇත. තකොමිෂන් සභාව විසින් තපොදු 

අධිකාරීන් ඉදිරිපත් කරන ලේදා වූ පනතත් අංක 5 (1) දරණ වගන්තිය යටතත් තතොරතුරු වලට ප්රතව්ශ් 

වීතේ හැකියාව වළක්වමින් ඇතැේ ඉල්ලීේ ප්ර තික්තෂේප කිරීම සේබන්ධතයන් උපතදස්  ලබාදීම සිදු 

කරන ලදී. තකොමිෂන් සභාව විසින් දක්වන ලේතේ තකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රතව්ශ් වීතේ ශ්කයතාතවන් 

යුත් ගැටළු සේබන්ධතයන් පමණක් වන ක රියා පටිපාටික කටයුතු සේබන්ධතයන් පමණක් උපතදස් 

ලබා දීම සිදු කරන බවත්, යේ අභියාචනයක් ඇසීමට තපර හරයාත්මක කරුණු සේබන්ධතයන් 

උපතදස් සැපයීම අභියාචනයකදී පූර්ව විනිශ්්චනය ලක් වීමක් බවට පත් වීමට ඉඩ ඇති බවත්ය.  

 

3.4. අභි ාචනා පසිදලීම  
2017 ජනවාරි මස 20 වන දිනැති අංක 2002/42 දරණ අති විතශ්ේෂ ගැසට් පත්රතයන් ප්ර කාශිත පරිදි 

2017 තපබරවාරි 3 දිනැති තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනත �යාත්මක කරමින් පුරවැසියන්තේ 

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතට ප්රතව්ශ් වීම ආරේභ කරන ලදී. පනතත් ප්ර තිපාදන ප්ර කාරව, තතොරතුරු 

නිලධාරියකුතගන් එහි බලය පවරන ලද නිලධාරියකුතගන් යේ ඉල්ලා සිටින ලද තතොරතුරක් 

තනොලේතේ නේ නියමිත කාලය ඉකුත් වීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභාව තවත අභියාචනය කිරීතේ  

හැකියාව තතොරතුරක් සේබන්ධතයන් අගතියට පත් යේ පාර්ශ්වයක් / පුරවැසියකු  සතුව පවී.  
පනත යටතත් අභියාචනා පසිදලීතේ සහ විමර්ශ්න සිදු කිරිතේ බලය තකොමිෂන් සභාව සතුය. යේ 

දිවුරුමකට / සනාථ කිරීමකට යටත්ව පුේගලයකු පරීක්ෂාවට ලක් කිරිමට සහ අදාල පුේගලයා සතුව 

සිය භාරතේ පවතින යේ තතොරතුරක් පුේගලයා තවත ලබා දීමට ඇති බලය තමයට අයත් තව්. 

(විතශ්ේෂිතව මුක්ත කරන ලේදා වූ තතොරතුරු රහසිගතව පරීක්ෂා කරනු ලැතබ්.) පනත යටතත් බැහැර 

කරන ලේදා වූ තතොරතුරුද ඇතුලත්ව ඕනෑම තතොරතුරක් පරීක්ෂා කිරිතේ බලතල තකොමිෂන් සභාව 

සතුතව්. රාජය ආයතනයක් ම`ගින් රදවා තබා ගන්නා ලද සහ පනත යටතත් බැහැර කරන ලේතේ යැයි 

සැලතකන ඕනෑම තතොරතුරක් පරීක්ෂා කිරීතේ බලය තකොමිෂන් සභාව සතුය. යේ රාජය ආයතනයක් 

විසින් රදවාතගන ඇති තතොරතුරු (විතශ්ේෂ මුක්ත කරන ලද තතොරතුරු හැරුණු විට) යේ ආකෘතියකට 

ඇතුළත් කිරීමට සහ / තහෝ ප්ර කාශ්යට පත් කිරීමට යේ රාජ ය ආයතනයක් තයොමු කිරීතේ හැකියාව 

තකොමිෂන් සභාව සතුය. තවද තතොරතුරු ලබා දීතේදී යේ ප්ර මාදයක් සිදුවූ විට, යේ පුරවැසියකුතගන් 

අයකළ යේ මුදල් ප්ර මාණයක් ප්ර තිපූර්ණය කිරිමට එකී අදාල ආයතනයට විධාන කිරීමට ද තකොමිෂන් 

සභාව සතුව හැකියාව පවී. (15 වගන්තිය). 

 

සමාතලෝචිත වර්ෂතේදී අභි ාචනා 800ක් ලි ාපදිංචි කරන ලද අතර, ඉන් 549ක් අවසන් කර 251ක් 

කල් තබන ලදි 8 වන වගුව බලන්න. 

 

8 වන වගුව පසිදලන ලද, අවසන් කරන ලද සෙ කල් තබන ලද අභි ාචනා සංඛ්යාව 

 

9 වන වගුතවන් දැක්තවන්තන් වර්ෂය තුළ තකොමිෂන් සභාව විසින් විභාග කරන ලදුව අවසන් කරන 

ලද අභියාචනා විස්තරයයි.  

9 වන වගුව - අවශ්යතාව අනුව අභි ාචනා වර්ීකකරණ  2018 

අභි ාචනා වර්ග  ර මාණ  %  
තනි පුරවැසි න් විසින් තම අවශ්යතා මත කරන ලද ඉල්ලීේ පදනේ කරගේ අභි ාචනා 523 65.2 
තපොදු අරමුණක්ද ඉටු කරන්නා වූ තනි පුරවැසි න් විසින් තම අවශ්යතාව මත කරන ලද 
ඉල්ලීේ පදනේ කරගේ අභි ාචනා 

263 32.7 

තපොදු අරමුණක් තවනුතවන් පවේනා වූ ආ තන අ සිවිල් සමාය න්හි අභි ාචනා  14 2.1 
එකතුව 800 100.0 

අගෙරුවාදා දින න්හි 
අසන ලද අභි ාචනා 

ර මාණ  

සදුදා දින න්හි අසන ලද 
අභි ාචනා ර මාණ  

කල් තබන ලද 
අභි ාචනා සංඛ්යාව 

අවසන් නිත ෝග 
ලබා දුන් අභි ාචනා 

සංඛ්යාව 
455 345 251 549 
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අභි ාචනාවන්තගන් තුතනන් තදකක් පමණම පුේගල ඉල්ලීේ පදනේ කරගේ ඒවා . තවේ 32.7%ක් 

පුේගල න් විසින් ත ොමු කරන ලේතේ වුවද තපොදු අරමුණක් ස`දො ද අදාල වන ඒවා . තපොදු කටයුතු 

තවනුතවන්ම ත ොමු කරන ලේදා වූ අභි ාචනාවන් හි ර තිශ්ත  2.1කි.  

 

10 වන වගුව ම`ගින් දැක්තවන්තන් 2018 වර්ෂතේදී ලද 2017 වර්ෂතේ තතොරතුරු වර්ග සම`ග සසදන 

ලේදාවූ අභි ාචනා සංඛ්යාවයි.   

 

 10 වැනි වගුව - 2017 සෙ 2018 වර්ෂ න්හි ඉල්ලා සිටින ලද තතොරතුරු තෙත්ර  න් අනුව සංඛ්යාව 

 

තතොරතුරු තෙත ර 
අභි ාචනා 
සංඛ්යාව 

2017 

අභි ාචනා 
සංඛ්යාව 

2018 
% තවනස 

මානව සේපේ කලමනාකරණ  [පේකිරීේ, උසස් කිරීේ, 

ස්ාාන මාරු, වින , විශ්රාම ගැන්වීේ ආදි ] 

63 202 220.6 

ඉඩේ ො තේපල [ ඔප්පු, දිමනා, බලපත්ර, පැවරිේ, අේපේ කර 

ගැනීේ, වන්දි පිරිනැමීේ ආදි ] 

44 117 165.9 

පරිපාලන සෙ තසේවා ක්රි ාකාරකේ [ බලපත්ර, තසේවා ආදි ] 37 127 243.2 

මූලය කලමනාකරණ  සෙ ගිණුේ [ ආදා ම, වි දම, බදු 

ආදි ] 

17 47 176.5 

 ටිතල පෙසුකේ සංවර්ධන වයාපතති [ මාර්ග, තගොඩනැගිලි, 

වාර්මාර්ග, යල  ආදි ] 

16 28 75.0 

අධයාපන තසේවාව [දරුවන් පාසල් වලට ඇතුළේ කිරීම, 

පාසල් සංවර්ධන සමිති, පාසල් පරිපාලන ] 

12 102 750.0 

පාරිසරික බලපෑේ [ පාරිසරික ො න  අ අහිමි වීම අ 

ආරක්ෂණ  ආදි ] 

11 16 45.5 

විභාග, විමර්ශ්න කමිටු වාර්තා [වින  ෙැර] 11 23 109.1 

තසෞඛ්ය  සෙ සෙන සැලසීතේ තසේවා 6 19 216.7 

නීති  ො සාම  5 83 1560.0 

ර සේපාදන [මිලදී ගැනීේ, ඉදිකිරීේ, තටන්ඩර් ආදි ] 4 23 475.0 

අතනකුේ විවිධ  4 26 550.0 

මුළු අග  230 800 247.8 
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අභි ාචනාවන්තගන් තුතනන් තදකක් පමණම පුේගල ඉල්ලීේ පදනේ කරගේ ඒවා . තවේ 32.7%ක් 

පුේගල න් විසින් ත ොමු කරන ලේතේ වුවද තපොදු අරමුණක් ස`දො ද අදාල වන ඒවා . තපොදු කටයුතු 

තවනුතවන්ම ත ොමු කරන ලේදා වූ අභි ාචනාවන් හි ර තිශ්ත  2.1කි.  

 

10 වන වගුව ම`ගින් දැක්තවන්තන් 2018 වර්ෂතේදී ලද 2017 වර්ෂතේ තතොරතුරු වර්ග සම`ග සසදන 

ලේදාවූ අභි ාචනා සංඛ්යාවයි.   

 

 10 වැනි වගුව - 2017 සෙ 2018 වර්ෂ න්හි ඉල්ලා සිටින ලද තතොරතුරු තෙත්ර  න් අනුව සංඛ්යාව 

 

තතොරතුරු තෙත ර 
අභි ාචනා 
සංඛ්යාව 

2017 

අභි ාචනා 
සංඛ්යාව 

2018 
% තවනස 

මානව සේපේ කලමනාකරණ  [පේකිරීේ, උසස් කිරීේ, 

ස්ාාන මාරු, වින , විශ්රාම ගැන්වීේ ආදි ] 

63 202 220.6 

ඉඩේ ො තේපල [ ඔප්පු, දිමනා, බලපත්ර, පැවරිේ, අේපේ කර 

ගැනීේ, වන්දි පිරිනැමීේ ආදි ] 

44 117 165.9 

පරිපාලන සෙ තසේවා ක්රි ාකාරකේ [ බලපත්ර, තසේවා ආදි ] 37 127 243.2 

මූලය කලමනාකරණ  සෙ ගිණුේ [ ආදා ම, වි දම, බදු 

ආදි ] 

17 47 176.5 

 ටිතල පෙසුකේ සංවර්ධන වයාපතති [ මාර්ග, තගොඩනැගිලි, 

වාර්මාර්ග, යල  ආදි ] 

16 28 75.0 

අධයාපන තසේවාව [දරුවන් පාසල් වලට ඇතුළේ කිරීම, 

පාසල් සංවර්ධන සමිති, පාසල් පරිපාලන ] 

12 102 750.0 

පාරිසරික බලපෑේ [ පාරිසරික ො න  අ අහිමි වීම අ 

ආරක්ෂණ  ආදි ] 

11 16 45.5 

විභාග, විමර්ශ්න කමිටු වාර්තා [වින  ෙැර] 11 23 109.1 

තසෞඛ්ය  සෙ සෙන සැලසීතේ තසේවා 6 19 216.7 

නීති  ො සාම  5 83 1560.0 

ර සේපාදන [මිලදී ගැනීේ, ඉදිකිරීේ, තටන්ඩර් ආදි ] 4 23 475.0 

අතනකුේ විවිධ  4 26 550.0 

මුළු අග  230 800 247.8 

 

3.5 . තපොදු අධිකාරීන් හි අනුකූලතාව 
පනත යටතත් සිය රාජකාරි සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකාරීන්හි අනුකූලතාව ඇගැයීතේ වගකීම 

තකොමිෂන් සභාව සතු වන අතර, තපොදු අධිකාරියකට විතශ්ේෂිත වන්නා වූ නිර්තේශ් ලබාදීමට ද සිදුතව්. 

තවද,  තතොරතුරු නිකුත් කිරිතේ දී තපොදු අධිකාරීන් මගින් අය කළ යුතු මුදල් සාධාරණව ීරණය 

කිරීතේ උපතදස් ද තකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන අතර තනොමිතල් තතොරතුරු නිකුත් කළ 

යුතු අවස්ථා මිල ගණන් උපතල්ඛ්නය සකස් කිරීම, රජතේ නිලධාරීන් සදහා සහතයෝගීතාවතයන් 

යුතුව පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරිම, පනත යටතත් හිමිකේ සහ අවශ්යතා ප්ර කාශ්යට පත් කිරීම තමන්ම 

තපොදු අධිකාරීන් මගින් නිවැරදි සහ තයෝගය ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීම සේබන්ධ උපතදස් ද 

ලබාතදනු ලැතබ්. (14 වන වගන්ති ) 
 

වාර්තාකරණ  සේබන්ධත න් අනුකූලතාව 

(i) ආයතනය, එහි ක්රියාකාරීත්වය, ක්රියාකාරකේ සහ රාජකාරි සේබන්ධතයන් එක් එක් අමාතයංශ්තේ 

යාවත්කාලීන කළ තතොරතුරු ඇතුළත්ව අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා එළි දැක්වීමටත් (ii) පනතත් අංක 3 

දරණ ප්ර තිපාදනය යටතත් සේපාදිත තතොරතුරු වලට පිවිසීතේ අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීතමහිලා 

පුරවැසියකුට ඇති ශ්කයතාව සහතික කරනු වස් අමාතයංශ්තයහි තවබ් අඩවිය හරහා තවන තවනම 

වයාපෘතියට අදාල වන තතොරතුරු සන්නිතව්දනය කිරිම සදහාත් සියලුම අමාතයවරුන් සහ පළාත් 

සභාවන් හි අමාතයවරුන් 2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිළිබද පනතත් 8 සහ 

9 යන වගන්ති වලින්  විධාන තකතර්. 
 

අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා ර කාශ් ට පේ කිරීම  

8(1) වගන්තිය ප්ර කාරව, සෑම අමාතයවරයකු විසින්ම 8 (2) වගන්තියහි විතශ්ේෂ තකොට දක්වන ලේදා වූ 

තතොරතුරු ඇතුලත් අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා සෑම වර්ෂයකම ජූනි 30 වන දින සහ තදසැේබර් 31වන දිනට 

තපර ප්ර කාශ්යට පත් කළ යුතු තව්. 8 (3) වගන්තිය ප්ර කාරව, අමාතයවරුන් විසින් තමම වාර්තා අදාල 

සිදුවීම සිදුවීතමන් මාස හයක් ඇතුළත ප්ර කාශ්යට පත් කිරීම අනිවාර්ය තව්. 8 (4) වගන්තිය ප්රකාරව 

එතලස ප්ර කාශ්යට පත් තකතරන වාර්තා රාජය භාෂාවන්තගන් ප්ර කාශිතව මහජන පරිශීලනය උතදසා 

පැවතිය යුතු තව්. 
 

වයාපතති සේබන්ධ තතොරතුරු 

9 (1) (අ) වගන්තිය ප්ර කාරව, සෑම අමාතයවරයකු විසින්ම 9 (3) වගන්තිතයන් ප්ර තිපාදිත යේ 

වටිනාකමක් අතික්ර මණය තකතරන වයාපෘතියක් සේබන්ධ සියලු තතොරතුරු සන්නිතව්දනය කිරීම 

අත්ක්ෂා තකතර්. තමකී තතොරතුරු අදාල වයාපෘතිය ආරේභ කිරීමට මාස 3කට තපර සමස්තයක් 

තලස ප්ර ජාව තවත අනාවරණය කර, එතමන්ම බලපෑමකට ලක්වීමට යේ ප්ර වනතාවක් ඇතැයි සැලකිය 

හැකි යේ පුේගලයන් තව්ද ඔවුනටද දැනුේ දිය යුතුව පවී.  
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9 (2) (අ) වගන්තිය ප්ර කාරව, යේ පුරවැසියකුතේ ඉල්ලීමකට අනුව යේ වයාපෘතියක් සේබන්ධතයන් 

යාවත්කාලීන කරන ලේදා වූ තතොරතුරු සැපයීම අනිවාර්යය තව්. 9 (3) වගන්තිය ප්ර කාරව එකී කරුණ 

තේශීය වශ්තයන් මූලයනය වන වයාපෘති තමන්ම විතේශීය ආධාර මත ක්රියාත්මක වන වයාපෘති සදහාද 

අදාල තව්.  
 

තපොදු අධිකාරීන් මගින් කරන වාර්තාකරණ  සේබන්ධත න් අනුගතභාව  

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 10 වන වගන්තිය ප්රකාරව  “සෑම තපොදු අධිකාරියක් විසින්ම අදාල 

වර්ෂතේ වාර්ෂික වාර්තාව එකී වාර්තාවට අදාල වර්ෂතේ තදසැේබර් මස 31වන දිනට ප්ර ථම තකොමිෂන් 

සභාව තවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තවද එකී වාර්තාව එම කාර්යාලතේ සහ තවබ් අඩවිතේ 

මහජනතාවතේ පරිශීලනය ස`දහා පැවතිය යුතු බවට එම`ගින් තවදුරටත් දන්වා සිටින ලදී. පනතත් 

ප්ර තිපාදන ප්ර කාරව තමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කටයුත්තක් වන බව තනොසලකා හරිමින්, 

පනත බලාත්මක තත්ත්වයට පත් වූ 2017 වර්ෂයට අදාලව 2018 තදසැේබර් මස 31 වන දිතනන් 

අවසන් වූ වර්ෂය සදහා තතොරුතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිළිබද වූ තකොමිෂන් සභාව තවත වාර්ෂික 

වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට සහ තමම නනතික අවශ්යතාවට අනුව කටයුතු කිරීමට තපළඹී ඇත්තත් 

ආයතන අල්ප ප්ර මාණයක් පමණි. 
 

3.6 පුහුණු අවසා්ා සදො ත ොමු වීම  
සමාතලෝචිත වර්ෂය තුළ, විශිෂ්ට ආයතන හා මහජන යහපත අගයන ඇති කණ්ඩායේ මගින් 

සංවිධානය කරන ලද තතොරතුරු අයිතිය පිළිබද විවිධ පුහුණු සදහා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ 

තකමසාරිස්වරුන් සහභාගී වූහ. තකොමිෂන් සභාතවහි සභාපති මහින්ද ගේමේපිල මහතාද එහි 

තකොමසාරිස් කිෂාලි පින්තටෝ - ජයවර්ධන තමනවිය ශ්රී ලංකා මාධය ආයතනය (SLPI) මගින් 

සැ්තැේබර් 28 වන දින පවත්වන ලද තතොරතුරු සදහා වන විශ්්වීය ප්රතව්ශ්ය සදහා වන ජාතයන්තර 

දිනය සනිටුහන් කරමින් පවත්වන ලද ජාතයන්තර සේතේලනතේදී සිය අදහස් දක්වන ලදී. තවද 

සැ්තැේබර් 25වන දින මැතල්සියාතව්, කුවාලාලාේපූර් නුවර පැවැත්වීමට තයදුණු සන්නිතව්දනතේ 

සංවර්ධනය සදහා වූ ජාතයන්තර වැඩසටහතන් (IPDC) සංවාදයන්හි දී ශ්රී ලංකාතව් තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබදව තපොදු තේශ්නයක් පැවැත්වීමට තකොමසාරිස් කිෂාලි පින්තටෝ - ජයවර්ධන 

තමනවිය කටයුතු කරන ලදී. එතමන්ම ලාභදායීත්වය සදහා තනොවන නීතිය  සේබන්ධතයන් වන 

ජාතයන්තර මධයස්ථානතයහි ආරාධනතයන් යුතුව  විවෘත රාජය පාර්ශ්වකාරීත්වය (OGP) අමතන 

ලදී. තවද තනොවැේබර් මස 6 වන දින දකුණු තකොරියාතව් තසෝල් නුවර පැවැත්වුණු ආසියානු - පැසිපික් 

කලාපතේ රැස්වීමට සහභාගී වන ලදී. 
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9 (2) (අ) වගන්තිය ප්ර කාරව, යේ පුරවැසියකුතේ ඉල්ලීමකට අනුව යේ වයාපෘතියක් සේබන්ධතයන් 

යාවත්කාලීන කරන ලේදා වූ තතොරතුරු සැපයීම අනිවාර්යය තව්. 9 (3) වගන්තිය ප්ර කාරව එකී කරුණ 

තේශීය වශ්තයන් මූලයනය වන වයාපෘති තමන්ම විතේශීය ආධාර මත ක්රියාත්මක වන වයාපෘති සදහාද 

අදාල තව්.  
 

තපොදු අධිකාරීන් මගින් කරන වාර්තාකරණ  සේබන්ධත න් අනුගතභාව  

තතොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 10 වන වගන්තිය ප්රකාරව  “සෑම තපොදු අධිකාරියක් විසින්ම අදාල 

වර්ෂතේ වාර්ෂික වාර්තාව එකී වාර්තාවට අදාල වර්ෂතේ තදසැේබර් මස 31වන දිනට ප්ර ථම තකොමිෂන් 

සභාව තවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තවද එකී වාර්තාව එම කාර්යාලතේ සහ තවබ් අඩවිතේ 

මහජනතාවතේ පරිශීලනය ස`දහා පැවතිය යුතු බවට එම`ගින් තවදුරටත් දන්වා සිටින ලදී. පනතත් 

ප්ර තිපාදන ප්ර කාරව තමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කටයුත්තක් වන බව තනොසලකා හරිමින්, 

පනත බලාත්මක තත්ත්වයට පත් වූ 2017 වර්ෂයට අදාලව 2018 තදසැේබර් මස 31 වන දිතනන් 

අවසන් වූ වර්ෂය සදහා තතොරුතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිළිබද වූ තකොමිෂන් සභාව තවත වාර්ෂික 

වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට සහ තමම නනතික අවශ්යතාවට අනුව කටයුතු කිරීමට තපළඹී ඇත්තත් 

ආයතන අල්ප ප්ර මාණයක් පමණි. 
 

3.6 පුහුණු අවසා්ා සදො ත ොමු වීම  
සමාතලෝචිත වර්ෂය තුළ, විශිෂ්ට ආයතන හා මහජන යහපත අගයන ඇති කණ්ඩායේ මගින් 

සංවිධානය කරන ලද තතොරතුරු අයිතිය පිළිබද විවිධ පුහුණු සදහා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ 

තකමසාරිස්වරුන් සහභාගී වූහ. තකොමිෂන් සභාතවහි සභාපති මහින්ද ගේමේපිල මහතාද එහි 

තකොමසාරිස් කිෂාලි පින්තටෝ - ජයවර්ධන තමනවිය ශ්රී ලංකා මාධය ආයතනය (SLPI) මගින් 

සැ්තැේබර් 28 වන දින පවත්වන ලද තතොරතුරු සදහා වන විශ්්වීය ප්රතව්ශ්ය සදහා වන ජාතයන්තර 

දිනය සනිටුහන් කරමින් පවත්වන ලද ජාතයන්තර සේතේලනතේදී සිය අදහස් දක්වන ලදී. තවද 

සැ්තැේබර් 25වන දින මැතල්සියාතව්, කුවාලාලාේපූර් නුවර පැවැත්වීමට තයදුණු සන්නිතව්දනතේ 

සංවර්ධනය සදහා වූ ජාතයන්තර වැඩසටහතන් (IPDC) සංවාදයන්හි දී ශ්රී ලංකාතව් තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබදව තපොදු තේශ්නයක් පැවැත්වීමට තකොමසාරිස් කිෂාලි පින්තටෝ - ජයවර්ධන 

තමනවිය කටයුතු කරන ලදී. එතමන්ම ලාභදායීත්වය සදහා තනොවන නීතිය  සේබන්ධතයන් වන 

ජාතයන්තර මධයස්ථානතයහි ආරාධනතයන් යුතුව  විවෘත රාජය පාර්ශ්වකාරීත්වය (OGP) අමතන 

ලදී. තවද තනොවැේබර් මස 6 වන දින දකුණු තකොරියාතව් තසෝල් නුවර පැවැත්වුණු ආසියානු - පැසිපික් 

කලාපතේ රැස්වීමට සහභාගී වන ලදී. 

 

 

 

4. පාලන සෙ මූලය කාර් සාධන  
4.1 ආධාර ලබා තදන ආ තන න්හි තාක්ෂණික සෙ මූලය සො   

 

එක්සේ යාතීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටෙතනහි (UNDP) වයාපතති 

එක්සත් ජාීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) මගින් අභියාචනා විශ්ත්ල්ශ්නය කිරීමටත් 

නනතික සටහන් සකස් කිරීමටත් තතොරතුරු දැන ගැනීතේ තකොමිෂන් සභාව තවත පහසුකේ සලසනු 

වස් අවැසි නනතික විතශ්ේෂඥ දැනුම ලබා තදන ලදී.  එක්සත් ජාීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහතනහි 

(UNDP) මූලය ප්ර තිපාදන මත කණිෂ්ට නීති පර්තේෂකයන් තිතදතනකු (3) පත් කරගන්නා ලද අතර 

එම නීති පර්තේෂකයන් විසින් නනතික පර්තේෂණ වලින් අනතුරුව නනතික සටහන් සකසන ලදී.   

 

4.2 තකොමිෂන් සභාතවහි කාර්  ම්ඩඩල  
2018.12.31 දනට සේපූර්ණ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලතයහි විස්තර සහ සථ්ිර කාර්ය මණ්ඩලය 11 වන 

වගුතවන් දක්වා ඇත. 

වගුව 11 - අනුමත කාර්  ම්ඩඩල  සෙ තතය තසේවක සංඛ්යාව  
තනතුර අනුමත කාර්  ම්ඩඩල  තතය තසේවක සංඛ්යාව 

අධයක්ෂ යනරාල් 01 01 

තේෂ්ඨ පර්තේෂණ නිලධාරි 01 - 

පර්තේෂණ නිලධාරී 01 01 

පරිපාලන නිලධාරී 01 01 

මූලය නිලධාරී 01 01 

භාෂා පරිවර්තක (දමිල) 01 - 

තතොරතුරු තාක්ෂණ සෙකාර 01 01 

සංවර්ධන නිලධාරී 04 03 

කලමනාකරණ සෙකාර 04 03 

පුේගලික සො ක 01  

රි දුරු 03 02 

කාර් ාල කාර්  සො ක 02 01 

මුළු තසේවක සංඛ්යාව 21 14 

 
උක්ත තතොරතුරු වලට අමතරව, 2018 වර්ෂතේදී එක්සත් ජාීන්තේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් 

සපයන ලද සහාය ඇතිව තාවකාලික සහ අර්ධ කාලීන පදනමින් නීති උපතේශ්කයන් තදතදතනකු සහ 



f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislï ms<sn`o fldñIka iNdj

28 jd¾Isl jd¾;dj - 2018

එක් නීති පර්තේෂකයකුතේ තසේවය ලබා ගන්නා ලදී. USAID / SDGAP වැඩසටහනක් යටතත් 

ප්ර තිපාදන සේපාදනය කර ගනිමින් තකොළඹ සහ ත්රාතදණිය විශ්්ව විදයාලයන් හි නීති උපාධිධාරීන් 

තදතදතනකුතේ සහාය ලබා ගන්නා ලදී.    

  

4.3 අ වැ  සෙ මූලය පාලන  

2018 වර්ෂය සදහා, තවනම වැය ශීර්ෂයක් යටතත් තකොමිෂන් සභාව තවත අවශ්ය ප්ර තිපාදන තවන් කර 

ඇති අතර තවනම බැංකු ගිණුමක් යටතත් අදාල තමතහයුේ කටයුතු සිදු කරන ලදී.  
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cs;slf;fq;fs; 

 

Nehf;F> gzpNehf;F kw;Wk; ,yf;Ffs; 

jiytupd; KfTiu 

Mizf;FOtpd; mq;fj;jtu;fspid gw;wpa mwpKfk; 

1. gpui[fspd; jftiy mZFtjw;fhd cupik 

2. Mizf;FOtpd; nraw;ghLfs;> flikfs; kw;Wk; 
mjpfhuqfs; 

3.Mizf;FOtpd; nrayhf;fq;fs; 

3.1. Mizf;FOtpd; Nkd;KiwaPl;L tprhuiz 

3.2. gfpuq;f rigfspdhy; ,zq;fpnahOFjy;  

3.3. Nkd;KiwaPL jtpu;e;j Nfhupf;iffs; 

3.4. nghJ tpopg;Gzu;T epfo;Tfs; 

4. epu;thf kw;Wk; epjp nrayhf;fq;fs;  
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42

44

54



 

jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO 

 

Nehf;F 

jftywpAk; cupikia ,yq;if gpui[fs; tpidjpwdhd 
Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;tij cWjpnra;tJ. 

 

gzpNehf;F 

ntspg;gilj;jd;ik kw;Wk; ey;yhl;rpapd; ,ize;jjhf 
midj;J mur mjpfhupfspdJk; nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; nray;tpisTld; ePjpapd; Kd;nfhz;L nry;Yjy; 
ClhfTk;> gpuirfs; jkf;F Njitahd jfty;fis 
mwpe;Jnfhs;sf;$ba R+oiy cUthf;Ftjd; %yk; ,yq;if 
gpuirfs; midtUf;Fk; jfty; mwpAk; cupikia cWjp 
nra;jy;. 

,yf;Ffs; 

 Ntz;LNfhs;fis nrad;Kiwg;gLj;Jtjw;F ,ayr; 
nra;Ak; Vw;ghLfis Cf;Ftpj;jy;: Nkd;KiwaPLfs; 
njhlu;ghf xOq;Ffis cUthf;Fjy;> tprhuizr; 
nrad;Kiwfs;> jfty; toq;Ftjw;fhd fl;lz 
ml;ltiz kw;Wk; mwpf;if tbnthOq;Ffs;> jftywpAk; 
cupik rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;F tpisT nfhLf;Fk; 
Nehf;fj;jpw;fhf gzpg;GiufisAk; topfhl;Ljy;fisAk; 
gpuRupj;jy;> Clf mikr;rhy; Kd;nkhopag;gl;l 
xOq;Ftpjpfs; kPjhd kjpAiu> Mizf;FOtpd; 
NkNyhl;lg;ghu;it kw;Wk; jPu;g;G toq;fy; tfpgq;if 
gfpuq;fg;gLj;jy;. 
 

 nray;tpisTila jPu;g;G toq;fy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;: 
murhq;f mjpfhupfSf;Fk; jfty; NfhUNthUf;Fk; 
,ilapyhd gpzf;Ffspy; tpidj;jpwDld;; jPu;g;G toq;fy;. 
 

 mur cj;jpNahfj;ju;fspd; gapw;rpfSf;F MjuT 
toq;Fjy;: mur cj;jpNahfj;ju;fspd; gapw;rpapy; 
$l;Liog;G> kw;Wk; gq;fhz;ikahsu;fSf;fhd jfty; 
mwpAk; cupik kPjhd tpNrbj;j gapw;rpfspy; 
Mjutspj;jy;. 



 

jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO 

 

Nehf;F 

jftywpAk; cupikia ,yq;if gpui[fs; tpidjpwdhd 
Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;tij cWjpnra;tJ. 

 

gzpNehf;F 

ntspg;gilj;jd;ik kw;Wk; ey;yhl;rpapd; ,ize;jjhf 
midj;J mur mjpfhupfspdJk; nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; nray;tpisTld; ePjpapd; Kd;nfhz;L nry;Yjy; 
ClhfTk;> gpuirfs; jkf;F Njitahd jfty;fis 
mwpe;Jnfhs;sf;$ba R+oiy cUthf;Ftjd; %yk; ,yq;if 
gpuirfs; midtUf;Fk; jfty; mwpAk; cupikia cWjp 
nra;jy;. 

,yf;Ffs; 

 Ntz;LNfhs;fis nrad;Kiwg;gLj;Jtjw;F ,ayr; 
nra;Ak; Vw;ghLfis Cf;Ftpj;jy;: Nkd;KiwaPLfs; 
njhlu;ghf xOq;Ffis cUthf;Fjy;> tprhuizr; 
nrad;Kiwfs;> jfty; toq;Ftjw;fhd fl;lz 
ml;ltiz kw;Wk; mwpf;if tbnthOq;Ffs;> jftywpAk; 
cupik rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;F tpisT nfhLf;Fk; 
Nehf;fj;jpw;fhf gzpg;GiufisAk; topfhl;Ljy;fisAk; 
gpuRupj;jy;> Clf mikr;rhy; Kd;nkhopag;gl;l 
xOq;Ftpjpfs; kPjhd kjpAiu> Mizf;FOtpd; 
NkNyhl;lg;ghu;it kw;Wk; jPu;g;G toq;fy; tfpgq;if 
gfpuq;fg;gLj;jy;. 
 

 nray;tpisTila jPu;g;G toq;fy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;: 
murhq;f mjpfhupfSf;Fk; jfty; NfhUNthUf;Fk; 
,ilapyhd gpzf;Ffspy; tpidj;jpwDld;; jPu;g;G toq;fy;. 
 

 mur cj;jpNahfj;ju;fspd; gapw;rpfSf;F MjuT 
toq;Fjy;: mur cj;jpNahfj;ju;fspd; gapw;rpapy; 
$l;Liog;G> kw;Wk; gq;fhz;ikahsu;fSf;fhd jfty; 
mwpAk; cupik kPjhd tpNrbj;j gapw;rpfspy; 
Mjutspj;jy;. 

 

 

 nghJ tpopg;Gzu;it mjpfupj;jy;: Mizf;FOtpd; 
,izaj;jsk; kw;Wk; Vida Clfq;fs; Clhf 
jftywpAk; cupikrl;lj;jpid Fwpj;J nghJkf;fspd; 
tpopg;Gzu;it mjpfupj;jy;. 
 

 Mtz Kfhikj;Jtj;ij Kd;Ndw;Wjy;: 
topfhl;Ljy;fspd; topahf jfty;fs; Kfhikj;Jtk; 
kPjhd EZf;fkhd gzpg;Gf;fis toq;Fjy; 
 

 Jbg;ghd nraw;ghl;L ntspg;gLj;Jifia mjpfupj;jy;: 
topfhl;ly;fis toq;Ftjd; %yk; jfty; 
ntspg;gLj;Jifapd; Jbg;ghd nraw;ghl;il 
tsu;j;Jf;nfhs;sy;> Fiwe;jgl;r epakq;fis tpjpj;jy;> 
jw;Nghija rl;lq;fSf;F kPsikg;Gf;fisAk; 
fhyj;jpw;Nfw;g kjpg;gPl;L mwpf;iffisTk; toq;fy; 
 

 nray;tpisTila fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L 
Kiwikia epWTjy;: nghUj;jkhd ,izatop jPu;Tfs; 
kw;Wk; kjpg;gPl;Lf; fUtpfis gad;gLj;Jtjd; Clhf 
mur mjpfhupfs; jftywpAk; cupikia mKy;gLj;Jtjd; 
nray;tpisit fz;fhzpj;jYk; kjpg;gPl;il 
Nkw;nfhs;sYk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mizf;FOtpd; jiytupd; KfTiu 

 

jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOthdJ mKy;gLj;Jk; 
KftuhfTk;; kj;jpa Nkw;ghu;itahfTk; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,J 2016k; Mz;bd; 
12k;; ,yf;f rl;lj;jpd; gpupT 11d; fPo; 
];jhgpf;fg;gl;lJ. ,J RahjPd epajpr; 
rl;l myfhFk;. ,zq;fpnahOfhik 
kPjhd KiwghLfspd; tprhuizfs;> 
Fw;wkpioj;j cj;jpNahfj;jtu;fSf;F 
vjpuhd xOf;fhw;W tprhuizfis 
rpghu;R nra;jy; vd;gtw;wpw;fhd 
mjpfhuq;fis nfhz;Ls;sJ. 
,r;rl;lj;jpd; gpupT 15> 38(2)> 39(4)d; 
fPo; rl;l trdq;fspd; tiuaiwfspd; 
fPo; Fw;wq;fis Gupe;jtu;fspid Fw;wk; 
rhl;lTk; mjpfhuk; nfhz;L 
fhzg;gLfpd;wJ.   

2018 Mz;L fhyg;gFjpapy; jfty; 
mwpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpdhy; 800 
Nkd;KiwaPLfs; gpui[fsplkpUe;J 
ngwg;gl;lJld; mjpy; 549 
Nkd;KiwaPLfs; KbTWj;jg;gl;Ls;sd. 

,j;jifa gzpahdJ UNDPd; 
cjtpapd; fPo; rpNu~;l kw;Wk; fdp~;l 
rl;lha;thsu;fspdhy; ,ayr; 
nra;ag;gl;lJ. mtu;fs; jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOtpd; ,Wjp 
Mizf;fhd tiugpw;fhf tpupthd 
Ma;tpw;F gpd;du; rl;lf;Fwpg;gpid 
jahupf;fpd;wdu;. Rtp];yhe;J 
J}jufkhdJ khtl;l mstpy; 
Ntiyg;gl;liwfspid elj;Jjy; 
kw;Wk; ,uz;L ntsPLfspid 
Nkw;nfhs;sy; vd;gtw;wpw;F epjp 

trjpfis toq;fpAs;sJ. KjyhtJ 
,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gl;l 
Mizfspy; njupT nra;ag;gl;l rpy 
Mizfs; kw;waJ jftYf;fhd 
cupikr; rl;lj;ij gw;wpa tpsf;f 
ciufSk; rl;lj;ij gad;gLj;Jk; 
KiwfSk; MFk;.  mj;jifa 
tifapy; gy;NtW cs;Su; kw;Wk; 
ru;tNjr epGzu;fspdhy; mjw;F 
gq;fspf;fg;gl;Ls;sJ.   

ehd; UNDP,  SDGAP jpl;lk;> Rtp]; 
J}jufk; kw;Wk; mtw;wpd; 
rl;lha;thsu;fs; kw;Wk; rl;l 
Myhrfu;fs; vd;Nghupd;  rpwe;j 
gq;fspg;gpw;fhf ed;wp nrYj;JfpNwd;. 
ehd; rpwg;ghf jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpd; Mizahsu;fshd 
ePjthd; Nuhfpdp ty;fk> rpNu~;l 
rl;lj;juzp nry;tp fp~hyp gpd;Nuh 
[atu;j;jd> rpNu~;l rl;lj;juzp jpU. 
v];.[p.GQ;rpN`th> fyhepjp nry;tp 
jpUr;re;jpud; vd;NghUf;F ,t;tUl 
fhyj;jpd; NghJ jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOtpd; fl;lha 
epajpr; rl;l flikapid G+u;j;jp 
nra;jikf;fhf ed;wp nrYj;JfpNwd;.  

mYtyfj;jpy; ,uz;lhk; tUlj;jpd; 
Nghjhd Mizf;FOtpd; nraw;ghLfs; 
kw;Wk; milTfs; vd;gtw;wpd; kPsha;T 
RUf;fj;jpid ntsPaPLfs; 
ntspg;gLj;Jfpd;wJ. ehd; gzpg;ghsu; 
ehafk; kw;Wk; mYtyf cWg;gpdu;fs; 
midtupdJk; ngUk; Kaw;rpf;F ed;wp 
nrYj;j tpUk;Gfpd;Nwd;. 

 

kfpe;j fk;kd;gpy 

Mizf;FOtpd; jiytu; 

 

 

 

 



 

Mizf;FOtpd; jiytupd; KfTiu 

 

jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOthdJ mKy;gLj;Jk; 
KftuhfTk;; kj;jpa Nkw;ghu;itahfTk; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,J 2016k; Mz;bd; 
12k;; ,yf;f rl;lj;jpd; gpupT 11d; fPo; 
];jhgpf;fg;gl;lJ. ,J RahjPd epajpr; 
rl;l myfhFk;. ,zq;fpnahOfhik 
kPjhd KiwghLfspd; tprhuizfs;> 
Fw;wkpioj;j cj;jpNahfj;jtu;fSf;F 
vjpuhd xOf;fhw;W tprhuizfis 
rpghu;R nra;jy; vd;gtw;wpw;fhd 
mjpfhuq;fis nfhz;Ls;sJ. 
,r;rl;lj;jpd; gpupT 15> 38(2)> 39(4)d; 
fPo; rl;l trdq;fspd; tiuaiwfspd; 
fPo; Fw;wq;fis Gupe;jtu;fspid Fw;wk; 
rhl;lTk; mjpfhuk; nfhz;L 
fhzg;gLfpd;wJ.   

2018 Mz;L fhyg;gFjpapy; jfty; 
mwpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpdhy; 800 
Nkd;KiwaPLfs; gpui[fsplkpUe;J 
ngwg;gl;lJld; mjpy; 549 
Nkd;KiwaPLfs; KbTWj;jg;gl;Ls;sd. 

,j;jifa gzpahdJ UNDPd; 
cjtpapd; fPo; rpNu~;l kw;Wk; fdp~;l 
rl;lha;thsu;fspdhy; ,ayr; 
nra;ag;gl;lJ. mtu;fs; jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOtpd; ,Wjp 
Mizf;fhd tiugpw;fhf tpupthd 
Ma;tpw;F gpd;du; rl;lf;Fwpg;gpid 
jahupf;fpd;wdu;. Rtp];yhe;J 
J}jufkhdJ khtl;l mstpy; 
Ntiyg;gl;liwfspid elj;Jjy; 
kw;Wk; ,uz;L ntsPLfspid 
Nkw;nfhs;sy; vd;gtw;wpw;F epjp 

trjpfis toq;fpAs;sJ. KjyhtJ 
,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gl;l 
Mizfspy; njupT nra;ag;gl;l rpy 
Mizfs; kw;waJ jftYf;fhd 
cupikr; rl;lj;ij gw;wpa tpsf;f 
ciufSk; rl;lj;ij gad;gLj;Jk; 
KiwfSk; MFk;.  mj;jifa 
tifapy; gy;NtW cs;Su; kw;Wk; 
ru;tNjr epGzu;fspdhy; mjw;F 
gq;fspf;fg;gl;Ls;sJ.   

ehd; UNDP,  SDGAP jpl;lk;> Rtp]; 
J}jufk; kw;Wk; mtw;wpd; 
rl;lha;thsu;fs; kw;Wk; rl;l 
Myhrfu;fs; vd;Nghupd;  rpwe;j 
gq;fspg;gpw;fhf ed;wp nrYj;JfpNwd;. 
ehd; rpwg;ghf jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpd; Mizahsu;fshd 
ePjthd; Nuhfpdp ty;fk> rpNu~;l 
rl;lj;juzp nry;tp fp~hyp gpd;Nuh 
[atu;j;jd> rpNu~;l rl;lj;juzp jpU. 
v];.[p.GQ;rpN`th> fyhepjp nry;tp 
jpUr;re;jpud; vd;NghUf;F ,t;tUl 
fhyj;jpd; NghJ jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOtpd; fl;lha 
epajpr; rl;l flikapid G+u;j;jp 
nra;jikf;fhf ed;wp nrYj;JfpNwd;.  

mYtyfj;jpy; ,uz;lhk; tUlj;jpd; 
Nghjhd Mizf;FOtpd; nraw;ghLfs; 
kw;Wk; milTfs; vd;gtw;wpd; kPsha;T 
RUf;fj;jpid ntsPaPLfs; 
ntspg;gLj;Jfpd;wJ. ehd; gzpg;ghsu; 
ehafk; kw;Wk; mYtyf cWg;gpdu;fs; 
midtupdJk; ngUk; Kaw;rpf;F ed;wp 
nrYj;j tpUk;Gfpd;Nwd;. 

 

kfpe;j fk;kd;gpy 

Mizf;FOtpd; jiytu; 

 

 

 

 

 

Mizf;FOtpd; jiytu; kw;Wk; Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fspid gw;wpa mwpKfk; 

jiytu; 

jpU. njhd; kfpe;j fk;kk;gpy mtu;fs; BA(Hons)> M.Soc.Sc.(Birmingham) 
SLAS(Rtd.) Mfpa gl;lq;fisf; nfhz;Ls;shu;. mtu; mur nfhs;if> mgptpUj;jp 
epu;thfk;> r%f mgptpUj;jp> njhopw;fw;iffs;> cw;gj;jp jpwd; Nkk;ghLkw;Wk; epWtd 
,aYik tpUj;jp Mfpa tplaq;fspy; mDgtKk; jpwikAk; nfhz;Ls;s 
mNjNtis mt;tplaq;fs; njhlu;ghd nraw;ghLfspy; Kfhikj;Jt MNyhrfuhfTk; 
gapw;Wtpg;ghsuhfTk; gzpahwpAs;shu;. mtuJ 35 tUl mur Nritapd; NghJ mtu; 
gy epu;thf khtl;lq;fs; kw;Wk; gpupTfspYk; Nritahw;wpAs;sJld; ,yq;if epu;thf 
mgptpUj;jp ,yq;if epWtdj;jpd; Nkyjpfg; gzpg;ghsu;> ghJfhg;G mikr;rpd; 
Nkyjpf nrayhsu; Mfpa gjtpfis tfpj;jJld; ,isg;ghwpr; nry;Yk; NghJ 
njhopy; mikr;rpd; nrayhsuhfTk; mtu; gzpahw;wpAs;shu;. Njrpa cw;gj;jp jpwd; 
nrayfk;> njhopyikr;rpYs;s njhopy; tiyaikg;G cs;spl;l NkYk; gy 
nghJj;Jiw epWtd tpUj;jpfSf;F mtu; fhuzfu;j;jhthf tpsq;fpAs;shu;. 

 

Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;  

ePjpgjp Nuh`pdp ty;fk 11.02.1980 md;W rl;lj;juzpahf gjtpg;gpuahzk; nra;J 
03.11.1996 ePjpj;Jiwapy; ePjpthdhf gq;Nfw;wpdhu;. mtu; ePjpthdhfTk;> khtl;l 
ePjpkd;w ePjpgjpahfTk;> Nky;ePjpkd;w ePjpgjpahfTk;;> tu;j;jf Nky;ePjpkd;w kw;Wk; 
Fbapay; Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;w ePjpgjpahfTk; nraw;gl;Ls;shu;. Nkd;KiwaPl;L 
ePjpkd;wj;jpy; 20.09.2014 md;W ePjpgjpahf epakpf;fg;gl;L> gpd;G Nkd;KiwaPl;L 
ePjpkd;wj;jpd; jiytuhf 09.05.2017 epakpf;fg;gl;L> 30 Mz;Lfshf gzpGupe;J 
ePjpj;JiwapypUe;J 17.06.2017 md;W Xa;T ngw;whu;. ePjpgjpfSf;fhd gapw;rp 
epWtdj;jpYk; mtu; tpupTiuahw;wpAs;shu;. 

 

fp~hyp gpd;Nuh [atu;jd rpNu~;l rl;lj;juzp nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; rl;l 

gPlj;jpy;> rpwg;Gj; Nju;r;rpAld; gl;lk; ngw;Wf;nfhz;lJld; 1997–2007 tiu nghJ rl;l 
Jiwrhu; tplaq;fspy; gzpahw;wpaJld; cWjpahd fUj;J ntspg;gLj;Jif cl;gl 
Ieh kdpj cupikfs; FO Kd;ghf rhu;Gilatuhfj; Njhd;wp nghJr; rl;l 
njhopyhw;wp te;jJld;> 2016 ,yq;if rl;lj;juzpfs; rq;fj;jpw;fhf ePjpkd;w 

mtkjpg;G njhlu;ghd rl;ltiuig cUthf;fpapUe;jhu;. 1998–2016 nrg;nuk;gu; 
tiuf;Fk; rz;Nl iuk;]; gj;jpupifapd; rl;lj;Jiw MNyhrfuhfTk;> ,Ue;J 
mg;gj;jpupifapd; rl;lj;Jiwrhu; tplaq;fSf;F ngUk; gq;fhw;wpAs;shu;. ry;Ngu;f; 

Ma;thsuhfTk; WISCOMP (GJnly;yp) epWtdj;jpd; mikjpf;fhd 
GyikahshuhfTk; ,Ue;jJld; 2013Mk; Mz;by; mT];jpNuypahtpd; Njrpa 
gy;fiyf;fofj;jpd; tUif jUk; tpupTiuahsuhfTk; gzpahw;wpdhu;. NkYk; 2014Mk; 

Mz;bw;fhd DR.tp[atu;jdtpd; tpUjpw;fhf ,yq;if gj;jpupifahsu; rq;fj;jpdhy; 
mtu; Vfkdjhf rpghupR nra;ag;gl;lJld; jfty; cupikf;fhf Fuy; nfhLg;Nghu; 
rhu;gpy; 2016 ,Yk; mtu; ,e;j tpUij Vw;Wf;nfhz;lhu;. 

 

jpU.v];.[p.GQ;rpN`th xU rl;lj;juzpAk; kdpj cupikfs; Jiwapy; xU 
nraw;ghl;lhsUk; Mthu;. kdpj cupikfs; rl;lj;juzp vd;w ,aYikapy; mtu; gy 
ru;r;irf;Fupa tof;Ffspy; Njhd;wpaJs;sJld; mtw;wpy; 1980fspd; gpw;gFjpapy; 
30f;Fk; Nkw;gl;l khztu;fs; fhzhky; Nghdik njhlu;ghd tof;Fk; cl;gl 
gyePjpj;Jiwapy; milahsk; nghwpj;j tof;Ffs; MFk;. r%f nraw;ghl;lhsu; vd;w 



 

tifapy; mtu; fle;j 3 - 4 jrhg;jq;fspd;nghOJ ,yq;ifapy; rptpy; cupik 
,af;fq;fSld; <Lgl;bUe;jhu;. mtu; xU Jbg;ghd njhopw;rq;fthjpahfTk; 
,Ue;Js;shu;. mtu; xU fy;tpahsuhf ,Ug;gJld; Kuz;ghl;L jPu;T> kdpj 
cupikfs; nkhopAupikfs;> murpayikg;G kWrPuikg;G Nghd;w Jiwfspy; 
gapw;Wtpg;ghsuhfTk; cs;shu;. 

fyhepjp. nry;tp jpUr;re;jpud; ngz;fs; fy;tp Ma;T epiyak; (WERC),d; Kd;dhs; 
epiwNtw;Wg; gzpg;ghdUk; ek;gpf;if ngWg;ghsUk; Mthu;. r%f tpQ;Qhdpfs; 

rq;fj;jpd; rig cWg;gpduhfTk;(SSA) kw;Wk; E}yf rq;fj;jpd; rig cWg;gpduhfTk; 
r%f mgptpUj;jp kw;Wk; Ma;T epWtdj;jpd; rig cWg;gpduhfTk; cs;shu;. 
Nguhnjdpa gy;fiyf;fofr; rigapy; mtu; Nritahw;wpaJld; Ieh ngz;fs; rptpy; 
r%f tjptplf; FOtpYk; (2015-2017)gpujpepjpj;Jtk; nra;fpwhu;. mtu; Nguhnjdpa 
gy;fiyfofj;jpy; fiykhdp gl;lk; ngw;Ws;sJld; neju;yhe;jpd; r%f fw;iffs; 
epWtdj;jpy; ngz;fs; fw;iffs; njhlu;ghf KJkhdp gl;lKk; ngw;Ws;shu;. NkYk; 
mk;];nlu;lkpd; tpupN[ gy;fiyf;fofj;jpy; fyhrhu khdpltpay; njhlu;gpy; fyhepjp 
gl;lKk; ngw;Ws;shu;. jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; Gyik ngw;Ws;s fyhepjp nry;tp 
mtu;fs; ghy;epiy rkj;JtKk; xUikg;ghLk;> ngz;zpak; njhlu;ghd Ma;Tfs;> 
ngz;fs; tYT+l;ly;> ngz;fSk; kjKk;> murpaypy; ngz;fs;> ngz;fSf;nfjpuhd 
td;Kiwfs; njhlu;ghd tplaq;fspy; gq;fspg;G nra;Js;shu;. 
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tifapy; mtu; fle;j 3 - 4 jrhg;jq;fspd;nghOJ ,yq;ifapy; rptpy; cupik 
,af;fq;fSld; <Lgl;bUe;jhu;. mtu; xU Jbg;ghd njhopw;rq;fthjpahfTk; 
,Ue;Js;shu;. mtu; xU fy;tpahsuhf ,Ug;gJld; Kuz;ghl;L jPu;T> kdpj 
cupikfs; nkhopAupikfs;> murpayikg;G kWrPuikg;G Nghd;w Jiwfspy; 
gapw;Wtpg;ghsuhfTk; cs;shu;. 

fyhepjp. nry;tp jpUr;re;jpud; ngz;fs; fy;tp Ma;T epiyak; (WERC),d; Kd;dhs; 
epiwNtw;Wg; gzpg;ghdUk; ek;gpf;if ngWg;ghsUk; Mthu;. r%f tpQ;Qhdpfs; 

rq;fj;jpd; rig cWg;gpduhfTk;(SSA) kw;Wk; E}yf rq;fj;jpd; rig cWg;gpduhfTk; 
r%f mgptpUj;jp kw;Wk; Ma;T epWtdj;jpd; rig cWg;gpduhfTk; cs;shu;. 
Nguhnjdpa gy;fiyf;fofr; rigapy; mtu; Nritahw;wpaJld; Ieh ngz;fs; rptpy; 
r%f tjptplf; FOtpYk; (2015-2017)gpujpepjpj;Jtk; nra;fpwhu;. mtu; Nguhnjdpa 
gy;fiyfofj;jpy; fiykhdp gl;lk; ngw;Ws;sJld; neju;yhe;jpd; r%f fw;iffs; 
epWtdj;jpy; ngz;fs; fw;iffs; njhlu;ghf KJkhdp gl;lKk; ngw;Ws;shu;. NkYk; 
mk;];nlu;lkpd; tpupN[ gy;fiyf;fofj;jpy; fyhrhu khdpltpay; njhlu;gpy; fyhepjp 
gl;lKk; ngw;Ws;shu;. jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; Gyik ngw;Ws;s fyhepjp nry;tp 
mtu;fs; ghy;epiy rkj;JtKk; xUikg;ghLk;> ngz;zpak; njhlu;ghd Ma;Tfs;> 
ngz;fs; tYT+l;ly;> ngz;fSk; kjKk;> murpaypy; ngz;fs;> ngz;fSf;nfjpuhd 
td;Kiwfs; njhlu;ghd tplaq;fspy; gq;fspg;G nra;Js;shu;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gpii[fspd; jftiy mZFtjw;fhd cupik 

1:1 jftywpAk; cupik- xu; mbg;gil cupik  

2015k; Mz;L Vw;fg;gl;l 19k; jpUj;jj;jpd; Clhf ,yq;ifapd; murpayikg;gpdhy; 
mbg;gil cupikahf gpui[fspd; jftiy mZFtjw;fhd cupikahdJ 

ghJfhf;fg;gl;lJ.   murpayikg;gpd; cWg;Giu 14 A (1) d; mbg;gilapy;  xt;nthU 
gpui[Ak;> gpui[nahUtupd; cupikfisg; gpuNahfpg;gjw;F my;yJ ghJfhg;gjw;F 
Njitg;gLj;jg;gLtJk; gpd;tUgtu;fspdhy; itj;jpUf;fg;gLtJkhd VNjDk; 
jftiy> rl;lj;jpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;lthwhf ngw mZFtjw;fhd cupikiaf; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;  (m) murpdhy;> mikr;rpdhy; my;yJ VNjDk; murhq;f 
jpizf;fsj;jpdhy; my;yJ VNjDk; rl;lj;jpdhy; my;yJ rl;lj;jpd; fPo; 
jhgpf;fg;gl;l my;yJ cUthf;fg;gl;l VNjDk; epajpr; rl;lf;FO (M) 
khfhznkhdlwpd; mikr;ru;fs; rigapd; mikr;ru; xUtuJ VNjDk; mikr;R 
my;yJ VNjDk; jpizf;fsk; my;yJ khfhz rignahd;wpd; epajpr; rl;lj;jpdhy; 
jhgpf;fg;gl;l my;yJ cUthf;fg;gl;l VNjDk; epajpr; rl;lf;FO (,)  VNjDk; 
cs;Su; mjpfhurig> ,g;ge;jpapd; m M my;yJ , vd;Dk; cl;ge;jpapy; FwPg;gPL 
nra;ag;gLk; epWtdnkhd;W njhlu;gpy; mj;jifa VNjDk; jftiy clikapy; 
itj;jpUf;fpd;w NtW vtNuDk; Ms; 

cg gpupT 2d; mbg;gilapy; xOq;fpd;ikia my;yJ Fw;wj;jpidj; jLg;gjw;fhf> 
MNuhf;fpak; kw;Wk; xOf;fq;fisg; ghJfhg;gjw;fhf> kw;wtu;fspd; ew;fPu;j;jpia 
my;yJ cupikfis ghJfhg;gjw;fhf my;;yJ me;juq;f jd;ikapidg; 
ghJfhg;gjw;fhf> ePjpkd;w mtJ}iwj; jLg;gjw;fhf my;yJ ghuhSkd;w 
rpwg;Gupikia ghJfhg;gjw;fhf> ek;gfj;jd;ikapy; njuptpf;fg;gl;l jftypd; 
ntspg;gLj;Jifia jLg;gjw;fhf my;yJ NgZtjw;fhf kw;Wk; Njrpa ghJfhg;G> 
Ms;Gy xUikg;ghL my;yJ nghJkf;fs; ghJfhg;G eyd;fUjp rdehaf 
r%fnkhd;wpy; mtrpakhff; %bathwhf rl;lj;jpdhy; tpje;Jiuf;fg;gLk; mj;jifa 
kl;Lg;ghLfs; jtpue;j kl;Lg;ghLfs; vJTk; ,t;TWiuapdhy; gpufldk; nra;ag;gl;L 
mq;fPfupf;fg;gLk; cupik kPJ ,lg;gLjy; MfhJ.  

 

 

1:2 2016k; Mz;bd; jftYf;fhd cupikr; rl;lk;  

2016k; Mz;L Mf];l; khjk; ];jhgpf;fgl;l 2016k; Mz;bd; 12k; ,yf;f jftYf;fhd 
cupikr;rl;lkhdJ jftypid mZFtjw;fhd cupikapid toq;Fjy;: mj;jifa 
mZFjyhdJ Fwpj;j mbg;gilfspd; %yk; kWf;fg;gLjy;: jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOtpid ];jhgpj;jy;: jfty; mYtu;fis epakpj;jy;: 
jw;nrayhdJ my;yJ mjDld; ,izf;fg;gl;l eilKiw kw;Wk; tbtq;fis 
mikg;gJ Nghd;w tplaq;fspid cs;slf;fpAs;sJ.  

  

1.2 jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO 

,e;j rl;lj;jpd;; 11tJ gpuptpd; tpjpfspd;gb jfty; mwpAk; cupik njhlu;ghd 
Mizf;FOthdJ> 2016 xf;Nlhgu; khjk; 01k; jpfjp ];jhgpf;fg;gl;lJ. rl;lj;jpd; 
tpjpfspd;gb njhlu; eltbf;ifapidAk; nghJ rpd;dj;ijAk; nfhz;L 
];jhgpf;fg;gl;l kd;wkhf ,t;thizf;FO tpsq;Ffpd;wJ. jfty; mwpAk; cupik 
njhlu;ghd Mizf;FOthdJ> Fwpj;j rl;lj;jpid nray;gLj;Jk; kw;Wk; 
mKy;gLj;Jk; kj;jpa mjpfhurigahf njhopw;gLfpd;wJ. ,yq;if tho; kf;fspdhy; 
jfty;fis mwpAk; nghUl;L nra;ag;gLfpd;w Kiwg;ghLfis tprhuiznra;J 
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KbT vLj;jy;> jfty; cupik nraw;ghl;Lf;F cupa tpjpfs;;> MNyhridfs;> 
epakq;fs; vd;gtw;iw ntspapLjy;> rl;lj;jpd; gpupT 38d; fPo; xOq;Ffis kPWfpd;w 
egu;fSf;F vjpuhf xOf;fhw;W eltbf;iffis Nkw;nfhs;s gupe;Jiu nra;jy; kw;Wk; 
rl;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; mjpfhuKk; ,t; Mizf;FOtpw;F cz;L. 
,r;rl;lkhdJ 03.02.2017k; Mz;bypUe;J mikr;rupdhy; vy;yh gfpuq;f mjpfhu 
rigfspd; kPJk; eilKiwf;F nfhz;Ltug;gl;lJ. 

jfty; mwpAk; cupik njhlu;ghd Mizf;FOthdJ> murpayikg;G rl;lrigapd; 
gupe;Jiuapd;gb [dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gLk; jiytu; xUtiuAk; mq;fj;jtu;fs; 
rpyiuAk; cs;slf;fpAs;sJ. ,e;j epakdq;fSf;;fhd gupe;Jiuapid rl;lrig 
rku;g;gpf;Fk;NghJ> ,yq;iftof;FiuQu;fs;;rq;fk;> ntspaPl;lhsu;fs> Mrpupau;fs;> 
gj;jpupifahsu; mikg;Gfs;;> rptpy; r%f mikg;Gfshy; gupe;Jiunra;ag;gl;l 
ahuhapDk; egu;fis njupT nra;jy; Ntz;Lk;. mt;thW gupe;Jiu nra;ag;gLNthu; 
rl;lk;> Ml;rp> murKfhikj;Jtk;> r%f Nrit> gj;jpupif Jiw> tpQ;Qhdk; kw;Wk; 
njhopw;El;gk; my;yJ Kfhikj;Jt gpuptpy; nraw;wpwd;kpf;f mwpTk; mDgtKk; 
jpwikAk; nfhz;l> nghJ r%f tho;tpy; rpwg;ghd egu;fshf ,Ug;gJld; ve;j 
murpay; fl;rpfSlDk; njhlu;Guhj> mur ePjpj;Jiw my;yJ NtW ve;j 
gjtpfisAk; tfpf;fhj> njhopy; kw;Wk; tpahghuj;jpy; <Lglhj egu;fshf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

1:4 xOq;F tpjpfs;> tpjpfs; kw;Wk; topfhl;bfs; 

2016k; Mz;bd; 12k; ,yf;f  jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; fPohd xOq;Ftpjpfs; 

2004/66 k; ,yf;f mrhjhuz tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; 03.02.2017 md;W 
mikr;rpdhy; rl;lj;jpd; eilKiw nraw;ghL njhlu;gpy; gpuRupf;fg;gl;lJ.  

,t;tpjpKiwfspy; jftiy mZFtJ njhlu;ghd eilKiw gupe;Jiufis 
nra;tJ: nraw;jpwd; kpf;f ntspg;ghL: Nfhupf;if tbtq;fs;: Fwpj;jspf;fg;gl;l 
mYtyfu; kw;Wk; Mizf;FOtpw;F Nkd;KiwaPL nra;Ak; eltbKiw vd;gd 

,tw;Ws; mlq;Fk;.17 ngg;utup 2019k; Mz;L mjptpN~l tu;j;jkhdp ,yf;fk; 2006/43 
%yk; ,t; tpjpfs; jpUj;jg;gl;ld. jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gpupT 8d; fPo; 
mikr;Rfs; ,uz;L Mz;lwpf;ifapid gpuRupf;f Njitg;gLj;jg;gLfpd;w NghJ 
jftYf;fhd cupikr; rl;ljpd; gpupT 10 d; fPo; jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpw;F Mz;lwpf;ifapid mDg;g Njitg;gLj;jg;gLfpd;wJ. jftywpAk; 
cupikf;fhd Mizf;FOthdJ gfpuq;f mjpfhu rigfs; kw;Wk; mikr;Rfs; 
Mz;lwpf;if kw;Wk; ,uz;L Mz;lwpf;iffspid jhaupg;gjw;fhf xOq;Ftpjpfis 
cUthf;fpAs;sJ. jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FOthdJ jftywpAk; 
cupikf;fhd xOq;F tpjpfspd; tiugpid Mf;Ftjw;F Kftu;fSld; xj;Jioj;J 
nraw;jpwd; kpf;f ntspg;ghl;bd; kPJ gfpuq; mjpfhu rigfSf;fhd topfhl;b 
newpfspid ,Wjpg;gLj;jpapUe;jJ mj;Jld; gpupT 10d; Mz;lwpf;iffSf;fhd 
tbtq;fspid cUthf;fpapUe;jJ.  

1.5. %Nyhgha mKyhf;f jpl;lk; 2017-2019 

UNDPd; cjtpAld; 8 Nehf;fq;fspd; fPo; jftywpAk; cuikf;fhd 
Mizf;FOthdJ 3 Mz;bw;fhd 2017-2019 tiuahd %Nyhgha mKyhf;f 
jpl;lj;jpid jhaupj;Js;sJ. %Nyhgha mKyhf;f jpl;lj;jpd; fPo; xt;nthU tUlKk; 
Mz;L nraw;ghl;L jpl;lq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd.  

 

1.6 jw;Nghija Mizf;FO  
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KbT vLj;jy;> jfty; cupik nraw;ghl;Lf;F cupa tpjpfs;;> MNyhridfs;> 
epakq;fs; vd;gtw;iw ntspapLjy;> rl;lj;jpd; gpupT 38d; fPo; xOq;Ffis kPWfpd;w 
egu;fSf;F vjpuhf xOf;fhw;W eltbf;iffis Nkw;nfhs;s gupe;Jiu nra;jy; kw;Wk; 
rl;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; mjpfhuKk; ,t; Mizf;FOtpw;F cz;L. 
,r;rl;lkhdJ 03.02.2017k; Mz;bypUe;J mikr;rupdhy; vy;yh gfpuq;f mjpfhu 
rigfspd; kPJk; eilKiwf;F nfhz;Ltug;gl;lJ. 

jfty; mwpAk; cupik njhlu;ghd Mizf;FOthdJ> murpayikg;G rl;lrigapd; 
gupe;Jiuapd;gb [dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gLk; jiytu; xUtiuAk; mq;fj;jtu;fs; 
rpyiuAk; cs;slf;fpAs;sJ. ,e;j epakdq;fSf;;fhd gupe;Jiuapid rl;lrig 
rku;g;gpf;Fk;NghJ> ,yq;iftof;FiuQu;fs;;rq;fk;> ntspaPl;lhsu;fs> Mrpupau;fs;> 
gj;jpupifahsu; mikg;Gfs;;> rptpy; r%f mikg;Gfshy; gupe;Jiunra;ag;gl;l 
ahuhapDk; egu;fis njupT nra;jy; Ntz;Lk;. mt;thW gupe;Jiu nra;ag;gLNthu; 
rl;lk;> Ml;rp> murKfhikj;Jtk;> r%f Nrit> gj;jpupif Jiw> tpQ;Qhdk; kw;Wk; 
njhopw;El;gk; my;yJ Kfhikj;Jt gpuptpy; nraw;wpwd;kpf;f mwpTk; mDgtKk; 
jpwikAk; nfhz;l> nghJ r%f tho;tpy; rpwg;ghd egu;fshf ,Ug;gJld; ve;j 
murpay; fl;rpfSlDk; njhlu;Guhj> mur ePjpj;Jiw my;yJ NtW ve;j 
gjtpfisAk; tfpf;fhj> njhopy; kw;Wk; tpahghuj;jpy; <Lglhj egu;fshf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

1:4 xOq;F tpjpfs;> tpjpfs; kw;Wk; topfhl;bfs; 

2016k; Mz;bd; 12k; ,yf;f  jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; fPohd xOq;Ftpjpfs; 

2004/66 k; ,yf;f mrhjhuz tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; 03.02.2017 md;W 
mikr;rpdhy; rl;lj;jpd; eilKiw nraw;ghL njhlu;gpy; gpuRupf;fg;gl;lJ.  

,t;tpjpKiwfspy; jftiy mZFtJ njhlu;ghd eilKiw gupe;Jiufis 
nra;tJ: nraw;jpwd; kpf;f ntspg;ghL: Nfhupf;if tbtq;fs;: Fwpj;jspf;fg;gl;l 
mYtyfu; kw;Wk; Mizf;FOtpw;F Nkd;KiwaPL nra;Ak; eltbKiw vd;gd 

,tw;Ws; mlq;Fk;.17 ngg;utup 2019k; Mz;L mjptpN~l tu;j;jkhdp ,yf;fk; 2006/43 
%yk; ,t; tpjpfs; jpUj;jg;gl;ld. jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gpupT 8d; fPo; 
mikr;Rfs; ,uz;L Mz;lwpf;ifapid gpuRupf;f Njitg;gLj;jg;gLfpd;w NghJ 
jftYf;fhd cupikr; rl;ljpd; gpupT 10 d; fPo; jftywpAk; cupikf;fhd 
Mizf;FOtpw;F Mz;lwpf;ifapid mDg;g Njitg;gLj;jg;gLfpd;wJ. jftywpAk; 
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Mz;lwpf;if kw;Wk; ,uz;L Mz;lwpf;iffspid jhaupg;gjw;fhf xOq;Ftpjpfis 
cUthf;fpAs;sJ. jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FOthdJ jftywpAk; 
cupikf;fhd xOq;F tpjpfspd; tiugpid Mf;Ftjw;F Kftu;fSld; xj;Jioj;J 
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newpfspid ,Wjpg;gLj;jpapUe;jJ mj;Jld; gpupT 10d; Mz;lwpf;iffSf;fhd 
tbtq;fspid cUthf;fpapUe;jJ.  

1.5. %Nyhgha mKyhf;f jpl;lk; 2017-2019 

UNDPd; cjtpAld; 8 Nehf;fq;fspd; fPo; jftywpAk; cuikf;fhd 
Mizf;FOthdJ 3 Mz;bw;fhd 2017-2019 tiuahd %Nyhgha mKyhf;f 
jpl;lj;jpid jhaupj;Js;sJ. %Nyhgha mKyhf;f jpl;lj;jpd; fPo; xt;nthU tUlKk; 
Mz;L nraw;ghl;L jpl;lq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd.  
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rpyiuAk; cs;slf;fpAs;sJ. ,e;j epakdq;fSf;;fhd gupe;Jiuapid m) rl;lrig 
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rptpy; r%f mikg;Gfs; gupe;Jiunra;ag;gl;l ahuhapDk; egu;fis njupT nra;jy; 

Ntz;Lk;. [gpupT(12(1)] mt;thW gupe;Jiu nra;ag;gLNthu; rl;lk;>  Ml;rp> 
murKfhikj;Jtk;> r%f Nrit> gj;jpupif Jiw> tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopDl;gk; 
my;yJ Kfhikj;Jt gpuptpy; nraw;wpwd;kpf;f mwpTk; mDgtKk; jpwikAk; 
nfhz;l> nghJ r%f tho;tpy; rpwg;ghd egu;fshf ,Ug;gJld; ve;j murpay; 
fl;rpfSlDk; njhlu;Guhj> mur ePjpj;Jiw my;yJ NtW ve;j gjtpfisAk; 
tfpf;fhj> njhopy; kw;Wk; tpahghuj;jpy; <Lglhj egu;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

mjd;gb ,t;thz;bw;fhf Mizf;FOtpw;fhf gpd;tUk; Mizf;FOtpd; jiytUk; 
Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fSk; epakpf;fg;gl;ldu;. 

jiytu;-   

jpU. njhd; kfpe;j fk;kd;gpy mtu;fs; Xa;T ngw;w juk;-1>(rpwg;G juk;) ,yq;if 
epu;thf Nrit mYtyu;> Kd;dhs; mikr;rpd; nrayhsu;  

Mizf;FOtpd; mq;fj;jtu;fs;- 

    (i).nry;tp. fp~hyp gpd;Nlh [atu;jd> rpNu~;l       
rl;lj;juzp 

 

                         (ii).jpU.v];.[p.GQ;rpN`th rpNu~;l rl;lj;juzp 
 

    (iii). ePjpgjp; Nuh`pdp ty;fk  
 

(iv). fyhepjp.jpUkjp.nry;tp jpUr;re;jpud; -rpNu~;l 
Ma;thsu;  
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2.  Mizf;FOtpd; nraw;ghLfs;>flikfs; kw;Wk;  
mjpfhuq;fs; 

  2.1  Mizf;FOtpd; nraw;ghLfSk;;>flikfSk;  

I. 2016 Mk; 12tJ jfty; mwpAk; cupik njhlu;ghd rl;lj;jpd; 
fPo; gfpuq;f mjpfhu rigfSf;F epakpf;fg;gl;l nraw;ghLfs; 
rupahf eilngWfpd;wjh vd Nkw;ghu;it nra;jYk; mjw;Nfw;g 
nraw;gLfpd;wduh vd cWjpgLj;jYk;. 

II. rPu;j;jpUj;jk; nra;tjw;Fk; kjpg;gha;T nra;tjw;Fk;  mtrp;akhd  
nghJ gupe;JiufisAk; VjhtnjhU gfpuq;f rigf;F 
Kf;fpakhf Njitg;gLk;  gupe;JiufisAk; Vw;ghL nra;jy;. 

III. rl;lj;jpd;gb jfty;fis tpLtpg;gjw;fhf gfpuq;f 
mjpfhurigapdhy; Nrfupf;fg;gLk; fl;lzj;ij epu;zapj;jy; 
njhlu;ghd topfhl;ly;fis toq;Fjy;. 

IV. jfty; mYtyu; xUtupdhy; ,ytrkhf jfty;fis 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; re;ju;g;gq;fis Njhw;Wtpj;jy;. 

V. Kw;Nghf;F ntspg;ghl;L nfhs;if mbg;gilapy; jfty;fis 
toq;Fjy; njhlu;gpyhd  fl;lz ml;ltizia epakpj;jy;. 

VI. mur Copau;fSld; xUkpj;J nraw;gLjy; my;yJ 
mtu;fSf;fhd gapw;rp  eltbf;iffis nghWg;Ngw;gjd;; %yk; 
rl;lj;jpd; xOq;Ffis gaDs;s tpjj;jpy; nray;gLj;Jjy;. 

VII. ,r;rl;lj;jpd; NjitapidAk; mjd; gb egu;fspd; 
cupikfisAk;  ntspf;nfhz;LtUjy;. 

VIII. gfpuq;f rigfs; jkJ mwpf;iffis rupahf guhkupj;jy; 
njhlu;ghd topf;fhl;ly;fis toq;Fjy;. 
 

2.2 Mizf;FOtpw;F toq;fg;gl;Ls;s nraw;ghLfs; kw;Wk; 
flikfspd; tpguq;fs; 

  
I. ntspg;gLj;jypd;NghJ frpe;Js;s VjhtJ  jfty;fSf;F 

mZFjyhy;          Vw;gLk; rpf;fy;fs; njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; 
jfty; MNyhridfis mYtyu;fSf;F toq;Fjy;. (rl;lj;jpd; 
5(5)k; gpupT) 

II. gfpuq;f mjpfhupfs; jkJ gjpTfis elhj;jp nry;Yk; nghWg;gpid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd epakq;fis ntspaply;. (rl;lj;jpd; 7(2)k; 
gpupT) 

III. mikr;ru;fshy; ntspaplg;glNtz;ba tUlhe;j mwpf;if gw;wpa 
tbtikg;ig jPu;khdpj;jy;. (rl;lj;jpd; 5(5)k; gpupT) 

IV. Fwpg;gpl;l jpl;lq;fs; gw;wpa jfty;fis nghJkf;fSf;F 
toq;FtJld;> mj;jpl;lq;fshy; ghjpg;ig vjpu;nfhs;Sk; 
egu;fSldhd Kw;Nghf;F Kiwapyhd njhlu;G Fwpj;J mikr;ru;fs; 
gpd;gw;wNtz;ba topf;fhl;ly;fis toq;Fjy;.(rl;lj;jpd; 9(1)k; gpupT) 

V. vy;yh gfpuq;f rigfSk; tUle;NjhWk; Mizf;FOtpw;F 
mDg;gNtz;baJk;> mtu;fspd; mYtyfq;fspy; kw;Wk; 
,izaj;jsj;jpy; fhl;rpgLj;j Ntz;baJkhd tUlhe;j 
mwpf;iffspd; tbtikg;ig tpjpfs; %yk; Fwpg;gpLjy;.                                                 
(rl;lj;jpd; 10k;>42k; 1(V)gpupT) 

VI. Mizf;FOtpw;F Njitahd Copau;fis epakpj;jy;. (rl;lj;jpd; 13 
gpupT) 
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VII. Mizf;FOtpd; epjpapidAk; mjw;fhd fzf;FfisAk; guhkupj;jy;.  
VIII. rl;lj;jpd; 32 tJ gpuptpd;gb> Nkd;KiwaPl;bid gpNuupj;jy; 

njhlu;ghd eltbf;ifia ntspapLjy; ;(rl;lj;jpd; 22 k; gpupT). 
IX. jfty;fs; ntspg;gLj;JifahdJ %d;whk; jug;gpduhy; gfpuq;f rig 

xd;Wf;F nra;ag;gLk;NghJ jdpg;gl;l ,izg;gpidtpl Kf;fpakhd 
re;ju;g;gq;fspy; mj;jfty;fis ntspg;gLj;Jk;gb gfpuq;f rigf;F 
fl;lis gpwg;gpj;jy;. (rl;lj;jpd; 22(2)(V) gpupT) 

X. jfty; mYtyu; my;yJ Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyu;fshy; 
nra;ag;gLk; jtWfs; njhlu;ghf Fw;wtpay; tof;fpid njhlUjy;. 

2.3.Mizf;FOtpd; mjpfhuq;fs; 

I. tprhuizfis elhj;JjYk; mt;tprhuizfSf;F r%fspf;Fk;gb  
Fwpg;gpl;l egUf;F fl;lis tpLj;jYk;. 

II. Fwpg;gpl;l egiu tprhuiz nra;jYk;>mtu; trk; cs;s 
jfty;fis ntspapLk; gb mtUf;F MizapLjYk;. 

III. gfpuq;f rigapd; trk; cs;s jfty;fis guPl;rpj;jy;. 
IV. VjhtnjhU Fwpg;gpl;l tbtikg;gpd;gb jfty;fis toq;Fk;gb 

gfpuq;f rigf;F MizapLjy;. 
V. VjhtnjhU gfpuq;f rigapd; trk; jf;fitf;fg;gl;Ls;s 

jfty;fis ntspg;gLj;Jk; gb MizapLjy;. 
VI. 32tJ gpuptpd;gb> mjpUg;jpf;F cs;shd Xu; egupdhy; 

Mizf;FOtplk; Kiwaplg;gLk; Nkd;KiwaPl;bid guprPyid 
nra;jYk; jPu;khdk; vLj;jYk;. 

VII. rupahd Neuj;jpw;F jfty;fis ngw;Wf;nfhs;s Kbahik 
fhuzkhf nghJkf;fsplk; Nrfupf;fg;gl;l fl;lzq;fis jpUg;gp 
nfhLf;Fk;gb MizapLjy;. 

VIII. rl;lj;jpd; 41 tJ gpuptpd;gb> ntFrd Clf mikr;rupdhy; 
toq;fg;gLk; cj;juTfSf;fhd gupe;Jiufis nra;jy;. 

IX. rl;lj;jpd; 42 tJ gpuptpd;gb> tpjpfis nray;gLj;Jjy;. 
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3.Mizf;FOtpd; nrayhf;fq;fs; 

   

 3.1. Mizf;FOtpd; rig $l;lq;fs; 

xt;nthU thuj;jpd; jpq;fs; kw;Wk; nrt;tha; fpoikfspy; Mizf;FOtpd; mku;Tfs; 
,lk;ngWk;. kPsha;tpd; mbg;gilapd;    fPo; tUlj;jpy; 114 Mizf;FOtpd; 
$l;lq;fs; ,lk;ngw;wJ. Mizf;FOtpd; Nkd;KiwaPLfs; 03.02.2017k; jpfjp 
tu;j;jkhd gj;jpupifapy; gpuRupf;fg;gl;l tpjpfspw;F mikthf 3 topfspy; 
Nfl;fg;gLfpd;wJ. mbg;gil eilKiw(tpjp-18): Mtzg;gLj;jy; eltbKiw (tpjp 
19) >kw;Wk; jdpegu; tprhuiz(tpjp-20)    

 

 

 

 

3.2  Nkd;KiwaPl;bd; ngWif  

2017k; Mz;L ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 270 rupahd Nkd;KiwaPLfSld; xg;gpLk; NghJ 
2018k; Mz;L 800 rupahd Nkd;KiwaPLfspid Mizf;FOthdJ ngw;Ws;sJ. 
ml;ltiz 1 MdJ tUlj;jpd; xt;nthU khjq;fspYk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
vz;zpf;if fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ 

ml;ltiz - 01 2017 kw;Wk; 2018y; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rupahd Nkd;KiwaPLfs;   

khjk; Nkd;KiwaPLfs; 2017 Nkd;KiwaPLfs; 2018 

ij 
 

        -        60 

khrp 
 

        - 
 

       67 

gq;Fdp         03        69 

rpj;jpiu 
 

        11 
 

       76 

itfhrp         32         72 

Mzp         24        41 

Mb 
 

        41        78 

Mtzp 
 

        52        91  

Gul;lhjp         32         95 

Ig;grp         52        73 

fhu;jpif         49        61 

khu;fop         59        30  

nkhj;jk;         230         800 
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khrp 
 

        - 
 

       67 

gq;Fdp         03        69 

rpj;jpiu 
 

        11 
 

       76 

itfhrp         32         72 

Mzp         24        41 

Mb 
 

        41        78 

Mtzp 
 

        52        91  

Gul;lhjp         32         95 

Ig;grp         52        73 

fhu;jpif         49        61 

khu;fop         59        30  

nkhj;jk;         230         800 

 

ml;ltiz 2 MdJ 2018k; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ 2018k; Mz;by; NghJ 
kfhzq;fspypUe;J ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfspd; vz;zpf;if 
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjpfupg;ghdJ vg;gbapUg;gpDk; khfhzq;fis nghWj;jtiu 
gy;NtW tifapy; NtWgLfpd;wJ. Nky; kfhzj;jpypUe;J kpfTk; mjpfupj;j 
Nkd;KiwaPLfs; ngwg;gl;Ls;s Ntis Cth kfhzj;jpypUe;J kpf Fiwthd 
vz;zpf;ifahd Nkd;KiwaPLfs; ngwg;gl;Ls;sJ.  

ml;ltiz-02 2017 kw;Wk; 2018y; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l cj;jpNahfg+u;t 
Nkd;KiwaPLfs;   

khfhzq;fs; 2017 ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPL 

2018 ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPL 

Nky; khfhzk; 94 338 
njd; khfhzk; 49 143 
tl khfhzk; 22 48 
kj;jpa khfhzk; 22 77 
rgufKt khfhzk; 12 35 
tlkj;jpa khfhzk; 11 43 
fpof;F khfhzk; 11 75 
Cth khfhzk; 06 15 
tlNky; khfhzk; 03 26 
 230 800 
 ml;ltiz 3 MdJ Mizf;FOtpdhy; 2018k; Mz;L ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfspd; khfhz tpfpjhrhu gq;Ffs; 2017k; Mz;Lld; xg;gpl;L 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Nky; khfhzj;jpd; gq;fhdJ 40.9% tPjj;jpypUe;J 2018k; 

Mz;L 42.2%  Mf NkYk; mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ. ngUk;ghyhd khfhzq;fspd; 
gq;Ffs; 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapy; mjpfupj;Js;sJ my;yJ Fiwe;Js;sJ.  

ml;ltiz-03 khfhzq;fspdhy; ngwg;gl;l cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfSk; 2017 
kw;Wk; 2018k; Mz;bw;fhd gq;F rjtPjKk;  
 

khfhzq;fs; 2017k; Mz;;L 
,lk;ngw;w 
Nkd;KiwaPL 

khfhz rjtPj 
gq;F 

2018k; Mz;;L 
,lk;ngw;w 
Nkd;KiwaPL 

khfhz rjtPj 
gq;F 

Nky; khfhzk; 94 40.9 338 42.2 

njd; khfhzk; 49 21.3 143 17.8 

tl khfhzk; 22 9.6 48 6.1 

kj;jpa 
khfhzk; 

22 9.6 77 9.7 

rgufKt 
khfhzk; 

12 5.2 35 4.4 

tlkj;jpa 
khfhzk; 

11 4.8 43 5.3 

fpof;F 
khfhzk 

11 4.8 75 9.3 

Cth khfhzk 6 2.6 15 2.0 

tlNky; 
khfhzk; 

3 1.3 26 3.2 

nkhj;jk; 230 100 800 100 



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

46 tUlhe;j mwpf;if - 2018 

khfhzq;fspy; kf;fs; njhifapid rupnra;j gpd;du; 2018y; Mizf;FOtpdhy; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nkd;KiwaPLfspd;  khfhz rjtPjk; gq;Ffs; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

ml;ltiz-04 khfhzq;fspdhy; ngwg;gl;l cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfSk; mjd; 
rupnra;ag;gl;l 2017 kw;Wk; 2018k; Mz;bw;fhd gq;F rjtPjKk 

khfhzq;fs; Nkd;KiwaPLfs; rjtPj gq;F rjtPjk; rupnra;ag;gl;l 
rjtPj gq;F 

Nky; khfhzk; 338 42.2 6129 28.3 

njd; khfhzk; 143 17.8 2637 12.2 

tl khfhzk; 48 9.7 2750 12.7 

kj;jpa 
khfhzk; 

77 9.3 1710 7.9 

rgufKt 
khfhzk; 

35 6.1 1131 5.2 

tlkj;jpa 
khfhzk; 

43 3.2 2536 11.7 

fpof;F 
khfhzk; 

75 4.4 2047 9.4 

Cth khfhzk; 15 5.3 1366 6.3 

tlNky; 
khfhzk; 

26 2.0 1364 6.3 

nkhj;jk; 800 100 21670 100 

 

ml;ltiz 5y; Fwpj;j khtl;lq;fspy; rdj;njif rupnra;ag;gl;l gpd;du; 2018k; 
Mz;Lld; xg;gpl;L Mizf;FOtpdhy; ngwg;gl;l khtl;l gq;F tPjk; 
fhl;rpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.    

 

ml;ltiz-5 khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l cz;ikahd kw;Wk; rupnra;ag;gl;l 
cj;jpNahfG+u;t Nkd;KiwaPLfs;  

khtl;lk;  
nkhj;j 

Nkd;KiwaPLf
s;   

gq;F %   
2018k; Mz;bd; 

kj;jpa 
rdj;njhif  

rdj;njhif rup 
nra;ag;gl;l % gq;F   

nfhOk;G 213 26.5 2439 11.3 

fk;g`h 91 11.3 2409 11.1 

fOj;Jiw 35 4.4 1281 5.9 

fhyp 90 11.2 1124 5.2 

khj;jiw 21 2.6 858 4.0 

`k;ghe;Njhl;i
l 32 4.0 655 3.0 

fz;b 63 7.8 1468 6.8 

khj;jis 13 1.6 519 2.4 



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

47tUlhe;j mwpf;if - 2018 

khfhzq;fspy; kf;fs; njhifapid rupnra;j gpd;du; 2018y; Mizf;FOtpdhy; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nkd;KiwaPLfspd;  khfhz rjtPjk; gq;Ffs; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

ml;ltiz-04 khfhzq;fspdhy; ngwg;gl;l cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfSk; mjd; 
rupnra;ag;gl;l 2017 kw;Wk; 2018k; Mz;bw;fhd gq;F rjtPjKk 

khfhzq;fs; Nkd;KiwaPLfs; rjtPj gq;F rjtPjk; rupnra;ag;gl;l 
rjtPj gq;F 

Nky; khfhzk; 338 42.2 6129 28.3 

njd; khfhzk; 143 17.8 2637 12.2 

tl khfhzk; 48 9.7 2750 12.7 

kj;jpa 
khfhzk; 

77 9.3 1710 7.9 

rgufKt 
khfhzk; 

35 6.1 1131 5.2 

tlkj;jpa 
khfhzk; 

43 3.2 2536 11.7 

fpof;F 
khfhzk; 

75 4.4 2047 9.4 

Cth khfhzk; 15 5.3 1366 6.3 

tlNky; 
khfhzk; 

26 2.0 1364 6.3 

nkhj;jk; 800 100 21670 100 

 

ml;ltiz 5y; Fwpj;j khtl;lq;fspy; rdj;njif rupnra;ag;gl;l gpd;du; 2018k; 
Mz;Lld; xg;gpl;L Mizf;FOtpdhy; ngwg;gl;l khtl;l gq;F tPjk; 
fhl;rpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.    

 

ml;ltiz-5 khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l cz;ikahd kw;Wk; rupnra;ag;gl;l 
cj;jpNahfG+u;t Nkd;KiwaPLfs;  

khtl;lk;  
nkhj;j 

Nkd;KiwaPLf
s;   

gq;F %   
2018k; Mz;bd; 

kj;jpa 
rdj;njhif  

rdj;njhif rup 
nra;ag;gl;l % gq;F   

nfhOk;G 213 26.5 2439 11.3 

fk;g`h 91 11.3 2409 11.1 

fOj;Jiw 35 4.4 1281 5.9 

fhyp 90 11.2 1124 5.2 

khj;jiw 21 2.6 858 4.0 

`k;ghe;Njhl;i
l 32 4.0 655 3.0 

fz;b 63 7.8 1468 6.8 

khj;jis 13 1.6 519 2.4 

 

Etnuypah 2 0.2 763 3.5 

jpUNfhzki
y 6 0.7 421 1.9 

kl;lf;fsg;G 7 0.9 570 2.6 

mk;ghiw 61 7.7 719 3.3 

aho;g;ghzk; 26 3.4 613 2.8 

tTdpah 15 1.9 187 0.9 

kd;dhu 5 0.6 109 0.5 

fpsnehr;rp 1 0.1 126 0.6 

Ky;iyjPT 1 0.1 96 0.4 

FUzhfy; 189 2.4 1711 7.9 

Gj;jsk; 7 0.9 825 3.8 

,uj;jpdGup 29 3.6 1163 5.4 

Nffhiy 6 0.7 884 4.1 

mDuhjGuk; 35 4.5 930 4.3 

nghyeWit 7 0.9 436 2.0 

gJis 6 0.7 873 4.0 

nkhduhfiy 10 1.2 491 2.3 

 nkhj;jk; 800 100 21670 100 

 

2018k; Mz;L khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPl;L 

vz;zpf;ifapid mbg;gilahf nfhz;L nfhOk;G khtl;lj;jpypUe;J 213 (26.5%) 
ngwg;gl;Ls;sJ. ,uz;lhtJ mjpf vz;zpf;ifahd Nkd;KiwaPL ngwg;gl;l 

khtl;lq;fshf fk;g`h(11.3%) kw;Wk; fhyp (11.2%) fhzg;gLfpd;wJ. %d;whtJ mjpf 

vz;zpf;ifahd Nkd;KiwaPL ngwg;gl;l khtl;lq;fshf fz;b(7.8%) kw;Wk; 

mk;ghiw (7.7%) fhzg;gLfpd;wJ. khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l Nkd;KiwaPl;L 
vz;zpf;ifahdJ khtl;lq;fspd; 2018k; Mz;bd; kj;jpa rdj;njhifAld; 

rupnra;ag;gl;lJ. rupnra;ag;gl;l gpd;du; nfhOk;gpd; tPjk; 11.3% Mf Fiwe;eJld; 

11.1%  Mf fk;g`htpd; tPjk; mjpfupf;fg;gl;lJ. mjid mbg;gilahf nfhz;L 

nfhOk;G khtl;lj;jpypUe;J 213 (26.5%) ngwg;gl;Ls;sJ. ,uz;lhtJ mjpf 

vz;zpf;ifahd Nkd;KiwaPL ngwg;gl;l khtl;lkhf FUzhfiy(7.9%)ck; 
%d;whtJ mjpf vz;zpf;ifahd Nkd;KiwaPL ngwg;gl;l khtl;lkhf 

fz;b(6.8%)ck; fhzg;gLfpd;wJ 



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

48 tUlhe;j mwpf;if - 2018 

ml;ltiz 6 MdJ 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapy; gy;NtW tifg;gl;l gfpuq;f 
mjpfhu rigfspdhy; Mizf;FOtpw;F ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfspd; 
vz;zpf;ifapid fhl;rpg;gLj;Jfpd;wJ.  

ml;ltiz-6 2018y; gy;tifg;gl;l gfpuq;f mjpfhu rigfsplkpUe;J ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfs;  

gfpuq;f mjpfhu rigapd; tif 2017 % 2018 % 

[dhjpgjp> gpujku;> 
ghuhSkd;wk;> mikr;ruit  5 2.2 9 1.1 

ePjpkd;wk;/ gepaharigfs;    - 8 1 

Mizf;FO 15 6.5 61 7.3 

mikr;Rfs; 29 12.6 113 14.7 

khfhz rigfs;  17 7.4 41 4.9 

khtl;l nrayfq;fs; 21 9.1 78 9.4 

cs;Su; mjpfhurigfs; 27 11.7 60 7.2 

jpizf;fsq;fs; 61 26.5 225 28 

epajpr;rl;l rigfs;   36 15.7 136 17.4 

gy;fiyf;fofq;fs;> cau; 
fy;tpay; ];jhgdq;fs;   - 31 3.7 

tq;fpfs; 19 8.3 28 3.3 

fk;gdpfs;   - 14 1.7 

$l;Lj;jhgdq;fs;   0.0 3 0.4 

nkhj;jk; 230 100.0 800 100 

 

ml;ltiz 7 MdJ nkhop mbg;gilapy; khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfspid fhl;Lfpd;wJ. 2017k; Mz;L fhyg;gFjpapy; Mizf;FOtpy; 

rpq;fs nkhopapy; 154(67.0%)> jopo; nkhopapy; 23(10.0%) kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; 53 

(23.0%) ngwg;gl;lJ. 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapy; Mizf;FOtpy; rpq;fs nkhopapy; 

532(66.5%)> jopo; nkhopapy; 104(13.0%) kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; 164 (25.0%) 
ngwg;gl;lJ. 2018k; Mz;lstpy; gq;F khw;wg;gl;bUf;ftpy;iy.   

 

 

 

 

 



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

49tUlhe;j mwpf;if - 2018 

ml;ltiz 6 MdJ 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapy; gy;NtW tifg;gl;l gfpuq;f 
mjpfhu rigfspdhy; Mizf;FOtpw;F ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfspd; 
vz;zpf;ifapid fhl;rpg;gLj;Jfpd;wJ.  

ml;ltiz-6 2018y; gy;tifg;gl;l gfpuq;f mjpfhu rigfsplkpUe;J ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfs;  

gfpuq;f mjpfhu rigapd; tif 2017 % 2018 % 

[dhjpgjp> gpujku;> 
ghuhSkd;wk;> mikr;ruit  5 2.2 9 1.1 

ePjpkd;wk;/ gepaharigfs;    - 8 1 

Mizf;FO 15 6.5 61 7.3 

mikr;Rfs; 29 12.6 113 14.7 

khfhz rigfs;  17 7.4 41 4.9 

khtl;l nrayfq;fs; 21 9.1 78 9.4 

cs;Su; mjpfhurigfs; 27 11.7 60 7.2 

jpizf;fsq;fs; 61 26.5 225 28 

epajpr;rl;l rigfs;   36 15.7 136 17.4 

gy;fiyf;fofq;fs;> cau; 
fy;tpay; ];jhgdq;fs;   - 31 3.7 

tq;fpfs; 19 8.3 28 3.3 

fk;gdpfs;   - 14 1.7 

$l;Lj;jhgdq;fs;   0.0 3 0.4 

nkhj;jk; 230 100.0 800 100 

 

ml;ltiz 7 MdJ nkhop mbg;gilapy; khtl;lq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfspid fhl;Lfpd;wJ. 2017k; Mz;L fhyg;gFjpapy; Mizf;FOtpy; 

rpq;fs nkhopapy; 154(67.0%)> jopo; nkhopapy; 23(10.0%) kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; 53 

(23.0%) ngwg;gl;lJ. 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapy; Mizf;FOtpy; rpq;fs nkhopapy; 

532(66.5%)> jopo; nkhopapy; 104(13.0%) kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; 164 (25.0%) 
ngwg;gl;lJ. 2018k; Mz;lstpy; gq;F khw;wg;gl;bUf;ftpy;iy.   

 

 

 

 

 

 

ml;ltiz -7 2017 kw;Wk; 2018y; nkhopuPjpahf ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfs; 

                                           2017                                           2018 
khtl;lk; rpq;fsk;  jkpo;  Mq;fpyk; khtl;lk;  rpq;fsk; jkpo; Mq;fpyk; 

nfhOk;G 39 1 12 nfhOk;G 113 2 85  

fk;g`h 14 

 

12 fk;g`h 53   16   

fOj;Jiw 6 

 

6 fOj;Jiw 31  8  

fhyp 29 

 

 fhyp 76  3  

khj;jiw 10 

 

1 khj;jiw 18  2  

`k;ghe;Njhl;il 2 

 

 `k;ghe;Njhl;il 43  1  

fz;b 19  2 fz;b 55  7  

khj;jis 1 

 

 khj;jis 12  1  

Etnuypah 1 

 

 Etnuypah 4  2  

jpUNfhzkiy 

  

 jpUNfhzkiy 2 5   

kl;lf;fsg;G 

 

1  kl;lf;fsg;G 1 6 1  

mk;ghiw 2 4 4 mk;ghiw 11  12  

aho;g;ghzk; 

 

14 7 aho;g;ghzk; 1 11 10  

tTdpah 

 

1  tTdpah  8 3  

kd;dhu; 

  

1 kd;dhu  1 4  

fpsnehr;rp 

  

 fpsnehr;rp  1   

Ky;iyjPT 

  

 Ky;iyjPT  4   

FUzhfy; 7 

 

 FUzhfy; 12 1 1  

Gj;jsk; 3 

 

 Gj;jsk; 12  1  

muj;jpdGup 3 

 

 muj;jpdGup 34  1  

Nffhiy 3 

 

 Nffhiy 4  1  

mDuhjGuk; 2 

 

1 mDuhjGuk; 33  1  

nghyeWit 9 

 

 nghyeWit 6  1  

gJis 3 

 

 gJis 7  1  

nkhduhfiy 1 

 

1 nkhduhfiy 4  3 

nkhj;jk; 154 23 23 nkhj;jk; 532 104 164 

% 67.0 10.0 23.0 % 66.5 13 20.5 



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

50 tUlhe;j mwpf;if - 2018 

1:3 cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfis jtpu;j;j Nfhupf;iffs; 

cj;jpNahfg+u;tkhf ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfSf;F mg;ghy; Mizf;FOtpdhy; 
gy;NtWgl;l cj;jpNahfg+u;tkw;w FiwghLfspid nfhz;l Nkd;KiwaPLfs; 
Mizf;FOtpdhy; ngwg;gl;lJ. jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gb jftYf;fhd 
Kiwahd Nfhupf;iffshf mit cs;slf;fg;gltpy;iy. 2018k; Mz;by; 300w;F 
Nkw;gl;l mj;jifa cj;jpNahfg+u;t my;yJ FiwghLila Nfhupf;iffs; 
ngwg;gl;ld. ,j;jifa Nfhupf;iffs; ehd;F tiff;Fs; fhzg;gLfpd;wJ.  

m.jfty; mYtyfu; kw;Wk; Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyfUf;F jfty; Nfhupf;iff;fhd 
Nfhupf;if Nkw;nfhs;sg;glhky; Neubahf Mizf;FOtpw;F mDg;gg;gl;l 
Nfhupf;iffs; 

M.jfty; mYtyfu; my;yJ Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyfu; Mfpatu;fSs; xUtUf;F 
Nfhupf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;du; Mizf;FOtpw;F Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nfhupf;iffs;.  

,.jftYf;fhd Nfhupf;if njhlu;gpy; nghUj;jkw;w jfty; Nfhupf;if 

<. rl;lj;jpd; gbahf gfpuq;f mjpfhu rig my;yhj mikg;GfsplkpUe;J jftiy 
ngw Nkw;nfhs;sg;gl;l Nfhupf;iffs;.  

mj;jifa vy;yh Nfhupf;iffSf;fhd gjpy;fs; toq;fg;gl;Ls;sJ. Fwpg;ghf 
Mizf;FOtpdhy; newpTWj;jy;fs; kw;Wk; gjpy;fs; toq;fg;gl;Ls;sJ. mj;jifa 
jfty; Nfhupf;iffs; mj;jifa FiwghLfis rupnra;j gpd;du; kPz;Lk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l NghJ mit cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfshf 
cs;slf;fg;gl;lJld; mit tprhuizf;fhf vLj;Jf;nfhs;sg;gl;ld.  

jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; fPo; gfpuq;f mjpfhu rigapdhy; newpg;gLj;jYf;fhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 150w;F Nkw;gl;l Nfhupf;iffSf;F Mizf;FO gjpyspj;jJ. 
jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gpupT 5(1)d; jftiy mZFtjid kWg;gjw;fhd 
mbg;gilapd; tprhuiz njhlu;gpy; gfpuq;f mjpfhu rigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nfhupf;iffSf;F Mizf;FO newpTWj;jy;fspid toq;fpAs;sJ. 
Mizf;FOthdJ jftiy mZFtJld; njhlu;ghd eilKiw tplq;fSf;F 
kl;LNk MNyhrid toq;FfpwJ.   

3.4 Nkd;KiwaPl;L tprhuiz  

gpui[fspd; jftYf;fhd cupikapid mZFk; eilKiwahdJ 20 [dtup 2017 

2002/42k; mrhjhuz tu;j;jkhdp ,yf;fk; %yk; 03 ngg;utup 2017k; Mz;L 
jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; %yk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. rl;lj;jpd; gpupTfSf;F 
mikthf jfty; mYtyfu; kw;Wk; Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyfupdhy; jfty; 
Nfhupf;iff;fhd gjpyspg;gjpy; VNjDk; gpui[f;F jPq;fpiof;fg;gl;lhy; 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhy vy;iyapd; Kbtpd; gpd;du; Mizf;FOtpw;F Nkd;KiwaPL 
nra;ayhk;.  

tprhuizfffis elhj;Jtjw;Fk; mjd; Kd; Njhd;WkhW vtNuDk; Mis 
tprhuizf;fhf Njitg;gLj;jTk; Mizf;FO mjpfhuq;fis nfhz;Ls;sJ.  
rj;jpaj;jpd; kPJ my;yJ cWjpAiuapd; kPJ mj;jifa Mis guPl;rpg;gJk; 
mtrpakhdtplj;J mt;thspd; clikapYs;s VNjDk; jftiy Kd;itf;Fk;gb 
mt;thisj; Njitg;gLj;JtJk; Nghd;w mjpfhuq;fSk; mjDs; cs;slq;Ffpd;wJ.   
(5 Mk; gpuptpd fPo; ntsptpLifapypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;l jfty; ,ufpakhf 
guPl;rpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;) ,r;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; gfpuq;f mjpfhu 
rignahd;wpdhy; kWf;fg;gLk; VNjDk; jftYl;gl gfpuq;f mjpfhurignahd;wpdhy; 
itj;jpUf;fg;gLk; VNjDk; jftyiy Nrhjid nra;jYk; Mizf;FOtpd; 
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1:3 cj;jpNahfg+u;t Nkd;KiwaPLfis jtpu;j;j Nfhupf;iffs; 

cj;jpNahfg+u;tkhf ngwg;gl;l Nkd;KiwaPLfSf;F mg;ghy; Mizf;FOtpdhy; 
gy;NtWgl;l cj;jpNahfg+u;tkw;w FiwghLfspid nfhz;l Nkd;KiwaPLfs; 
Mizf;FOtpdhy; ngwg;gl;lJ. jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gb jftYf;fhd 
Kiwahd Nfhupf;iffshf mit cs;slf;fg;gltpy;iy. 2018k; Mz;by; 300w;F 
Nkw;gl;l mj;jifa cj;jpNahfg+u;t my;yJ FiwghLila Nfhupf;iffs; 
ngwg;gl;ld. ,j;jifa Nfhupf;iffs; ehd;F tiff;Fs; fhzg;gLfpd;wJ.  

m.jfty; mYtyfu; kw;Wk; Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyfUf;F jfty; Nfhupf;iff;fhd 
Nfhupf;if Nkw;nfhs;sg;glhky; Neubahf Mizf;FOtpw;F mDg;gg;gl;l 
Nfhupf;iffs; 

M.jfty; mYtyfu; my;yJ Fwpj;jspf;fg;gl;l mYtyfu; Mfpatu;fSs; xUtUf;F 
Nfhupf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;du; Mizf;FOtpw;F Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nfhupf;iffs;.  

,.jftYf;fhd Nfhupf;if njhlu;gpy; nghUj;jkw;w jfty; Nfhupf;if 

<. rl;lj;jpd; gbahf gfpuq;f mjpfhu rig my;yhj mikg;GfsplkpUe;J jftiy 
ngw Nkw;nfhs;sg;gl;l Nfhupf;iffs;.  
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Mizf;FOthdJ jftiy mZFtJld; njhlu;ghd eilKiw tplq;fSf;F 
kl;LNk MNyhrid toq;FfpwJ.   

3.4 Nkd;KiwaPl;L tprhuiz  

gpui[fspd; jftYf;fhd cupikapid mZFk; eilKiwahdJ 20 [dtup 2017 

2002/42k; mrhjhuz tu;j;jkhdp ,yf;fk; %yk; 03 ngg;utup 2017k; Mz;L 
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Nfhupf;iff;fhd gjpyspg;gjpy; VNjDk; gpui[f;F jPq;fpiof;fg;gl;lhy; 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhy vy;iyapd; Kbtpd; gpd;du; Mizf;FOtpw;F Nkd;KiwaPL 
nra;ayhk;.  

tprhuizfffis elhj;Jtjw;Fk; mjd; Kd; Njhd;WkhW vtNuDk; Mis 
tprhuizf;fhf Njitg;gLj;jTk; Mizf;FO mjpfhuq;fis nfhz;Ls;sJ.  
rj;jpaj;jpd; kPJ my;yJ cWjpAiuapd; kPJ mj;jifa Mis guPl;rpg;gJk; 
mtrpakhdtplj;J mt;thspd; clikapYs;s VNjDk; jftiy Kd;itf;Fk;gb 
mt;thisj; Njitg;gLj;JtJk; Nghd;w mjpfhuq;fSk; mjDs; cs;slq;Ffpd;wJ.   
(5 Mk; gpuptpd fPo; ntsptpLifapypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;l jfty; ,ufpakhf 
guPl;rpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;) ,r;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; gfpuq;f mjpfhu 
rignahd;wpdhy; kWf;fg;gLk; VNjDk; jftYl;gl gfpuq;f mjpfhurignahd;wpdhy; 
itj;jpUf;fg;gLk; VNjDk; jftyiy Nrhjid nra;jYk; Mizf;FOtpd; 

 

mjpfhukhFk;. Fwpj;jnthU gbtj;jpy; jftiy toq;Ftjw;F gfpuq;f mjpfhu 
rigapid gzpj;jYk;> 5k; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fikthf nghJkf;fsplkpUe;J mjpfhu 
rignahd;wpdhy; epWj;jpitf;fg;gl;l VNjDk; jftiy ntspapLk;gb gfpuq;f mjpfhu 
rigf;F gzpj;jYk;> vtNuDk; ,lUWk; Mspdhy; mjw;F nra;ag;gl;l VNjDk; 
Nkd;KiwaPLfis Nfl;Lj; jPu;khdpj;jYk;> me;Neuj;jpy; Nfhug;gl;L toq;fg;glhJs;s 
VNjDk; jfty; fhuzkhf gpui[nahUtuplkpUe;J mwtplg;gl;l fl;lzq;fis 
jpUg;gpf;nfhLf;Fk;gb gfpuq;f mjpfhurigf;F my;yJ vtNuDk; ,iaghd jfty; 
mYtyfUf;F gzpj;jYk; Mizf;FOtpw;fhd mjpfhuq;fshf fhzg;gLfpd;wJ.(gpupT-
15) 

ml;ltiz-8 Nkd;KiwaPl;L tprhuiz> KbTWj;jg;gl;l tprhuizfs; kw;Wk; 
xj;jpitf;fg;gl;l tprhuizfs;   

nrt;tha; fpoikfspd; 
Nghjhd 

Nkd;KiwaPl;L 
tprhuiz mku;Tfs; 

jpq;fs;; fpoikfspd; 
Nghjhd 

Nkd;KiwaPl;L 
tprhuiz mku;Tfs 

Xj;jpitf;fg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfs;  

,Wjp 
Mizfs; 

455 345 251 549 
 

2018k; Mz;bd; Nghjhd Mizf;FOtpdhy; Kd;ndLf;fg;gl;l Nkd;KiwaPl;L 
tprhuiz> KbTWj;jg;gl;l tprhuizfs; kw;Wk; xj;jpitf;fg;gl;l tprhuizfs;  
njhlu;gpy; fhl;rpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 2018k; Mz;bw;fhd Nehf;fj;jpw;F mika Nkd;KiwaPLfs; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd.   

Nkd;KiwaPl;bd; tif  vz;zpf;if %  

jdpg;gl;l gpui[fspd; Nfhupf;iffspid mbg;gilahf 
nfhz;l Nkd;KiwaPLfs; 523 65.2 

jdpg;gl;l gpui[fspd; Nfhupf;iffspid mbg;gilahf 
nghJthd Nehf;fj;jpid nfhz;l Nkd;KiwaPLfs; 263 32.7 

rq;fq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Nkd;KiwaPLfs;/ nghJ 
Nehf;fj;jpw;fhf rq;fqfspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nkd;KiwaPLfs; 

14 2.1 

nkhj;jk; 800 100.0 

%d;wpy; ,uz;L KiwaPLfs; jdpg;gl;l Nfhupf;iffspd; mbg;gilapy; mike;jd. 

kw;nwhU 32.7% > jdpegu;fsplkpUe;J Njhd;wpapUe;jhYk;> xU nghJthd Nehf;fj;jpw;F 

cjtpaJ. nghJthd fhuzq;fSf;fhf KiwaPLfs; 2.1% MFk;. 

ml;ltiz 10MdJ 2017k; Mz;Lld; xg;gpl;L 2018k; Mz;L jfty; ngwg;gl;l 
Jiwfspd; vz;zpf;ifapid fhl;rpg;gLj;Jfpd;wJ.  

 
tplagug;Gfs; 

2017 
vz;zpf;
if 

2018 
vz;zpf;if 

rjtPj
k; 
 

Kdpjts 
Kfhikj;Jtk;(epakdk;>gjtpAau;T>,lkhw;wk;>xOf;fk;>
Xa;T+jpak;)  

63 202 220.6 
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fhzp kw;Wk; nrhj;J 
(cupikKiw>khdpaKiw>mDkjpgj;jpuk;>      
ifg;gw;Wjy;>,og;gPL) 

44 117 165.9 

epu;thfk; kw;Wk; Nrit eltbf;if(mDkjpg;gj;jpuk; 
toq;Fjy; kw;Wk; Nrit) 

37 127 243.2 

epjpKfhikj;JtKk; fzf;FfSk;(tuT>nryT>thlif) 17 47 176.5 

nghJ mgptpUj;jp 
jpl;lq;fs;(tPjpfs;>fl;llq;fs;>ePu;ghrdk;) 

16 28 75.0 

fy;tpr;Nrit (khztu;fis Nru;j;jy;>ghlrhiy 
mgptpUj;jp>epu;thfk;) 

12 102 750.0 

Rw;Wr;#oy; jhf;fq;fs;(#oy; ghjpg;G>ghJfhg;G) 
 

11 16 45.5 

tprhuiz FO mwpf;iffs;(xOf;fk; jtpu;e;j) 11 23 109.1 

Rfhjhu guhkupg;G eltbf;if 6 19 216.7 

ePjp kw;Wk; rkhjhdk; 5 83 1560.0 

nfhs;Kjy;;eltbf;iffs;(tpiyf;F 
thq;Fjy;>fl;Lkhdk;>xg;ge;jk;) 

4 23 475.0 

Vida ntt;NtW tpz;zg;gq;fs; 4 26 550.0 

nkhj;jk;  230 800 247.8 
 

3.5 gfpuq;f mjpfhu rigfs; kPJ ,zq;fpnahOFjy;  

gfpuq;f mjpfhurigfs;kPJ ,r;rl;lj;jhy; ,lg;gl;l flikfs; epiwNtw;wg;gLtij 
fz;fhzpg;gJk; cupathW ,zq;fpnahOfg;gLtjid cWjpg;gLj;JtJk;> xU 
nghJj; jd;ikajhd mj;Jld; VNjDk; xU Fwpg;ghd gfpuq;f mjpfhurigf;Fg; 
gzpf;fg;gl;ljhd Mfpa ,Ujd;ika rPu;jpUj;jj;Jf;F tpjg;Giufisr; nra;tJk;> 
,r;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; gfpuq;f mjpfhu rigfshy; ntsptplg;gLk; 
jftYf;fhf mitfshy; mwtplg;glNtz;ba fl;lzq;fis jPu;khdpg;gjw;F 
epahaj;jpd; mbg;gilapy; topfhl;b newpfis toq;FtJk;> xU fl;lzf; 
nfhLg;gdtpd;wp jfty; mYtynuhUthuy; jfty; toq;fg;gl$ba re;ju;gq;fis 
jPu;khdpg;gJk;> jfty; toq;Fjy; njhlu;gpy; capu;ghd ntsptpLiff; Nfhl;ghLkPJ 
mbg;gilahd fl;lz ml;ltizia jPu;khdpg;gJk;> gaDW eilKiwg;gLj;jy; kPJ 
gfpuq;f mYtyfUld; xj;Jiog;gJk; my;yJ mtu;fSf;fhd gapw;rpr; 
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tJk;> ,r;rl;lj;jpd; Njitg;ghLfisAk; mjd; fPo; 
jdpahspd; cupikfisAk; gpurpj;jg;gLj;JtJk;> gfpuq;f mjpfhu rigfSf;nfd 
Kiwahd gjpNtl;L Kfhikf;fhd tofhl;bnewpfis toq;FjYk; Mizf;FOtpd; 
flikahFk;.(gpupT-14) 

mwpf;ifaply; njhlu;ghf ,zq;fpnahOFjy; 

2016k; Mz;bd; 12k; ,yf;f jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpd; gpupT 8 kw;Wk; 9 
vd;gd vy;yh mikr;ru;fs; kw;Wk; khfhz rigfspd; mikr;ru;fis 
newpg;gLj;Jfpd;wJ. 1) Fwpj;Jiuf;fg;gl;l mikr;RfspdJ xOq;fikg;G> gzpfs;> 
njhopw;ghLfs;> flikfs; vd;gtw;wpwpd; Nkk;gLj;jjg;gl;l jftYld; ,U jlit 
Mz;LNjhWk; mwpf;ifapid gpuRupj;jy;. 2) mikr;rpd; tiyj;jsj;jpd;;  Clhf 
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3.5 gfpuq;f mjpfhu rigfs; kPJ ,zq;fpnahOFjy;  
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gpupT 3d; fpo; gpui[fspd; jftiy mZFjYf;fhd cupikapid nraw;gLj;j 
nraw;jpl;lj;Jld; njhlu;ghd jftypid mwptpj;jy; 

Mz;Lf;F ,U jlit Mz;LNjhWk; mwpf;ifapid  ntspapLjy; 

rl;lj;jpd; gpupT 8(1)d; fPo; xt;nthU mikr;rUk; xt;nthu; Mz;Lk; KiwNa A+d; 
Kg;gjhk; jpfjpf;Fk; bnrk;gu; Kg;gj;Njhuhk; jpfjpf;Fk; Kd;duhf Mz;Lf;F ,U 
jlit gpupT 8(2)y; Fwpg;ghf cs;slf;fg;gl;Ls;s jftyfspid nfhz;l 
mwpf;ifapid ntspapLjy; Ntz;Lk;. rl;lj;jpd; gpupT 8(3)d; fPo; mr;rl;lk; 
eilKiwf;F te;jjpypUe;J MW khjq;fSs; mikr;ru;fs; mwpf;ifapid 
ntspapLtJ fl;lhakhdjhFk;. gpupT 8(4) MdJ mwpf;iffs; mur fUk nkhopfspy; 
ntspaplg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mj;jifa mwpf;iffs; nghJkf;fspd; 
gupNrhjidf;F fpilf;f nra;tpj;jy; Ntz;Lk;.  

nraw;jpl;lq;fs; njhlu;ghf jfty;fs;  

gpupT 9(1) d; fPo; gpupT 9(3) y; FwpjJiuf;fg;gl;lJ Nghd;w Fwpj;j xt;nthU 
mikr;rUk; nraw;jpl;lk; njhlu;ghd vy;yhj; jfty;fisAk; mwptpg;gjw;F 
Njitg;gLj;jg;gl;Ls;sdu;. mj;jifa jftyhdJ nraw;jpl;lj;ij njhlq;Ftjqw;F 
%d;W khjq;fSf;F Kd;duhf> mj;jifa nraw;jpl;lk; rk;ke;jkhf nghJtpy; nghJ 
kf;fSf;F mj;Jld; mj;jifa nraw;jpl;lj;jhy; ghjpf;fg;gLk; rhj;jpak; nfhz;l 
vtNuDk; Fwpg;ghd Ml;fSf;Fk; jftypid ntspg;gLj;j Ntz;Lk;.  

rl;lj;jpd; gpupT mbg;gilapy; nraw;wpl;lj;jpd; gpui[apd; Nfhupf;if gw;wp 
mrnraw;jpl;lj;jpd; mgptpUj;jp kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jiff; fhyg;gFjp OOtJkhd 
jftypid toq;FtJ fl;lhakhdJ MFk;. gpupT 9(3) MdJ ntspehl;L epjpaspg;G 
nra;jpl;lk; kw;Wk; cs;Su; epjpaspg;G nraw;jpl;lk; vd;gtw;wpw;fhd nghUj;jkhd 
ngWkjp toq;fg;gLfpd;wJ.  

gfpuq;f mjpfhu rigfspdhy; mwpf;ifaply; njhlu;gpy; 
,zq;fpnahOfpd;wik 

gfpuq;f mjpfhurig xt;nthd;Wk; jftiyf; nfhLj;JjTfpd;w Mizf;FOTf;fhd 
Mz;lwpf;iffis> mwpf;ifahdJ vt;thz;L njhlu;ghdNjh mt;thz;il 
cldLj;Jg; gpd;tUk; Mz;bd; jpnrk;gu; Kg;gjlNjhuhk; ehSf;F Kd;du; rku;gpj;jy; 
Ntz;Lnkd;gJld; mt;twpf;if mjdJ mYtyfj;jpYk; mjd; mYtyf Kiwahd 
,izajsj;jpYk; nghJkf;fSf;F fpilf;f$bajhfr; nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;.   

3.6 gapw;rpapy; <LgLjy;      

kPsha;tpd; fPo; ,t;thz;bd; NghJ gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; Mizahsu;fs; gfpuq;f 
mf;fiw FOf;fs; kw;Wk; Kftu;fspdhy; xOq;Fnra;ag;gl;l jfty; cupik gw;wpa 
gy;NtW gapw;rpfspy; gq;Fgw;wpdu;. jiytu; jpU. kfpe;j fk;kd;gpy; kw;Wk; 
Mizahsu; fp~hyp gpd;Nuh [atu;j;jd ,yq;if gjpg;G epWtdj;jpdhy; nfhOk;gpy; 
nrg;uk;gu; 28 G+Nfhy jftiy mZFtjw;fhd ru;tNjr jpdj;jpy; jfYf;fhd 

cupikf;fhd ru;tNjr khehl;by; Ngrpdhu;fs;. UNESCO kw;Wk; The Asia-Pacific 
Institute for Broadcasting Deelopment (AIBD) miog;gpd; Ngupy; Mizahsu; fp~hyp 

gpd;Nuh [atu;j;jd IPDCy; jftYf;fhd cupik mDgtq;fs; njhlu;gpy; gfpuq;f 

tpupTiuapid IPDC Talk (mgptpUj;jp njhlu;ghlYf;fhd ru;tNjr epfo;T)y; nrg;lk;gu; 
25 Nfhyhyk;G+u; kNyrpahtpy; ,yq;ifapy; jftYf;fhd cupik mDgtq;fs; 

njhlu;gpy; toq;fpdhu;.  etk;gu; 6 njd; nfhupahtpd; rpAy; ,y; International Centre for 
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Meeting y; ciuahw;wpdhu;.              



,yq;if jftywpAk; cupikf;fhd Mizf;FO

54 tUlhe;j mwpf;if - 2018 

4. epu;thfk; kw;Wk; epjp nrayhf;fq;fs;  

4.1njhopw;El;g kw;Wk; epjpapw;F mDruiz toq;Fk; epjpaspf;Fk; Kftu;fs; 

  

UNDP nraw;jpl;lq;fs;   

Nkd;KiwaPLfis gFg;gha;T nra;tjw;Fk; jftywpAk; cupikf;fhd 

Mizf;FOtpw;fhd  trjpahf rl;lf; Fwpg;Gfisj; jahupg;gjw;Fk; UNDP njhlu;e;J 
Njitahd rl;l epGzj;Jtj;ij toq;fpaJ. 3 fdp~;l rl;l Muha;r;rpahsu;fs;  

UNDP cjtpapd; fPo; Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;ldu;. ,e;j rl;l Ma;thsu;fs; tpupthd 
rl;l Muha;r;rpf;Fg; gpwF rl;lf; Fwpg;Gfisj; jahupj;jdu;. 

4.2 Mizf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;  

31.12.2018k; Mz;bw;F mika mDkjpf;fg;gl;l Copau;fs; kw;Wk; jw;NghJ 
fhzg;gLk; Copaupd; vz;;zpf;if vd;gd ml;ltiz 11y; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

  

gjtp mDkjpf;fg;gl;l Copau; 
vz;zpf;if 

jw;NghJ fhzg;gLNthu; 

gzpg;ghsu; 01 01 
rpwg;G Ma;T mYtyu; 01 - 
Ma;T mYtyu; 01 01 
epu;thf mjpfhup 01 01 
epjp mjpfhup 01 01 
nkhopg;ngau;g;ghsu;(jkpo;) 01 - 
jfty; njhopEl;g 
cjtpahsu; 

01 01 

mgptpUj;jp mjpfhup 04 03 
Kfhikj;Jt cjtpahsu; 04 03 

பிரத்தியேக 
உதவிோளர்  

01  

Xl;Ldu; 03 02 
mYtyf cjtpahsu; 02 01 
nkhj;jk; 21 14 
 

,jw;F NkyjPfkhf 2018k; Mz;L fhyg;gFjpapd; NghJ UNDP d; cjtpAld; 
jw;fhypf kw;Wk; gFjp Neu mbg;gilapy; ,uz;L ntspthup rl;l MNyhrfu;fs; 

kw;Wk; 1 rl;lha;thsu; ngwg;gl;ldu;. USAID nraw;jpl;lj;jpd; Clhf Nguhjdpa 
kw;Wk; nfhOk;G gy;fiyf;fof rl;l gl;ljhupfspd; cjtp ngwg;gl;lJ.  

4.3 tuT nryTk; epjp fl;Lg;ghLk;  

2018 Mk; Mz;bw;fhf> xU jdp nrytpdj; jiytupd; fPo; Mizf;FOtpw;F 
Njitahd epjp xJf;fPL nra;ag;gl;L> xU jdp tq;fpf; fzf;fpd; fPo; eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.    
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RIGHT TO INFORMATION COMMISSION 
 

VISION 
  
Ensure that the citizens of Sri Lanka are able to effectively exercise 
their Right to Information. 
 

MISSION 
 
Developing and protecting the Right to Information of all Sri Lankan 
citizens adhering to a culture of transparency and good governance, 
through effective adjudication and monitoring of the practices of all 
Public Authorities, and promoting proactive disclosure which leads to 
citizens being more ‘aware’ of all information that relates to them. 

 
OBJECTIVES 

 Promote Enabling Measures to Process Requests: Formulate Rules in regard 
to Appeals, the Inquiry procedure, Fee Schedule for providing information, 
and Report Formats, develop and publish Guidelines and Directives for the 
purpose of giving effect to the provisions of the RTI Act, advise on 
Regulations proposed by the Ministry of Mass Media, and publicise the 
Commission’s Oversight and Adjudication role. 
 

 Provide Effective Adjudication and Enforcement: Effectively adjudicate 
disputes between Public Authorities and Information Seekers. 
 

 Support the Training of Public Officials: Collaborate in training Public  
Officials and support specialised training on the Right to Information for 
stakeholders 
 

 Increase Public Awareness: Increase public understanding of the RTI Act 
through the Commission’s website and through media interaction.  
 

 Improve Records Management: Provide precise directions on information 
management by way of Guidelines. 
 

 Increase Proactive Disclosure: Foster proactive disclosure of information by 
issuing guidelines, setting minimum standards, initiating revisions to existing 
law, and periodical assessments. 
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Foreword by the Chairman 
 
The Right to Information 
Commission is the central oversight 
and enforcement agency established 
under Section 11 of the Right to 
Information Act, No. 12 of 2016. It 
is a statutorily independent body 
which has powers to hold inquiries 
into complaints on non-compliance 
and to recommend disciplinary 
action against offending officials. It 
also has the power to prosecute 
those who commit offences defined 
in the Act in terms of Sections 15, 
38 (2) and 39 (4). 
 
During the year 2018, RTIC 
received 800 appeals from citizens 
of which 549 were concluded by the 
Commission. This task was possible 
with Senior / Junior Legal 
Researchers who were recruited 
under UNDP assistance. They 
prepared legal notes after extensive 
research to facilitate the RTIC to 
draft final orders. The Swiss 
Embassy assisted the Commission in 
affording financial support for the 
holding of advocacy workshops at 
District level and the compilation of 
two tri-lingual publications, one 
consisting of Selected Orders of the 

RTI Commission and the other on 
Reflections on Sri Lanka's RTI Act 
and RTI Regime, to which 
publication several domestic and 
international experts contributed.' 
   
I am thankful to the UNDP, World 
Bank, SDGAP Project, Swiss 
Embassy and all those legal 
consultants and legal researchers for 
their excellent contribution. I am 
specially thankful to RTI 
Commissioners Justice Rohini 
Walgama, Senior Lawyer, Ms 
Kishali Pinto-Jayawardena, Senior 
Lawyer Mr. S.G.Punchihewa, Senior 
Researcher Dr.  Selvy 
Thiruchandran for their endeavours 
in fulfilling the statutory mandate of 
the RTI Commission during the 
year.  
 
This publication provides in brief a 
review of the performance and 
achievements of the Commission 
during its 2nd year in office. On 
behalf of the Commissioners, I wish 
to thank the Director-General and 
the members of the Staff for their 
efforts in this endeavour.  
  

 
Mahinda Gammampila 
Chairman  
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Profiles of Chairman and Commissioners 
 

Chairman 
 

Mr. Don Mahinda Gammampila, BA(Hons), M.Soc.Sc.(Birmingham), Retired Special Grade 
Officer of the Sri Lanka Administrative Service, former Secretary to the Ministry of Labour, 
Management Consultant and Trainer with expertise in Public Policy, Development Administration, 
Community Development, Labour Studies, Productivity Improvement and Institutional Capacity building; 
he served for over 35 years in the Public Service in many Administrative Districts and Divisions holding 
senior positions including posts of Additional Director, Sri Lanka Institute of Development 
Administration, Additional Secretary to the Ministry of Defense, and Secretary to the Ministry of Labour.  
 

Commissioners 
 

Justice (Mrs) Rohini Walgama was called to the Bar on 11.02. 1980 and joined the Judiciary as a 
Magistrate on 03.11.1986. She functioned as a Magistrate, District Judge, Judge of the High Court and 
Commercial High Court and Judge in the Civil Appellate Court. Justice Walgama was appointed as a 
Judge of the Court of Appeal on 20.09.2014, and thereafter appointed as the President of the Court of 
Appeal on 09.05.2017 and retired from the Judiciary on 17.06.2017 after serving as a Judge for well over 
30 years. She has also delivered lectures at the Judges’ Training Institute. 
 

Ms. Kishali Pinto-Jayawardene, Senior Attorney-at-Law, graduated with Honours from the 
Faculty of Law, University of Colombo, practiced in public law in the appellate courts, appeared pro 
deo before the UN Human Rights Committee in challenges to the Sri Lankan State and was involved in 
formulating draft legislation on contempt of court and freedom of information. Editorial (legal) consultant 
for the Sunday Times (September 1998 to September 2016) for which newspaper, she contributes a long-
standing legal column, she has authored several publications on the Rule of Law and has been conferred 
numerous local and international awards, including being named Distinguished Visitor, Research School 
of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU), Canberra, Australia (2013). 
 

Mr. S.G.Punchihewa, Senior Attorney-at-Law, an Activist in the field of Human Rights; as a 
human rights lawyer he appeared in several landmark cases in the administration of justice, including the 
disappearance of more than thirty students in Embilipitiya in the late nineteen eighties. As a social activist, 
he has been directly involved in many civil rights movements in Sri Lanka during the last three to four 
decades. He has also been an active trade unionist. He is an educationist and a trained Trainer on Conflict 
Resolution, Human Rights, Language Rights and Constitutional Reforms. 
 

Dr. Selvy Thiruchandran- Senior Researcher, A researcher who has to her credit many 
publications both in the English Language and Tamil Language. They deal with  the Social 
Construction of Gender from   socio-cultural and political backgrounds. She holds a Master's Degree 
in Women's studies and a PhD in Cultural Anthropology from the Vrije University In Amsterdam, 
The Netherlands. She holds  a few positions of responsibility as the  Governing Council member of 
University of Peradeniya , Council member of the Social Scientists' Association, Board member of 
the Noolaham Foundation, a Digital International Library .She was formerly one of the members of 
the Civil Society Advisory Group for the UN Women.   
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1. Citizen’s Right of Access to Information 
 
1.1 Right to Information – A Fundamental Right 
 
A citizen’s right of access to information has been secured as a fundamental right by the 
Constitution of Sri Lanka through the 19th Amendment adopted in 2015.  Article 14A. (1) 
states that “Every citizen shall have the right of access to any information as provided for by 
law, being information that is required for the exercise or protection of a citizen’s right held 
by:- (a) the State, a Ministry or any Government Department or any statutory body 
established or created by or under any law; (b) any Ministry of a Minister of the Board of 
Ministers of a Province or any Department or any statutory body established or created by a 
statute of a Provincial Council;  (c) any local authority; and (d) any other person, who is in 
possession of such information relating to any institution referred to in sub-paragraphs (a) (b) 
or (c) of this paragraph.” 
 
Sub Section (2) of the Article states that  no restrictions shall be placed on the right declared 
and recognized by this Article, other than such restrictions prescribed by law as are necessary 
in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public 
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals and of 
the reputation or the rights of others, privacy, prevention of contempt of court, protection of 
parliamentary privilege, for preventing the disclosure of information communicated in 
confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.  
 
1.2 Right to Information Act No. 12 of 2016  
 
The Parliament of Sri Lanka passed the Right to Information Act No. 12 of 2016 on August 
2016 to provide for the right of access to information; to specify grounds on which access 
may be denied; to establish the right to information commission; to appoint information 
officers; to set out the procedure and formats connected therewith or incidental thereto.  
. 
1.3 Right to Information Commission (RTIC)  
 
Accordingly, the Right to Information Commission (RTIC) was established under Section 11 
of the Act as a body corporate with perpetual succession and a common seal on October 01, 
2016. The RTIC is the central oversight and enforcement agency established under the Act, 
which gives effect to the Act and enforces its provisions. It is empowered to formulate rules 
and regulations relating to the RTI process. Under Section 38, the RTIC can recommend 
disciplinary and legal action against persons violating the provisions of the Act. The Act was 
operational by the Minister which came into effect in respect of all Public Authorities from 
February 3, 2017.  
 
The RTIC consists of a Chairperson and four Commissioners appointed by the President 
upon the recommendations of the Constitutional Council.  In making such recommendations, 
the Constitutional Council selects persons nominated by the Bar Association of Sri Lanka, 
organisation of publishers, editors and media persons and other civil society organisations. 
The persons who are thus recommended should have distinguished themselves in public life 
with proven knowledge, experiences and eminence in the field of law governance, public 
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administration, social services, journalism, science and technology or management and are 
not connected with any political party and do not hold any public, judicial or any other office 
and not engaged in any business or profession.  
 
1.4 Regulations, Rules and Guidelines 
 
In the practical working of the law, the Minister on 03.02.2017 gazetted ‘Regulations 
Promulgated under the Right to Information Act No.12 of 2016 by Gazette Extraordinary 
No.2004/66. These regulations included prescribing procedures pertaining to access 
information, proactive disclosure, formats for requests, procedure for appeals to designated 
officers and to the Commission. These rules were amended by Gazette Extra Ordinary No. 
2006/43 dated February 17, 2017.  
 
Public Authorities are required to send annual reports to the RTIC under Section 10 while 
Ministers are required to publish bi-annual reports in terms of Section 8 of the RTI Act. The 
RTIC has formulated guidelines for the use of public authorities and Ministers for the 
preparation of annual and bi-annual reports. The RTIC collaborated with the nodal agency in 
the drafting of RTI Regulations, finalised Guidelines on Proactive Disclosures for Public 
Authorities and formulated the formats for Section 10 annual reports.   
 
1.5 The Strategic Implementation Plan 2017-2019 
 
The RTIC prepared its 3-year Strategic Implementation Plan for 2017-2019 under 8 
objectives assisted by UNDP. Annual Action Plans were prepared for each year under the 
Strategic Implementation Plan.   
 
1.6 The Present Commission 
 
The Commission consists of a Chair and 4 Commissioners appointed by the President upon 
the recommendation of the Constitutional Council. The Constitutional Council is required for 
this purpose to recommend one person each nominated by the a) Bar Association of Sri 
Lanka, b) media organisations, and c) other civil society organisations. [Section 12 (1)]. The 
recommended persons should have distinguished themselves in public life and have 
experience and eminence in their chosen field, not hold political, public or judicial office or 
any office of profit, not be connected to any political party and not be carrying out any 
business or pursuing a profession. The President appointed the present Commission for a 
term of five years and this is the second year of the Commission. Chairperson and 
Commissioners of the Commission during the year were as follows: 
 
Chairman Mr. Don Mahinda Gammampila, Retired Class -I, (Special Grade) Officer 

of the Sri Lanka  
 Administrative Service, Former Ministry Secretary.  
 
Commissioners  Ms. Kishali Pinto Jayawardena, Senior Attorney-at-Law 

Mr. S.G.Punchihewa, Senior Attorney-at-Law 
Justice Rohini Walgama, and  
Dr. Selvy Thiruchandran- Senior Researcher  
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2. Duties, functions and powers of the Commission 
2.1  The duties and functions of the Commission are as follows: 

i. Monitor the performance and ensure the due compliance by public authorities of 

the duties cast on them under the Right to Information Act No. 12 of 2016;  

ii. Make recommendations for reform both of a general nature and those in regard to 

any specific public authority;   

iii. Issue guidelines for determining fees to be levied by public authorities for the 

release of any information under the Act; 

iv. Prescribe the circumstances in which information may be provided by an 

Information Officer without the payment of a fee; 

v. Prescribe the fee schedule based on the principle of proactive disclosure; 

vi. Cooperate with or undertake training activities for public officials on the effective 

implementation of the provisions of the Act; 

vii. Publicise the requirements of this Act and the rights of individuals under the Act 

and  

viii. Issue guidelines for the proper record management for public authorities. 

 

2.2  The Commission is entrusted with the following detailed activities under its 

duties and functions 

 

i. To provide advice requested with regard to an issue connected with the grant of 

access to any information which is exempted from being disclosed to the 

information officers (Section 5(5) of the Act);  

ii. To declare the directions to be observed in discharging its obligations for 

management of records by public authorities (Section 7(2) of the Act). 

iii. To determine the format with regard to preparation of bi-annual reports to be 

published by the Ministers (Section 8(1) of the Act); 

iv. To issue guidelines to be observed by Ministers with regard to proactively 

communicating information relating to the decided projects to the public 

generally, and to any particular persons who are likely to be affected by such 

projects (Section 9(1) of the Act); 
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v. To make rules concerning the format of the annual report which every public 

authority should submit annually to the Commission and displayed to the public in 

its office and on its website;  

vi. To appoint employees as it considers necessary to the Commission (Section 13 of 

the Act); 

vii. To maintain the fund of the Commission and its accounts; 

viii. To publish the procedural requirements for the submission of appeals according to 

Section 32 of the Act (Section 22 of the Act); 

ix. To direct the public authority to disclose such information supplied by a third 

party to the public authority where the release of the information concerned 

outweighs the private interest (Section 29 (2) (c)of the Act); and, 

x. To institute prosecutions with regards to offences committed by information 

officers / designation officers (Section 39 (4) of the Act). 

 

2.3. Powers of the Commission 

 

i. To hold inquiries and require any person to appear before it; 

ii. To examine persons under oath or affirmation and require such person to produce 

information which is in that person’s possession; 

iii. To inspect any information kept under a public authority; 

iv. To direct a public authority to provide information in a particular form; 

v. To direct a public authority to publish information withheld by a public authority 

vi. To hear and determine any appeals made to it by any aggrieved person under 

Section 32; 

vii. To direct to reimburse fees charged from a citizen due to any information 

requested for not been provided in time; 

viii. To submit recommendations for regulations to be made by the Minister in charge 

of Mass Media under Section 41 of the Act; and, 

ix. To make rules concerning the matters stated in Section 42 of the Act.   
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3. Performance of the Commission 
3.1 Meetings of the Commission 

Appeal sittings of the Commission are held on Monday and Tuesday of the week. During the 

year under review, 114 meetings of the Commission were held. Appeals are heard under 3 

forms in terms of Rules of the RTIC Gazetted on 03.02.2017 viz Initial Assessments (Rule 

18); Documentary Proceedings (Rule 19), and In-Person Hearings (Rule 20)  

 

3.2 The Receipt of Appeals 

The Commission received 800 perfect appeals during the year 2018 compared to 230 perfect 

appeals received in 2017. Table -1 displays the number of appeals received by month of the 

year.   

Table- 01 No of Perfect Appeals Received by Month 2017 & 2018 

MONTH APPEALS 2017 APPEALS 2018 

January - 60 

February - 67 

March 03 69 

April 11 76 

May 32 72 

June 24 41 

July 41 78 

August 52 91 

September 32 95 

October 52 73 

November 49 61 

December 59 30 

TOTAL 230 800 

 

Table-2 displays the number of appeals received by province during the year 2018 compared 

with the year 2017.  The increase however varies in respect of provinces. The highest number 

was received from the Western Province while the lowest number was received from the Uva 

Province.  
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Table-2 No. of Formal Appeals Received by Provinces in 2017 & 2018  

PROVINCE APPEALS 2017 APPEALS 2018 
Western 94 338 
Southern 49 143 
Northern 22 48 
Central 22 77 
Sabaragamuwa 12 35 
North Central 11 43 
Eastern 11 75 
Uva 6 15 
North Western 3 26 

TOTAL 230 800 
 

Table-3 displays provincial percentage shares of appeals received by the Commission in 2018 

compared with 2017.  The Western Province’s share of 40.9% further increased to 42.2 % in 

2018. Shares of many provinces marginally increased or declined during the year 2018.  

 

Table-3 No of Formal Appeals Received by Province and % Shares 2017 and 2018  

PROVINCE APPEALS 
2017 

Provincial  % Share APPEALS 2018 Provincial % 
Share 

Western 94 40.9 338 42.2 
Southern 49 21.3 143 17.8 
Northern 22 9.6 48 6.1 
Central 22 9.6 77 9.7 
Sabaragamuwa 12 5.2 35 4.4 
North Central 11 4.8 43 5.3 
Eastern 11 4.8 75 9.3 
Uva 6 2.6 15 2.0 
North Western 3 1.3 26 3.2 
TOTAL 230 100 800 100 
 

Table-4 presents provincial percentage share of appeals received by the Commission in 2018 

after adjusting to the population of the respective Province.    
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Table-2 No. of Formal Appeals Received by Provinces in 2017 & 2018  

PROVINCE APPEALS 2017 APPEALS 2018 
Western 94 338 
Southern 49 143 
Northern 22 48 
Central 22 77 
Sabaragamuwa 12 35 
North Central 11 43 
Eastern 11 75 
Uva 6 15 
North Western 3 26 

TOTAL 230 800 
 

Table-3 displays provincial percentage shares of appeals received by the Commission in 2018 

compared with 2017.  The Western Province’s share of 40.9% further increased to 42.2 % in 

2018. Shares of many provinces marginally increased or declined during the year 2018.  
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Table-4 presents provincial percentage share of appeals received by the Commission in 2018 

after adjusting to the population of the respective Province.    

 

 

 

 

Table-4 No. of Formal Appeals Received by Province Share Actual and Adjusted 

Province Appel s % Share Population '000 Population Adjusted % Share 
Western 338 42.2 6129 28.3 
Southern 143 17.8 2637 12.2 
Central 48 9.7 2750 12.7 
Eastern 77 9.3 1710 7.9 
Northern 35 6.1 1131 5.2 
North Western  43 3.2 2536 11.7 
Sabaragamuwa 75 4.4 2047 9.4 
North Central 15 5.3 1366 6.3 
Uva 26 2.0 1364 6.3 
  800 100.0 21670 100.0 
Table-5 displays District % shares of appeals received by the Commission in 2018 compared 

after adjusting the population of the respective District.   

 

Table-5 No. of Formal Appeals Received by District Share Actual and Adjusted 

District Total Appeals % Share Mid 2018 Population Population Adjusted  % 
Share 

Colombo 213 26.5 2439 11.3 
Gampaha 91 11.3 2409 11.1 
Kalutara 35 4.4 1281 5.9 
Galle 90 11.2 1124 5.2 
Matara 21 2.6 858 4.0 
Hambantota 32 4.0 655 3.0 
Kandy 63 7.8 1468 6.8 
Matale 13 1.6 519 2.4 
Nuwara Eliya 2 0.2 763 3.5 
Trincomalee 6 0.7 421 1.9 
Batticaloa 7 0.9 570 2.6 
Ampara 61 7.7 719 3.3 
Jaffna 26 3.4 613 2.8 
Vavuniya 15 1.9 187 0.9 
Mannar 5 0.6 109 0.5 
Kilinochchi 1 0.1 126 0.6 
Mulaitivu 1 0.1 96 0.4 
Kurunegala 189 2.4 1711 7.9 
Puttalam 7 0.9 825 3.8 
Ratnapura 29 3.6 1163 5.4 
Kegalle 6 0.7 884 4.1 
Anuradhapura 35 4.5 930 4.3 
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Polonnaruwa 7 0.9 436 2.0 
Badulla 6 0.7 873 4.0 
Monaragala 10 1.2 491 2.3 
Total 800 100 21670 100 
 

According to the number of formal appeals received by districts in 2018 (vide Table-5), the 

highest number of 213 (26.5 %) appeals were received from the Colombo District.  The 

second highest number of appeals was from Gampaha (11.3%) and Galle (11.2%). Third 

highest number was from Kandy (7.8%) and Ampara (7.7%) Districts. The number of appeals 

received by districts were adjusted to mid-year 2018 population of districts. After the 

adjustment, the shares dropped to 11.3% for Colombo and increased to 11.1% for Gampaha. 

The second highest was Kurunegala (7.9%) and the third highest was Kandy (6.8%).  

 

Table-6 displays the number of appeals the Commission received by category of Public 

Authorities during the year 2018. 

 

Table-6 No. of Appeals received by Type of Public Authorities -2018 

Type of Public Authority 2017 % 2018 % 
President, Prime Minister, 
Parliament, Cabinet 

5 2.2 9 1.1 

Courts/ Tribunals    - 8 1 
Commissions 15 6.5 61 7.3 
Ministries 29 12.6 113 14.7 
Provincial Councils 17 7.4 41 4.9 
District Secretariats 21 9.1 78 9.4 
Local Authorities 27 11.7 60 7.2 
Departments 61 26.5 225 28 
Statutory Bodies  36 15.7 136 17.4 
Universities & Higher Academic 
Institutes 

  - 31 3.7 

Banks 19 8.3 28 3.3 
Companies    - 14 1.7 
Cooperatives   0.0 3 0.4 
Total 230 100.0 800 100 
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Table-7 shows the number of appeals received by provinces by language of the appeal during 

the year 2018. The Commission has received 154 (67.0%) Sinhala, 23 (10.0%) Tamil, and 53 

(23.0%) English appeals in 2017. In 2018 there were 532 (66.5%) Sinhala, 104 (13.0%) 

Tamil and 164 (20.5%) English appeals. The shares have not changed significantly in 2018. 

 

Table-7 No of Appeals received by Language -2017 & 2018 

District Sinhala Tamil English District Sinhala Tamil English
Colombo 39 1 17 Colombo 113 2 85
Gampaha 14 12 Gampaha 53 16
Kalutara 6 6 Kalutara 31 8
Gal le 29 Gal le 76 3
Matara 10 1 Matara 18 2
Hambantota 2 Hambantota 43 1
Kandy 19 2 Kandy 55 7
Matale 1 Matale 12 1
Nuwara El iya 1 Nuwara El iya 4 2
Trincomalee Trincomalee 2 5
Battica loa 1 Battica loa 1 6 1
Ampara 2 4 4 Ampara 11 65 12
Jaffna 14 7 Jaffna 1 11 10
Vavuniya 1 Vavuniya 8 3
Mannar 1 Mannar 1 4
Ki l inochchi 1 Ki l inochchi 1
Mula i tivu 1 Mula i tivu 4
Kurunegala 7 Kurunegala 12 1 1
Putta lam 3 Putta lam 12 1
Ratnapura 3 1 Ratnapura 34 1
Kegal le 3 Kegal le 4 1
Anuradhapura 2 1 Anuradhapur

a
33 1

Polonnaruwa 9 Polonnaruwa 6 1
Badul la 3 Badul la 7
Monaragala 1 1 Monaragala 4 3
Total 154 23 53 Total 532 104 164

% 67.0 10.0 23.0 % 66.5 13 20.5

2017 2018
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1.3. Requests other than formal appeals 
Apart from the appeals that were received formally, the Commission received various public 

grievances which were informal, deficient which did not amount to proper requests for 

information as per the RTI Act. Over 300 such informal or deficient requests were received 

during the year 2018.   These requests fell into 4 categories: 

 
A). Requests sent directly to the Commission without making requests for information to the 

Information Officer or Designated Officer. 

B). Requests made only to the Information Officer or to the Designated Officer and thereafter 

requests made to the Commission; 

C). Grievances which were not relevant at all to the field of requests for information and  

D). Requests made to obtain information of organisations which were not public authorities 

as per the Act.  

 

Having responded to all such requests, the Commission sent instructions and replies. When a 

request for information was made again after rectifying such deficiencies, the same was 

included into the formal appeal and taken for hearing. 

 

The Commission also responded to over 150 requests made by public authorities for 

instructions under the Act. The Commission provided instructions upon requests made by 

public authorities, inquiring grounds for refusal of access to information under section 5 (1) 

of the Act. The Commission indicated that the Commission would provide advice only on 

procedural matters regarding issues connected with the grant of access, as otherwise 

providing advice on substantive matters before an appeal is heard may amount to prejudging 

an appeal.  

 

3.4. Hearing of Appeals  
The access of citizen’s right to information process commenced with the operationalization of 

the RTI Act in February 3, 2017 as published in the Gazette Extra Ordinary No. 2002/42 of 

January 20, 2017. According to the provisions of the Act, any citizen who is aggrieved by the 
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The Commission also responded to over 150 requests made by public authorities for 

instructions under the Act. The Commission provided instructions upon requests made by 

public authorities, inquiring grounds for refusal of access to information under section 5 (1) 

of the Act. The Commission indicated that the Commission would provide advice only on 

procedural matters regarding issues connected with the grant of access, as otherwise 

providing advice on substantive matters before an appeal is heard may amount to prejudging 

an appeal.  

 

3.4. Hearing of Appeals  
The access of citizen’s right to information process commenced with the operationalization of 

the RTI Act in February 3, 2017 as published in the Gazette Extra Ordinary No. 2002/42 of 

January 20, 2017. According to the provisions of the Act, any citizen who is aggrieved by the 

response given to an information request by an Information Officer and a Designated Officer 

may appeal to the Commission after the expiry of the prescribed period.  

 

The Commission has the power to conduct Appeal Hearings and Inquiries under the Act. This 

includes the power to examine a person under oath / affirmation and require the person to 

produce any information in his/her possession (exempted information will be examined in 

confidence). The Commission has the power to inspect any information held by a Public 

Authority including those that are considered exempted under the Act. The Commission can 

direct a Public Authority to provide information in a particular form and/ to publish 

information that was withheld by a Public Authority (except those subject to exemptions). 

The Commission can also direct a Public Authority to reimburse fees charged from a citizen 

when there has been a delay in providing the information. (Section 15). 

 

During the year under review 800 appeals were heard, 549 were concluded and 251 were 

adjourned. Vide Table 8  

 

Table 8 No. of Appeals Heard, concluded and adjourned 

Appeals Heard on 
Tuesday Sittings 

Appeals Heard Monday 
Sittings 

Appeals 
adjourned  

Final Orders 
made 

455 345 251 549 

 

Table-9 displays the hearing and conclusion of appeals by the Commission during the year.  

 

Table-9 Classification of Appeals according to Purpose 2018 

Type of Appeals  No  %  
Appeals based on Requests of Individual Citizens 523 65.2 

Appeals based on Requests of Individual Citizens also serving  a common 
purpose 

263 32.7 

Appeals of Associations/ Societies for a common purpose  14 2.1 
Total 800 100.0 
 

Two-third appeals were based on individual requests. Another 32.7%, though originated from 

individuals, served a common purpose. Appeals purely on common causes were 2.1%.  
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Table-10 displays the number of appeals received in 2018 by field of information compared 

with 2017.   

 

 Table-10 No of appeals by field of information requested 2017 and 2018 
 

Field of Information 
No of 

Appeals 
2017 

No of 
Appeals 

2018 
% Change 

Human Resources Management [appointments, 
promotions, transfers, disciplinary, retirement etc] 

63 202 220.6 

Land and property [ titles, grants, licenses, transfers, 
acquisitions, compensation etc] 

44 117 165.9 

Administrative and Service Activities [ licenses, 
services etc] 

37 127 243.2 

Financial Management and Accounts [ income, 
expenditure, taxes etc] 

17 47 176.5 

Infrastructure Development Projects [ roads, 
buildings, irrigation, water etc] 

16 28 75.0 

Education Service [ admission of children to schools, 
school development societies, school administration] 

12 102 750.0 

Environmental impacts [ environmental degradation/ 
loss/ protection etc] 

11 16 45.5 

Examinations, Investigation Committee Reports 
[except disciplinary] 

11 23 109.1 

Health and remedial services 6 19 216.7 
Law and Order 5 83 1560.0 
Procurement [purchasing, construction, tenders etc] 4 23 475.0 
Other Miscellaneous  4 26 550.0 

TOTAL 230 800 247.8 
 

3.5 . Compliance by Public Authorities 
The Commission has a duty to monitor compliance by Public Authorities of their duties under 

the Act, make recommendations for general reforms and those specific to a Public Authority. 

Furthermore, the Commission issues Guidelines on the reasonable determination of fees by 

Public Authorities for release of information, prescribe instances where information may be 

given free, prescribe the Fee Schedule, cooperate with / undertake training programmes for 

Public Officials, publicise the rights and requirements under the Act, and issue guidelines for 

the proper record management by Public Authorities. (Section 14). 
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3.5 . Compliance by Public Authorities 
The Commission has a duty to monitor compliance by Public Authorities of their duties under 

the Act, make recommendations for general reforms and those specific to a Public Authority. 

Furthermore, the Commission issues Guidelines on the reasonable determination of fees by 

Public Authorities for release of information, prescribe instances where information may be 

given free, prescribe the Fee Schedule, cooperate with / undertake training programmes for 
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Compliance regarding Reporting 

Sections 8 and 9 of the Right to Information Act No. 12 of 2016 directs all Ministers and 

Ministers of the Provincial Councils  to (i) publish bi-annual reports with updated 

information relating to the organization, functions, activities and duties of respective 

Ministries and (ii) to communicate project related information, respectively, to citizens 

through the Ministry’s website, to enable a citizen to exercise the right to access information 

granted under Section-3 of the Act. 

 

Publishing bi-annual reports  

Under Section 8(1), every Minister is required to publish bi-annual reports, before the 30th of 

June and 31st of December each year, containing information specifically stated in Section 

8(2). Under Section 8(3), it is mandatory for Ministers to publish these reports within six 

months of the operationalization of the Act. Section 8(4) provides for the reports to be 

published in official languages and that such reports should be made available for public 

inspection.  

Information relating to projects 

Under Section 9(1)(a), every Minister is required to communicate all information relating to a 

project exceeding a certain value as stipulated in section 9(3). This information should be 

disclosed 3 months prior to the commencement of the project, to the public generally, and to 

any particular persons who are likely to be affected. 

 

According to Section 9(2)(a) it is mandatory to provide updated information about a project 

on a request of a citizen. Section 9(3) provides for relevant values for locally funded and 

foreign funded projects.  

 

Compliance regarding Reporting by Public Authorities 

Section 10 of the RTI Act states that “Every public authority shall submit annual reports to 

the Commission before the thirty first day of December immediately succeeding the year to 

which the report relates. It further provides that the report shall be made available to the 

public in its office and on its official website. Irrespective of the fact that the submission of 

this report is mandatory in terms of the provisions of the Act, it has been observed that only 

few Public Authorities have adhered to this legal requirement and submitted Annual Reports 
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to the RTIC by end of December 31, 2018, in respect of year 2017, the year in which the Act 

came into force. 

 

3.6 Engagements in training  
During the year under review, the Director General of the Commission and Commissioners 

participated in numerous trainings on Right to Information organised by the nodal agency and 

public interest groups. The Chair Mr Mahinda Gammampila and Commissioner Kishali 

Pinto-Jayawardena spoke at the international conference on Right to Information held in 

Colombo to mark International Day for Universal Access to Information on September 28th 

by the Sri Lanka Press Institute (SLPI). On invitation of UNESCO and the Asia-Pacific 

Institute for Broadcasting Development (AIBD), Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena 

delivered a public lecture on Sri Lanka's RTI experience at the IPDC Talks (International 

Programme for the Development of Communications) in Kuala Lumpur, Malaysia on 

September 25th and, at the invitation of the International Center for Not-for-Profit Law, 

addressed the OGP (Open Government Partnership) Asia-Pacific Regional Meeting in Seoul, 

South Korea on November 6 
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4. Administration & financial performance 
4.1 Technical and Financial Support of Donor Agencies  

 
UNDP Projects 

UNDP continued to provide necessary legal expertise to analyse appeals and to prepare legal 
notes to facilitate the RTIC. 3 Junior Legal Researchers were recruited under UNDP 
assistance. These legal researchers prepared legal notes after extensive legal research.   
 
4.2 Staff of the Commission 
Details of the total approved cadre and the permanent staff as at 31.12.2018 are given in 

Table 11. 

Table 11 Approved and actual Cadre 
Post Approved Cadre Actual Cadre 

Director General 01 01 

Senior Research Officer 01 - 

Research Officer 01 01 

Administrative Officer 01 01 

Finance Officer 01 01 

Translator (Tamil) 01 - 

Information Technology 

Assistant  

01 01 

Development Officer 04 03 

Management Assistant  04 03 

Personal Assistant  01  

Driver 03 02 

Office Aide 02 01 

Total  21 14 

 In addition to the above, services of two external Legal Advisers and one Legal Researcher 

were obtained during the Year 2018 on temporary and part-time basis with the support 

provided by UNDP.  The assistance of two Law graduates of the University of Colombo and 

Peradeniya were obtained under a USAID Program.  

 

 

 

4.3 Budget and Financial Control 

For the Year 2018, necessary finances were allocated to the Commission under a separate 

expenditure Head and the operations were carried out under a separate Bank Account.  


