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යනල් ගුරුගේ එ. ශ්රී ා ප රපලිමේග්තුවල 

RTIC Appeal (පුද්ගමේ  ලගයතු විභපග කිරීම)/1739/19 (2019.10.08 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය. 

  

වභපරති:    මහින්ද ගේමේපි  

ග ොමිතු වභප වමපජි :  තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ග ොමිතු වභප වමපජි :  තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා  
 
අධ්යක්-ජනරපල්        :               ඩී. ජී. ඒේ. වී. ශපුආරච්චි 

 

අභියපච    -            යනල් ගුරුගේ 

ගනොතිසි ත් රපලිලය  -            නේකෂ නිධාරි ශ්රී ංකා ඳාර්ලිතේන්තුල 
 

ගරනීසිටීම   

අභියාචක   - යනල් ගුරුගේ 
තඳොදු අධිකාරිය  - ටිකිරි තේ. ජයතික වශකාර තේකේ ජනරාේ  

පී තේ ඩී එව් ඩබ් විතේගුණතික 
 
 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය 2019.05.29 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 2019.06.14 

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 2019.06.27 
නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 2019.07.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 
තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2019.08.25 

 

අභියපචනයට රසුබි්වූ  රුණු: 
 
අභියාචක 2019.05.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 
 

1. 2015 ඳාර්ලිතේන්තු මැතිලරණතයන් තත්රීඳත් ව මන්ත්රීන් තකොඳමණ ප්රමාණයේ ලත්කේ 
ප්රකාන බා දී තිතබ්ද? 
2. ලත්කේ ප්රකාන බා දුන් ශා තනොදුන් මන්ත්රීලරුන්තන නාම තේයනයේ  
3. ලත්කේ ප්රකාන බාදුන් ඒ ඒ මන්ත්රීලරුන්තන ලත්කේ ප්රකානල වශතික ක පිටඳ ේ 

 
ත ොරතුරු නිධරයා විසින් 2019.06.14 දිනැතිල ඳශ  කරුණු දේලමින් ත ොරතුරු ඉේලීම ප්රතිේතේඳ 
කරන දී. 
 

ඔබ විසින් 2019/06/04 දින ඉදිරිඳත් කරන ද ලියාඳදිංචි අංක P/I/19/0066 දරන ත ොරතුරු 
ඉේලීම ඳාර්ලිතේන්තු මශතේකේතන වන් කතේ, ඳානතයහි තශෝ භාරතයහි තනොමැති වීතේ 
තශේතුල ම  ප්රතිේතේඳ කරන ද බල දන්ලමි. 
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ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීලරුන්තන ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා කිරීම ශා වේබන්ධ ප්රධාන ම 
නී ොනුල  තේයනය ලනුතේ 1988 අංක 74 දරන ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා කිරීතේ 
(වංතෝධන) ඳනතින් ශා 1985 අංක 29 දරන ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා කිරීතේ (වංතෝධන) 
ඳනතින් වංතෝධි  1975 අංක 01 දරන ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා කිරීතේ ඳන  ත..  
එම ඳන  ප්රකාරල ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීලරුන්තන ලත්කේ  ශා බැරකේ ප්රකා කිරීම වේබන්ධ 
නිසි බධාරියා ලනුතේ ක ානායකතුමා බැවින් එම ඳනතත් 4 (ආ) තේදය අනුල මන්ත්රීලරුන් 
විසින්  ම ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා එහි ක ානායකලරයා තල  ඉදිරිඳත් ක ුතතු බල වශන් 
ත..  
එතමන්ම යේ පුරලැසිතයල  විසින් ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීලරුන්තන ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා 
වේබන්ධ ඕනෑම විව් රයේ බාගැනීම වශා එම ඳනතත් 5 (3) ලගන්තිය ප්රකාරල ගරු 
ක ානායකතුමා තල  විධිමත් ඳරිදි ඉේලීමේ ඉදිරිඳත් ක ුතතු බල ඔබ තල  මින් දන්ලා සිටිමි. 

. 
තමම ප්රතිචාරතයන් අ ප්තතියට ඳත් අභියාචක විසින් නේකෂ නිධරයා තල  2019.06.27 දිනැතිල 
අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයා විසින් 2019.07.11 දිනැතිල ත ොරතුරු නිධරයාතන 
තීරණය ව්ථිර කරන දී. තමයින් අ ප්තතියට ඳත් අභියාචක විසින් 2019.08.25 දිනැතිල තකොමින් 
වභාලට අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. 
 

අභියපචනය ව ප බන අලව්ථපගේදී උද්ගතවූ  පරණප: 
 

තමම අභියාචනය මගින් ඉේා සිටින අයි ම අංක 1 ශා 2ට අදාෂ ත ොරතුරු RTIC Appeal 719/2018 

අභියාචනයට අදාෂ ත ොරතුරු අයි මයන්ට වමාන  බැවින් තමම අභියාචනය ද එම අභියාචනය වමග  

විභාගයට ගන්නා දී. තමම අභියාචනතයන් 719/2018 අභියාචනතයන් ඉේා සිටින ත ොරතුරු ලට 

අම රල 'ලත්කේ ප්රකාන බාදුන් ඒ ඒ මන්ත්රීලරුන්තන ලත්කේ ප්රකානල වශතික ක පිටඳත්' 

ඉේා ඇ . 

කරුණු කියාඳෑේ 719/2018 අභියාචනයට අදාෂ කරුණු කියාඳෑේ විය. 

නිගයෝගය: 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  ප්රකාරල අදාෂ තඳොදු අධිකාරිය (ශ්රී ංකා 

ඳාර්ලිතේන්තුල), ඳාර්ලිතේන්තු මශ තේකේ කාර්යාතයහි නේකෂ නිධරයා වශ ත ොරතුරු නිධරයා, 

බයත් නිතයෝජි යන් තව නේ තකොට ඇ .   

තකතවේ වුලද ඳාර්ලිතේන්තු මශ තේකේ කාර්යාය තලනුතලන් කරුණු දේලමින් ඳලවා ඇත්තත් තමම 

කාර්යා තදක (එනේ මශ තේකේ කාර්යාය වශ ගරු කථානායකලරයාතන කාර්යාය) ඳාර්ලිතේන්තු 

ලුශතේ එකිතනකින් තලන්ල ඳලතින කාර්යා තදකේ බලත්, ඉේා ඇති ත ොරතුරු ඒ අනුල ඳනතත් 3 

ලගන්තිය ප්රකාරල මශ තේකේ කාර්යාය වන් කතේ භාරතේ තශෝ ඳානතේ තනොමැති බලයි.  

තමයට වමාන අභියාචනයේ ලන RTIC Appeal 719/2018, චාමර වේඳත් එ. ශ්රී ංකා ඳාර්ලිතේන්තුල හි 

තඳොදු අධිකාරිතයහි ව්ථාලරයට, එනේ ඉේා ඇති ත ොරතුරු 1975 ලත්කේ ශා බැරකේ නීතිය ප්රකාරල 

බා ග  ශැකිය යන්නට, තකොමින් වභාත. තඳර අභියාචනයක (RTIC Appeal 6/2017 TISL එ. 

ජනාධිඳති තේකේ කාර්යාය, 2018.12.04 දිනැති නිතයෝගය) තීරණය වුතේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත හි 4 ලගන්තිය ප්රකාරල, ත ොරතුරු ඳන , ලත්කේ ශා බැරකේ නීතිය අභිබලා 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

බ ඳැලැත්තලන බලත්, තමය ඡන්දයකින් තත්රී ඳත් ව නිධාරීන් විනිවිදභාලයකින් ුතතුල කටුතතු 

කරන්තන්ද යන්න නිර්ණය කිරීතේ ඳදනම ම  නිදශව් කෂ ුතතු බලත්ය.  

ඒ අනුල තඳොදු අධිකාරියට (ඳාර්ලිතේන්තු මශ තේකේ කාර්යායට), ඉේා ඇති ත ොරතුරු  ම 

වන් කතේ, භාරතේ, තශෝ ඳානතේ ඳලතින්තන්ද යන්න (වන් කය, භාරය ශා ඳානය යන ලචනයන්හි 

අර්ථනිරඳනයන් තුතනන් එකේ ප්රකාරල ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය වතු ත. නේ එය ඳනතත් 3 ලගන්තිය 

ප්රකාරල ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය වතුල ඳලතී යන නිගමනයට එෂීමමට ප්රමාණලත්ය) අභියාචනය 

විභාග කරන මීෂඟ දිනය ලන විට ව්ථිරල දැන්වීමට නිතයෝග කරනු ැතබ්.  

මීෂඟ විභාග කිරීතේ දිනය: 2019.10.22 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගමේ  ලගයතු විභපග කිරීම)/1739/19 (2019.10.22 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 
අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය. 

  

වභපරති:    මහින්ද ගේමේපි  

ග ොමිතු වභප වමපජි :  තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ග ොමිතු වභප වමපජි :  තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා  
ග ොමිතු වභප වමපජි :            විනිසුරු තරෝහිණි ලේගම  

 
 

අධ්යක්-ජනරපල්        :               ඩී. ජී. ඒේ. වී. ශපුආරච්චි 

 

අභියපච    -            යනේ ගුරුතන 

ගනොතිසි ත් රපලිලය  -            නේකෂ නිධාරි ශ්රී ංකා ඳාර්ලිතේන්තුල 
 
ගරනීසිටීම   
අභියාචක   - යනේ ගුරුතන 
තඳොදු අධිකාරිය  - ටිකිරි තේ. ජයතික වශකාර තේකේ ජනරාේ  

පී තේ ඩී එව් ඩබ් විතේගුණතික 
 

අභියපචනය ව ප බන අලව්ථපගේදී උද්ගතවූ  පරණප: 

 
අභියාචක, 719/2018 හි අභියාචක තලනුතලන් කරුණු දැේව  රිඳු ජයලර්ධන මයා තන කරුණු කියාඳෑේ 

වමග එකඟ ව අ ර  ලදුරටත් ඳශ  ඳරිදි කරුණු දේලන දී. 

අභියාචක ඳලවා සිටිතේ ඳසුගිය විභාග ලාරතයන් අනතුරුල දුරකථනය මාර්ගතයන් කථානායකතුමා වමග 

ඳැලති තකටි වංලාදයකදී තමම අභියාචනය වේබන්ධතයන් කථානායකතුම ඳලවා සිටිතේ අදාෂ ත ොරතුරු 

නිතයෝජෙ මශ තේකේතුමා තගන් බා ග  ශැකි බලත්ය. ඒ තශේතුතලන් තමම විභාග ලාරතේදී ත ොරතුරු 

බා ගැනීතේ බාතඳොතරොත්තුතලන් සිටි බලත් ය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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මශ තේකේ කාර්යාය නිතයෝජනය කරමින් සිටි නිධරයා ඳලවා සිටිතේ තේ පිළිබල  මා තනොදැනුලත් 

බලය.  ලද තමම ත ොරතුරු, ත ොරතුරු ඳනතත් 5 (1) (අ) වශ 5 (1) (ඔ) ලගන්ති ප්රකාරල මුේ  

ත ොරතුරු බැවින් බා දිය තනොශැකි බලද ඳලවා සිටින දී. 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් RTIC Appeal 719/2018 අභියාචනයට අදාෂ ලිඛි  තේන ල සිංශ 

ඳරිලර් නයේ බා දීමට එකඟ විය. 

නිගයෝගය  

තඳොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු ප්රතිේතේඳ කිරීමට අදාෂ විතරෝධ ා තකොමින් වභාල විසින් වකා 

බා ඇ . මීට වමාන ම යේ RTIC 719/2018 හි තඳොදු අධිකාරිය තගන ඇති අ ර තඳොදු අධිකාරිය 

විසින් ලාද කර සිටිනුතේ ඳාර්ලිතේන්තු ලුශය ගත් කෂ ඳාර්ලිතේන්තු  මශ තේකේ කාර්යාය වශ 

ඳාර්ලිතේන්තු කථානායකලරයාතන කාර්යා තදක, එකිතනකින් තලන්ව වශ තලනව් ව කාර්යා තදකේ 

ලන අ ර මශ තේකේතුමා ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා කථානායකලරයා වමග ඳලතින්තන් තකො ැනකද 

යන්න පිළිබල 1975 ලත්කේ ශා බැරකේ ඳනතත් 4 (ආ) ලගන්තිය ප්රකාරල දැනුලත්ල සිටියද තමම දැනුම 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3 (1) ලගන්තිය ප්රකාරල වන් කය, භාරය තශෝ 

ඳානය යන අර්ථනිරඳනය යට ට ග  තනොශැකි බලයි.  

 ලද ලාද කර සිටිතේ ත ොරතුරු කථානායකලරයාතන වන් කතේ, භාරතේ තශෝ ඳානතේ ඳලතින බලත් 

ය.  

තමම අලවථ්ාත. උේග ල ඇති ප්ර්නය ලන, ත ොරතුරු ඳනතත් 3 (1) ලගන්තිය ප්රකාරල, මශ තේකේ 

කාර්යාය වන් කතේ, භාරතේ තශෝ ඳානතේ අභියාචක විසින් ඉේා ඇති ත ොරතුරු ඳලතින්තන්ද 

යන්න, තමම තකොමින් වභා. විසින් එහි අලවන් නිතයෝගය මගින් නිර්ණය කෂ ුතතුල ඇ . මශ තේකේ 

කාර්යාය විසින් සිදු කරන ද ඉේලීම, එනේ තමම අභියාචනය වශ ඒ වේබන්ධතයන් උේග ල ඇති 

වාමගාමී ප්ර්නයන් ගරු කථානායකලරයා තල  දැනුලත් කිරීම, ප්රකාරල තමම නිතයෝගය මශ තේකේ 

කාර්යාය ශරශා, ගරු කථානායකලරයාතන කාරුණික අලධානය පිණිව, කථානායකලරයාතන 

කාර්යාය තල  තයොමු කිරීමට නිතයෝග කරනු ැතබ්. 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් තගන ඇති විතරෝධ ා ගත් කෂ, එනේ ඳනතත් 5 (1) (අ) වශ 5 (1) (k) ලගන්ති 

ප්රකාරල ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු යන්න, ත ොරතුරු ඉේලීතමහි අයි ම 1 වේබන්ධතයන් (එනේ 2015 

ඳාර්ලිතේන්තු මැතිලරණතයන් තත්රීඳත් ව මන්ත්රීන් තකොඳමණ ප්රමාණයේ ලත්කේ ප්රකාන බා දී 

තිතබ්ද?) ඳශ  කරුණු වටශන් ත.. 

ඳනතත් 5 (1) (අ) ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු ලන්තන්,  

පුුුේගලික ත ොරතුරුලට අදාෂ ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් ලන විට, ත ොරතුරු තශෂදිර. කරීුිම යේ 

තඳොදු කටුතත් කට තශෝ වේබන්ධ ාලේ වශා කිසිදු වේබන්ධයේ තනොමැති අලව්ථාලක දී තශෝ යේ 

 නි පුේගයල තන පුේගලිකත්ලය අනලවරතයන් ආක රමණය කිරීමේ සිදුත. නේ, එම ත ොරතුරු 

තශළිදර. කිරීම විා ලතයන් මශජන සුභසිේධිය විසින් වාධාරණීකරණය කරයි නේ, තශෝ අදාෂ 

 ැනැත් ා විසින් එම තශළිදර. කිරීම වශා ලිඛි ල කැමැත්  බා දී ඇත්නේ මිව 

තකොමින් වභාල විසින් තගන ඇති තඳර තීරණ අනුල ( රිඳු ජයලර්ධන එ. පුනරුත්ථාඳන තකොමවාරිව් 

ජනරාේ කාර්යාුාංය RTIC Appeal/119/2017 2019.01.22 දිනැති නිතයෝගය) 5 (1) (අ) ලගන්තිය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 

 

5 
 

ප්රකාර විතරෝධ ාලයේ, වංයොතේයන වේබන්ධ ත ොරතුරු ඉේලීමේ ලන අලව්ථාලකදී, පුේගලික 

ත ොරතුරු ඇතුෂත් තනොලන බැවින්, ත ොරතුරු ඉේලීතමහි අයි ම 1ට අදාෂල ඳලත්ලාතගන යා 

තනොශැකිය.   ලද තමම අලව්ථාත.දී ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීන්තන ලත්කේ ශා බැරකේ වේබන්ධ ත ොරතුරු 

තශළිදර. කිරීම ඉ ා ඉශෂ මශජන සුභසිේධියේ දරන කටුතත් කි.  ඒ අනුල තඳොදු අධිකාරිය විසින්, 5 (1) 

(අ) වශ 5 (4) ලගන්තියන්හි වශන් මශජන සුභසිේධිය අභිභලා සිදුලන ශානිය,  ශවුරු කෂ ුතතු ත..   

තඳොදු අධිකාරිතයහි තදලැනි විතරෝධ ාලය වුතේ 5 (1) (ඔ) ලගන්තිය ප්රකාරලය. 5 (1) (ඔ) ලගන්තිය 

ප්රකාරල '... ත ොරතුරු තශළිදර. කිරීම ඳාර්ලිතේන්තු ලරඳ රවාද තශෝ නීතිය මගින් විධිවිධාන වව්ලා ඇති 

ආකාරයට ඳෂාත් වභා ලරඳ රවාද උේංනනය කිරීමේ ලන අලව්ථාලක දී' ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු ත.. 

තමම විතරෝධ ාලය තඳොදු අධිකාරිතයහි 2019.05.21 දිනැති ලිඛිති තේනා මගින් පිළිබිඹු ත..  

12. ලෙලව්ථාත., 14අ (2) ලෙලව්ථාල ප්රකාරල පුරලැසිතයල තන ත ොරතුරු තල  ප්රත. වීතේ 

අයිතිලාසිකම ඳාර්ලිතේන්තු ලරප්රවාද සුරැීමම වශා ීමමා ක ශැකිය.  

13. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3 (2) ලගන්තිය තමම ීමමා කිරීම පුළුේ 

තකොට ඇති අ ර එහි වශන් ලන ඳරිදි ඳනතත් විධිවිධාන ඳාර්ලිතේන්තු බ , ලරඳ රවාද වශ 

ඳරිචයන් හීන කරනු තනොබන්තන් ය. 

14. ඳාර්ලිතේන්තු (බ  වශ ලරඳ රවාද) ඳන  ලෙලව්ථාත., 67 ලෙලව්ථාල වමග වේබන්ධ 

තකොට ඇති අ ර එහි වශන් ලන්තන්  

ඳාර්ලිතේන්තුත. වශ ඳාර්ලිතේන්තු මන්  රීලරයන්තන ලරඳ රවාද, ඳරිභාර වශ බ  

ඳාර්ලිතේන්තුල විසින් නීතිතයන් නි්චය තකොට විධිමත් කෂ ශැකි අ ර, එතවේ නි්චය 

තකොට විධිමත් කරන ත ේ ඳාර්ලිතේන්තු (බ  ශා ලරඳ රවාද) ඳනත හි විධිවිධාන, 

අලෙතලනව් කිරීේ වහි ල, ඒ වේබන්ධතයන් අදාෂ ලන්තන් ය. 

තකතවේ වුලද තමම තකොමින් වභාල විසින් නිරීේණය කර සිටින්තන් තමම තේදයන් මගින්, ලත්කේ ශා 

බැරකේ නීතිය (1975) යටතත්, ලත්කේ ශා බැරකේ ප්රකා බා දී ඇති ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීන් වංයොල 

තශළිදර. කිරීම මගින්, 'ලරප්රවාද' උේංනනයට ේලන බල දේලා තනොමැති බලයි. ලරප්රවාද යන ලචනය 

එර්ව්කින් තේ, ඳාර්ලිතේන්තු නීතිය, ලරප්රවාද, කර්යයඳටිඳාටිය වශ භාවි යන් (1844) නේ 

නිබන්ධනතයහි (Erskine May’s Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of 

Parliament (1844)) අර්ථනිරඳනය කර ඇති අ ර එය ඳශ  ඳරිදි ත.;  

ඳාර්ලිතේන්තු ලරප්රවාද යනු වභාලේ විසින් වාමුහිකල ුකේති විදින සුවිතේී  අයිතිලාසිකේ ල එකතුලේ... 

වශ වභාතලහි එේ එේ වාමාජිකයා විසින්  නිල ුකේති විදින අයිතිලාසිකේ ලන අ ර තමම අයිතිලාසිකේ 

ඇතිල විනා  ම කාර්යයන් ඉටු කෂ තනොශැකි වශ අතනල ත් ලුශයන් තශෝ පුේගයින්ට ඇති 

අයිතිලාසිකේ අභිබලා ඳලතින්නකි.   

තමලැනි  ත්ත්ලයන් ශමුත., ඉේා ඇති වංයොතේයන නිදශව් කිරීම මගින්, ඳාර්ලිතේන්තු 

මන්ත්රීලරතයල තන කලර 'සුවිතේී  අයිතිලාසිකමේ' උේන්නනය ලන්තන් දැයි ඳැශැදිලි තනොත.. 

තමමගින් බා දී ඇති ලරප්රවාද ඳාර්ලිතේන්තු වභා ගැතබහි විතේ කාර්යයන් සිදු කිරීම වශා බා දී 

ඇ . තමම ලරප්රවාද වශ අභියාචක ඉේා ඇති වං් යාතේයන බා දීම අ ර ඇති වේබන්ධ ාලය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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අඳැශැදිලිය. ලරප්රවාද උේංනනය ලන්තන් තකතවේද තශෝ කලර ආකාරයකින්ද යන්න තඳොදු අධිකාරිය 

ඳැශැදිලි කර නැ . 

 ලද ලත්කේ ශා බැරකේ ඳන  (1975) යටතත් ඳාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීන් විසින්  ම ලත්කේ ශා බැරකේ 

ප්රකා කථානායකලරයා තල  බා දීම ෛනතික ුතතුකමකි. ඒ අනුල තමම ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් 

තක රේ දුරට නීතියට අනුකූවී ඇත්ද යන්නට ද අදාෂ ත.. 

ත ොරතුරු ඳන  ප්රකාරල ව්ථාපි  කර ඇති තමම තකොමින් වභාතලහි ව්ථාලරය ලන ශ්රී ංකා 

ඳාර්ලිතේන්තුල ඇතුෂත් 'තඳොදු අධිකාරිල විනිවිදභාලය වශ ලගීමම පිළිබ වංව්කපතියේ තඳෝණය 

කිරීම' අලධාරණය කරන අ ර, ඳනත හි 4 ලගන්තිය ප්රකාරල තලනත් යේ ලිඛි  නීතියක විධිවිධානලට 

ඳටශැනිල ල මේ වශන්ල ඇත් ද, තේ ඳනතත් විධිවිධාන බාත්මක විය ුතතු බලද අලධාරණය කරනු 

ැතබ්. තකතවේ වුලද තමම අභියාචනතයහි ඉේා ඇති වංයාතේයන, ලත්කේ ශා බැරකේ පිළිබ ඳන  

(1975) යටතත් ඉේා සිටිය තනොශැකිය. ඒ අනුල වශ ත ොරතුරු ඳන  ලත්කේ ශා බැරකේ ඳන  

අබිභලා බඳලත්ත.ය යන ව්ථාලරයට අගතියේ තනොලන තවේ, තඳොදු අධිකාරිතයහි  ර්කය පිළිගන්තන් 

නේ, අභියාචක තල  තමම ත ොරතුරු (වංයෙතේයන) බා ගැනීමට කිසිදු පිළියමේ තනොමැති ලන අ ර, 

තමය 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ පිළිබ ඳන  ව්ථාඳනය කිරීමට උත්වාශ 

දරන ත ොරතුරු  න්ත්රය පුළුේ තවේ ප්රතිේතේඳ කිරීමකි . 

ත ොරතුරු ඉේලීතමහි අයි ම අංක 2 ශා 3 තමම තකොමින් වභාල විසින්  නිල ත් කිරීමට නියමි  අලවන් 

නිතයෝගතයහි වකා බනු ැතබ්.  

තදඳාර්්ලයටම මීෂඟ දිනට තඳර ලිඛි  තේනා තගොනු කෂ ශැකිය. 

මීළඟ විභපග ලපරය: 2019.11.05 

 

 
 

 


