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චාමර සම්පත් එ  ශ්රී ලංකා පාර්ලිමම්න්තුව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/719/2018 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ -ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව  

 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - චොමර සේපත්   

තපොදු අධිකොරිය  - ටිකිරි තේ යයතිලක, සහකොර මහ තල්වකේ   

    පී තේ ඩී එසව ඩබ්ලලිව් විතේගුණතිලක  

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.06.21 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.21 

නේ කළ නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.30 

නේ කළ නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.07 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.11 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.06.21 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

1. 2018 වර්ෂතේ  ම වත්කේ සහ බැරකේ ප්රකොශයන් ඉදිරිපත් කළ පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ ගණනයක 

ලිඛි  ප්රකොශනයේ. 
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2. 2010 වර්ෂතේ සිට තේ වන ත ේ වත්කේ සහ බැරකේ ප්රකොශනයන් ඉදිරිපත් කළ පොර්ලිතේන්තු 

මන්ීවරුන්තේ නේ ලැයිසවතුවේ. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන් ආශ්රි ව 

වත්කේ සහ බැරකේ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අවශෙ තව් නේ 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ 

නීතිය ප්රකොරව පොර්ලිතේන්තු කථොනොයකවරයොට තේ පිළිබඳව ඉල්වීමේ කළ යුතු බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.08.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.09.07 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් නැව ත් ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ සවථොවරය ඉදිරිපත් කළ අ ර,  

1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ 11 වන වගන්තිය ප්රකොරව, තමම පන  තවනත් 

පන ේ සමඟ අනොනුකූල ොවයේ ඇති වූ විට 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය 

බලපැවැත්තවන බවද ඉදිරිපත් කරන ලදී. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.09.11 

දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක විසින්  ම ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් සංඛ්ෙොනමය ත ොරතුරු පමණේ ඉල්වීේ කර ඇති බවත්, ඔහු  ම 

ඉල්වීම මඟින් පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ වත්කේ සහ බැරකේ ප්රකොශයන්ි අන් ර්ග ය විමසො තනොමැති 

බැවින් ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව  මො හට තමම ත ොරතුරු ලබොගැනීමට හැකියොවේ ඇති බවත් තකොමිෂන් සභොවට 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

තමයට ප්රතිචොර දේවමින් තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලද 2019.02.05 දිනැති ලිඛි  

තද්ශනය තගනහැර තපන්ුතේ අභියොචක විසින් ඉල්වීේ කරන ලද ත ොරතුරු 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො 

බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ විෂය පථයට යටත් වන බැවින්, එම නීතිය ප්රකොරව එවැනි ත ොරතුරු ඉල්වීමේ 

පොර්ලිතේන්තු කථොනොයකවරයොට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවය.  වද, තමම ත ොරතුරු ඉල්වීම සිදු කර ඇති ක්රියොන්වලිය 
හරහො අභියොචක විසින් වක්රොකොරව පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොදයන් උල්වලංඝනය කරන බැවින් ඔහුට තමම ත ොරතුරු 

අවශෙ වන්තන් නේ එම ඉල්වීම වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ පනතත් ක්රියො පටිපොටියට අනුකූලව සිදු කරන 

තමන් ප්රකොශනය කරන ලදී.  

තමිදී අභියචක විසින් ඔහුතේ ත ොරතුරු ඉල්වීම සංඛ්ෙොනමය ත ොරතුරු ඉල්වීමේ බැවින් එම දත්  ප්රකොශනය 
කිරීතමන් කිසිදු හොනියේ පොර්ලිතේන්තුවට තහෝ තවනත් මන්රණ සභොවකට තනොවන බවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින්  වදුරටත් ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතිේතෂවප කරන්තන් නේ එය ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව සිදු 
කළ යුතු බවට අභියොචක තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපන්වො තදන ලදී. තමයට පිළිතුරු වශතයන් තපොදු අධිකොරිය 

ප්රකොශ කර සිටිතේ පොර්ලිතේන්තු පරිපොලන අංශයට කිසිදු ආකොරයකින් කථොනොයකවරයොට නිතයෝගයන් නිකුත්කළ 

තනොහැකි බවය.  වද, තමිදී පැන නැගී ඇති අවසවථොවට ත ොරතුරු පන  ක්රියොත්මක තනොවන බැවින් ලිඛි ව 

ත ොරතුරු ඉල්වීම ප්රතිේතෂවප කිරීතේ තහවතු කොරනො දැේීමට අවශෙ ොවය තනොමැති බව තපන්වො දේවන ලදී. 

නිමයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතිේතෂවප කරන්තන් නේ එය  සොධොරණීකරණය 
කිරීම ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු වලට ප්රතව්ශ ීම ප්රතිේතෂවප කිරීමට තහවතු තපන්වො 

තදමින් සිදු කළ හැකිය. 

 වද, ත ොරතුරු සැපයීමට තහෝ ප්රතිේතෂවප කිරීමට ප්රථමව, ත ොරතුරු පනතත් 3(1) වන වගන්තිය ප්රකොරව, තපොදු 
අධිකොරිය විසින් එම ත ොරතුරු  ම සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ ඇති බව  හුරු කර ග  යුතු තව්.ඇතිබව  

එබැවින්, ත ොරතුරු පනතත් 3(1) වගන්තියට අනුකූලව තමම ත ොරතුරු  ම සන් කතේ තිතබ්ලද තහෝ තනොතිතබ්ලද 

යන්න පැහැදිලි තකොට, ත ොරතුරු ඇත්නේ, පනතත් 5 වන වගන්තිය ප්රකොරව,  ලබො දීම ප්රතිේතෂවප කරන තහවතු 

තගනහැර දැේීම ලිඛි  තද්ශනයේ ඔසවතසව ඉදිරිපත් කරන තලසට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු 

ලැතබ්ල. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

අභියොචනය කල්ව  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.05.21 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/719/2018 (2019.05.21 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව  

 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ    

තපොදු අධිකොරිය  - ටිකිරි තේ යයතිලක, සහකොර මහ තල්වකේ   

    පී තේ ඩී එසව ඩබ්ලලිව් විතේගුණතිලක  

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැ . තපොදු අධිකොරිය විසින්  ම 2019.05.21 දිනැති ලිඛි  තද්ශනය භොර තදන ලදී.  ම ලිඛි  

තද්ශනය ඔසවතසව අභියොචක විසින් ඉල්වීේ කරන ලද ත ොරතුරු ත ොරතුරු පනතත් 3 (1) උපවගන්තිය ප්රකොරව තපොදු 

අධිකොරිය සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති ද බව තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. 

නිමයෝගය: 

තමම නිතයෝගය ලැබීතමන් සති තදකේ කොලයේ තුලදී තපොදු අධිකොරිය ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛි  තද්ශනයට 

සමගොමිව ප්රතිචොරයේ ලිඛි  තද්ශනයේ ඔසවතසව ඉදිරිපත් කරන තමන් අභියොචකට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනය කල්ව  බන ලදී. 

***** 

RTIC Appeal (තල්වඛ්නග  කොර්යපටිපොටිය)/719/2018 (2019.06.25 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 

විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම 

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින්  ම ලිඛි  තද්ශනය ඔසවතසව  ම සවථොවරය වන ඉල්වීේ කර ඇති ත ොරතුරු  ම සන් කතේ, 

භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බව   හුරු කිරීම සඳහො  ර්කයන් තදකේ තගනහැර දේවො ඇ . ඒවොනේ: 

1. තමම ත ොරතුරු ඉල්වීමට සමගොමිව ත ොරතුරු පන ට ඇති බල ලයන් සීමි  ීම   

2. ගරු කථොනොයකවරයොතේ කොර්යොලතේ සහ පොර්ලිතේන්තු මහො තල්වකේ කොර්යොලය යන අංශයන් තදතකි 

ක්රියොකොරිත්වතේ තවනස 

මතාරුරු ඉල්ීමට සමගාමිව මතාරුරු පනතට ඇති බලතලයන්ත සීමිත වීම  

1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ 11 වන වගන්තිය සහ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  පනතත් 4 වැනි වගන්තිය එක හො සමොන වන අ ර තමම වගන්ති වලින් ප්රකොශි  වනුතේ,  
තමම පනත් වලට පටහැනිව තවනත් යේ ලිඛි  විධිවිධොනවලට කුමේ සඳහන් වූවත්, තමම පනත්වල  විධිවිධොන 

බලොත්මක වන බවයි. 

 වද, 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ පූර්විකොතව් සඳහන් වන පරදී තමම නීතියට 

යටත් වන්නොවූ නිශවචි  පුද්ගලයින් තකොට්ඨොශය විසින්  මොට ශ්රී ලංකොව තුල සහ ඉන් පිට  ඇති සේපූර්ණ වත්කේ 

හො බැරකේ සේබන්ධව කොලොනුරූපී ප්රකොශනයේ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවොර්ය තව්. එබැවින් තමය විතශවෂයන් හඳුන්වන 

ලද පුද්ගලියින් තකොට්ඨොශයට පමණ ේ අදොළ වන විතශවෂි  වූ නීතියේ තව්.  . 

අර්ථ නිරූපණ නීතිතේ “genarally specialibus non derogant” ආප්ත තයන් ගමෙ වන්තන් වෙතිතර්කතයන් 

සොමොනෙ පන ේ විතශවෂි  පන කට යටත් වන බවයි. එම නිසො 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ 
කිරීතේ නීතිතේ 8(1) වගන්තිතේ සඳහන් වන රහසෙභොවය සුරැකීම යන විතශවෂ වගකීම මඟින් ත ොරතුරු පන ට 

අනුකූලව තපොදු අධිකොරීන්ට ඇති සොමොනෙ වගකීේ අභිභවනය තව්. 

වෙවසවථොතව් 19 වන සංතශෝධනය මඟින් හඳුන්වො දුන් 14අ වෙවසවථොව ප්රකොරව සෑම පුරවැසිතයකුටම 2016 අංක 

12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  පන  ඔසවතසව තපොදු අධිකොරියේ මඟින් රඳවො  බො තගන 

ඇති ත ොරතුරු ලබො ග  හැකි බව සවථොපි  කර ඇ . ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  පනතත් 

පුර්විකොව මගින් වෙවසවථොතව් 14අ වැනි වෙවසවථොව සමග ඇති සෘජු සේබන්ධ ොවය තපන්නුේ කරනු ලැතබ්ල. එම 

නිසො එකී පනතත් වගන්ති  නිව කියවිය යුතු තහෝ අර්ථකථනය තනොකළ යුතු අ ර  වෙවසවථොතව් 14අ වැනි 

වෙවසවථොව සමඟ එකට කියවිය යුතුය.  වද 14අ(2) වැනි අනුවෙවසවථොව මඟින් එකී පනතත් සිමොවන් සඳහන් තව්. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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 වද වෙවසවථොතව් 16(1) වැනි අනුවෙවසවථොව ප්රකොරව “පවත්නො ලිඛි  නීති සහ ලිඛි  තනොවූ නීති අතුතරන් යේකිසි 

ලිඛි  නීතියේ සහ ලිඛි  තනොවූ නීතියේ තේ පරිච්තේදතේ තමයට ඉහතින් ඇති විධිවිධොනවලට අනුකූල තනොවූවද, 
එකී සියලු පවත්නො ලිඛි  නීති හො ලිඛි  තනොවූ නිතී බලොත්මකව ක්රියොත්මක වන්තන්ය" යන්තනන් සඳහන් වන 

බැවින්  14අ වැනි වෙවසවථොව හො ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන ද එකී 16වැනි වෙවසවථොවට 

යටත් වනු ලැතබ්ල. 

1975 වසතර්දී වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය සේම  කළ අ ර, එකී පනතත් වගන්ති, වෙවසවථොතව් 14අ 

වැනි වෙවසවථොව සමඟ විතරෝධී ීතේ ලේෂණ යේ ොේ දුරට තපන්නුේ කරනු ලැතබ්ල. ඉහ  කරුණු සළකො බැීතේදී 

තපනී යන්තන් වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ වගන්තින් වෙවසවථොතව් 16 වන වෙවසවථොව මඟින් 

බලොත්මක වන බවයි. 

වෙවසවථොතව් 14අ (2) අනුවෙවසවථොතව් සඳහන් පුරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පොර්ලිතේන්තු 

වරප්රසොද ආරක්ෂො කිරීම සඳහො සීමො කළ හැකිය. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  පනතත් 3(2) 

වගන්තිය මගින් තමම සීමොව වඩොත් පුළුල්ව තලස විසව ර කරන අ ර තමම පනතත් වගන්ති මගින් පොර්ලිතේන්තුතව් 

බල ල, වරප්රසොද හො ප්රතිපත්ති අපහොසයට ලේ තනොකරන බව ප්රකොශි  තව්. 

පොර්ලිතේන්තු (බල ල හො වරප්රසොද) පන , වෙවසවථොතව් 67 වන වෙවසවථොව සමඟ සේබන්දව ඇති අ ර එමගින් 

"පොර්ලිතේන්තුතව් හො පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරයන් තේ වරප්රසොද, පරිභොර හො බල ල පොර්ලිතේන්තුව විසින් 

නිතීතයන් නිශවචය තකොට විධිමත් කළ හැකි අ ර, එතසව නිශවචය තකොට විධිමත් කරන ත ේ පොර්ලිතේන්තු (බල ල 

හො වරප්රසොද) පනත ි විධිවිධොන අවශෙ තවනසව කිරීේ සි ව, ඒ සේබන්ධතයන් අදොල වන්තන්ය." එබැවින් තමම 

පන ට වෙවසවථොමය සහතිකයේ ලබො දී ඇ . 

ඉහ  සඳහන් කළ කරුණු හො පොර්ලිතේන්තු සේමුතීන් හො පිළිතවත් මඟින්, ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු නිදහසව කිරීමට 

මහ තල්වකේවරයොට බලය නැ . වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතියට අනුව විධිමත් ඉල්වීමේ කථොනොයක 

තව  තයොමු කිරීතමන් අභියොචකයොට ඉල්වූ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට බොධොවේ තනොමැ . 

කථානායකවරයාමේ සහ මහමල්කම්වරයාමේ කාර්ලයාලවල ක්රියාකාරිත්වය අතර මවනස 

පොර්ලිතේන්තුතව් කථොනොයකවරයො පොර්ලිතේන්තුතව් නිතයෝජි යො, ප්රකොශකයො සහ සභොතව් අවසොන අධිකොරිය තව්. 

අගෙොමො ෙවරයො සහ යනොධිපතිවරයොට පසුව කථොනොයකවරයො ප්රමුඛ් ො අනුපිළිතවලින් තුන්වන සවථොනතේ සිටී. 

ඔහු සිය බල ල ලබො ගන්තන් ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොව, සවථොවර නිතයෝග, පොර්ලිතේන්තුව (බල ල හො වරප්රසොද) 
පන  සහ පොර්ලිතේන්තුතව් සේමුතීන් හො භොවි යන් මඟිනි. සභොතව් බල ල හො වරප්රසොද සේබන්ධතයන් 

පොර්ලිතේන්තුතව් භොරකරු වන කථොනොයකවරයො පොර්ලිතේන්තුවට පිළිතුරු දිය යුතු අ ර පොර්ලිතේන්තුතව් සියලුම 

සොමොජිකයන් එතුමොතේ බල ල යටතත් ආරේෂො කරනු ඇ ැයි අතප්තේෂො තකතර්. 

ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 64 වන වෙවසවථොව අනුව, පොර්ලිතේන්තුව විසින් කථොනොයකවරයො 4 වන සවථොවර 

නිතයෝගයන්ට අනුකූලව ත ෝරො පත් කර ග  යුතු අ ර, ක්රියොපටිපොටියට අනුකූලව එය රහසව ඡන්දයකින් සිදු කරනු 

ලැතබ්ල. 143 වන සවථොවර නිතයෝගයට අනුකූලව අවතශවෂ බල ලයන්ද ඔහුට පවරො ඇති අ ර, එි සඳහන් වන 

ආකොරයට, “තමම සවථොවර නිතයෝගවල නිශවචි  වශතයන් විධිවිධොන සලසො තනොමැති සියලු ම කරුණු ද, තමම 

නිතයෝග ක්රියොත්මක කිරීම පිළිබඳ  වැඩි විසව ර සේබන්ධතයන් සියලු ම ප්රශවන ද, තමතහයීේ සිදුකරනු ලැබිය 

යුත්තත් කථොනොයකවරයො විසින් තයෝගෙ යැයි සලකනු ලබන ආකොරයට වරින්වර කරනු ලබන නිතයෝග ප්රකොරවය.” 

පොර්ලිතේන්තුතව් සහ පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ තගෞරවය ආරේෂො කිරීම හො පවත්වොතගන යොම 

කථොනොයකවරයොතේ වගකීම තව්. 

පොර්ලිතේන්තුතව් සවිර නිල කොර්ය මණ්ඩඩලතේ ප්රධොනියො වන මහ තල්වකේවරයො ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 41 සී (1) 

අනුවෙවසවථොව සහ 65 වන වෙවසවථොව ප්රකොරව ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථො මණ්ඩඩලතේ අනුමැතිය ම  යනොධිපතිවරයො 

විසින් පත් කරනු ලැතබ්ල. පොර්ලිතේන්තුතව් මහ තල්වකේ ධූරය ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතවන් සුරේෂි  ී ඇති නිලයක 

වන අ ර එම  නතුර ධරන්නො කථොනොයකවරයොතේ තල්වකේ තනොතව්. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මහ තල්වකේවරයොතේ රොයකොරීන් සවථොවර නිතයෝග අංක 10 න්  ප්රකොශි  තව්. ඒ අනුව, මහ තල්වකේවරයො විසින් 

පොර්ලිතේන්තුතව් සහ පූර්ණ පොර්ලිතේන්තුතව් කොරක සභොවල වැඩකටයුතු පිළිබඳ  කොර්යය සටහන් සකසව කළ යුතු 

අ ර, මතු කවර දිනකට තහෝ නියම  කරන ලද  සියලු කටයුතු සහ නේ  කරන ලද තහෝ තනොකරන ලද මතු දිනකට 

 බන  ලද ප්රශවන තහෝ තයෝයනො පිළිබඳ  නෙොය පුසව කයේ  බො ග  යුතුතව්. පොර්ලිතේන්තු කොර්ය සටහන්, වොර් ො 
සහ පොර්ලිතේන්තුවට ඉදිරපත් කරනු ලබන පනත් තකටුේපත් සහ අතනකුත් තල්වඛ්නවල සුරේෂි  භොරකොරීත්වය 

සේබන්ධතයන් මහ තල්වකේවරයො වගකිව යුතුතව්.  වද, මහ තල්වකේවරයො විසින් කොරක සභොවල පරිපොලනමය හො 

සේපත් සහොය ලබො දීම සඳහො වගකියනු ලැබිය යුත්තත්ය. 

ගරු කථොනොයකට උපතදසව නිකුත් කිරීමට මහ තල්වකේවරයොට හැකියොවේ තනොමැති අ ර පොර්ලිතේන්තුතව් 

කොර්යයන් ඉටු කිරීතේදී ගරු කථොනොයකතේ උපතදසව අනුව කටයුතු කිරීමට පොර්ලිතේන්තුතව් මහ තල්වකේ බැඳී 

සිටියි. එබැවින්, ගරු කථොනොයකතුමොතේ පොලනය යටතත් පවතින කිසියේ ත ොරතුරේ නිකුත් කිරීමට එතුමො විසින් 

උපතදසව ලබො තදන්තන් නේ, එවැනි නිතයෝගයේ අනිවොර්යතයන් ක්රියොත්මක කිරීමට පොර්ලිතේන්තු තල්වකේ 

කොර්යොලය බැඳී ඇ . එතහත් ගරු කථොනොයක සහ පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයො  ම රොයකොරීන් සවවොධීනව ඉටු 

කරනු ලැතබ්ල. 

2012 දී “දිවිනැගුම” තකටුේප  සේබන්ධතයන් තරවෂවඨොධිකරණය විසින් ගනු ලැබූ තීන්දුව තේ අවසවථොතව් 

අවධොණයට ගන්නො අ ර, ගරු කථොනොයක සහ පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේ කොර්යොලයන්ි සුවිතශවෂී සවවභොවය 

හඳුනො ගැනීතේ වැදගත්කම පිළිබඳ තමිදී සොකච්ඡොවට භොයනය විය. ඒ අනුව 2012 ඔේත ෝේබර් 09 වන දින තේ 

සේබන්ධතයන් තීන්දුවේ ලබො තදමින් පොර්ලිතේන්තු කථොනොයකවරයො ඉහ  කොරණය සේබන්ධතයන් 

පොර්ලිතේන්තුතව් සවථොවරය ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

“කථොනොයකවරයොතේ බල ලයන් වුත්පන්න වනුතේ ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 64 (1) වෙවසවථොතවන්ය. 

ගරු පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන් විසින් ඔහු ත ෝරො පත් කර ගනු ලබන අ ර ප්රමුඛ් ො අනුපිළිතවල අනුව 

කථොනොයකවරයො යනොධිපතිවරයොට සහ අගමැතිවරයොට පසුව ප්රධොන ධුරයේ තහොබවයි. තමමගින් 

පොර්ලිතේන්තුවට සහ කථොනොයකවරයොට ලබො දී ඇති සවථොනය පිළිබිඹු තවයි. ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 65 (1) 
වෙවසවථොව ප්රකොරව පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයො යනොධිපතිවරයො විසින් පත් කරනු ලබන අ ර යථො 
පැවැත්තමන් සිටින  ොේ සවවකීය ධූරය දරන්තන්ය. බලය, අධිකොරිය සහ  ත්වය යන කරුණු ම  
කථොනොයකවරයොතේ සහ මහ තල්වකේවරයොතේ කොර්යොලයන්ි බල ලයන් අනුපතේය වන බැවින් තනොතීසි 
ලැබීම සඳහො සමොන තකොට සැලකිය තනොහැකිය.  වද පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයොට සවථොවර නිතයෝග 

අංක 9 යටතත් සීමි  බල ල ඇති අ ර කථොනොයකවරයොට ඔහුව ආතද්ශ කළ තනොහැකිය. ආණ්ඩුක්රම 
වෙවසවථොව මඟින් කථොනොයකවරයොට සුවිතශවෂීව පවරො ඇති බලය කිසිදු කථොනොයකවරයකු විසින් 

පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයො තව  පවරො තනොමැති අ ර ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොව අනුව තමය කළ 

තනොහැේකකි. කථොනොයකවරයො පොර්ලිතේන්තුතව් ප්රධොන අංගයේ වන අ ර එතුමො විසින් පොර්ලිතේන්තුතව් 

රැසවීේවල මුලසුන දරනු ලැතබ්ල. එර්සවකයින් මැයිට අනුව කථොනොයකවරයො යනු “… එි (පොර්ලිතේන්තුතව්) 

බල ල, ක්රියොමොර්ග සහ තගෞරවය පිළිබිඹු කරන්නොවූ නිතයෝජි යො තව්”. කථොනොයකවරයො තව  ඉදිරිපත් 

වන්නොවූ දැනුේදීමේ භොර ගැනීමට පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයොට කිසිදු වගන්තියේ, නීතියේ, රීතියේ 

තහෝ තරගුලොසියක මඟින් විධිවිධොන සවථොපි  කර තනොමැ . පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයො, 
කථොනොයකවරයො තවනුවට ආතද්ශ කිරීමට නේ ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොව ඒ අනුව සංතශෝධනය කිරීමට සිදුවනු 

ඇති අ ර එය වෙවසවථොදොයකයොට අදොළ කරුණකි. ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 121 (1) වෙවසවථොනුකූලව 
යනොධිපතිවරයො විසින් යවනු ලබන ලිඛි  තයොමු කිරීමේ, නැ තහොත් තරවෂවඨොධිකරණය අම ො කවර තහෝ 
පුරවැසිතයකු විසින් යවනු ලබන ලිඛි  තපත්සමේ තවත ොත් ඒ තයොමු කිරීතේ තහෝ තපත්සතේ පිටප ේ ඒ 

අවසවථොතව් දී ම කථොනොයකවරයොට භොර දිය යුතු බවත් එවැන්නේ පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයොටම භොර 

තනොදිය යුතු බවත් මම 2012 ඔේත ෝබර් 9 වන දින තීරණයේ ගනිමි. පොර්ලිතේන්තුතව් මහතල්වකේවරයොට 

එවැනි භොරදීමේ සිදුකළතහොත් එවැන්නේ ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථොතව් 121 (1) වෙවසවථොවට අනුකූලව 

පොර්ලිතේන්තුව විසින් භොර තනොගනී. තමම තීන්දුතව් පිටප ේ අතිගරු යනොධිපතිතුමොට සහ 

තරවෂවඨොධිකරණතේ ගරු විනිසුරුවරුන් තව  යවන තලස මම පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයොට උපතදසව 
තදමි. ”   
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1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිතේ 4 (ආ) වගන්තිතයන් දැේතවන ආකොරතයන් 

කැබිනට් අමො ෙවරුන්, අතනකුත් අමො ෙවරුන් සහ නිතයෝයෙ අමො ෙවරුන් හැර තසසු පොර්ලිතේන්තු 

මන්ීවරුන්තේ විසින් වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීම කථොනොයකවරයොට ඉදිරිපත් කළ යුතුතව්. ඒ අනුව, ඉහ  

කරුණු සහ ගරු කථොනොයකවරයොතේ තීන්දුව සලකො බැීතේදී, කථොනොයකවරයො සන් කතේ, භොරතේ තහෝ 
පොලනතේ ඇති ත ොරතුරු නිදහසව කිරීමට පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයොට කිසිදු නීතියේ යටතත් බල ලයන් 

තනොමැ . 

නිමයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලද  ර්කයන් තමයින් වොර් ොග  කරනු ලැතබ්ල. තපොදු 
අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛි  තද්ශනයට ප්රතිචොරයේ 2019.09.10 දිනට තහෝ ඊට තපර දිනයකදී 

ඉදිරිපත් කරන තමන් අභියොචකට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනය කල්ව  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.09.10 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

******* 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශමයන්ත විභාග කිරීම)/719/2018 (2019.09.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චි 

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - චොමර සේපත් 

 රිඳු යයවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - ටිකිරි තේ යයතිලක, සහකොර තල්වකේ 
පී.තේ.ඩී.එසව.ඩබ්ලලිව්. විතේගුණවර්ධන 
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 

 

තපොදු අධිකොරිතේ පළමු ප්රතිචොරය ම  පදනේව අභියොචකතේ බලයලත් නිතයෝජි   රිඳු යයවර්ධන කරුණු දේවො 

සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්වීම ප්රතිේතෂවප කිරීතමන්ම ඇගතවනුතේ තපොදු අධිකොරිතයි භුේතිතේ අදොළ ත ොරතුරු ඇති 

මුත් 1975 අංක 1 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය ක්රියොත්මක ීම නිසො එම ත ොරතුරු තහළිකිරීම 

වළේවො ඇති බවයි. එමනිසො ඔහු සඳහන් කර සිටිනුතේ  ම සන් කතේ අදොළ ත ොරතුරු තනොමැතිය යන තපොදු 

අධිකොරිතේ වත්මන් සවථොවරය ප්රතිවිරුද්ධ ොවේ නිරූපණය කරන බවයි. 

 

නීතිය පිළිබඳ ප්රශවනයේ මතුවූතේ නේකළ නිලධොරී තලස පොර්ලිතේන්තුතව් නිතයෝයෙ මහතල්වකේවරයො නේකිරීම 

සහ වත්මන් ප්රතිවිරුද්ධ ොව තපොදු අධිකොරිතේ කරුණු දැේීම ම  නිර්මොණය විය. 

 

මීට ප්රතිචොර තලස, තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කළ සිටිතේ 1975 අංක 01 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ 

කිරීතේ නීතිතේ 4 (අ) වගන්තිය ප්රකොරව සැකපළ කළ ත ොරතුරුවල භොරකොරීත්වය කථොනොයකවරයො සතු බවයි. 

එබැවින් විධිමත් ඉල්වීමේ මහතල්වකේවරයොට තනොව කථොනොයකවරයොට තයොමුකළ යුතුය. එතසවම, තපොදු අධිකොරිය 

විසින් අවධොරණය කතළව කිසිඳු අවසවථොවකදී, පොර්ලිතේන්තු මහතල්වකේ කොර්යොලය විසින් කිසිඳු තහෝ ලිඛි  නීතියේ 

යටතත්  ම වත්කේ පිළිබඳ ප්රකොශ කළ පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ වොර් ො/තල්වඛ්න පවත්වොගැනීමට බැඳීමේ 

තනොමැති බවයි. තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කරනුතේ කථොනොයකවරයො හො පොර්ලිතේන්තු මහ තල්වකේවරයො යනු 

එකිතනකට තවනසව සවවොධීන තද්හයන් ද්විත්වයේ වන අ රම පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ අයිතිවොසිකේ හො 

වරප්රසොද ආරේෂො කිරීමට කථොනොයකවරයො තහොඳ සූදොනමකින් සිටින බවයි.   

 

 

නිතයෝගය: 

 

තමම අභියොචනතේ සන්දර්භය තුළ පැන නැගී ඇති පැහැදිලි නීතිමය ගැටලුවේ තිතබ්ල. 1975 අංක 01 දරණ වත්කේ 

හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ (සංතශෝධි  තලස) නීතිය යටතත් තමම ත ොරතුරු ලබොග  හැකි බව තපොදු අධිකොරිතේ 

සවථොවරය තව්. තකතසවතව ත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතින් සවවොධීනව නැගී සිටින තවනම 

අයිතිවොසිකමේය යන  ර්කයට අම රව, 1975 අංක 01 දරණ වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ (සංතශෝධි  

තලස) නීතිය මඟින් අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති පරිදි සංඛ්ෙොත්මක දත්  ලබගැනීතේ අයිතියේ ලබො තනොතද්. 

එබැවින්, අභියොචක හට එම නීතිය යටතත් කිසිඳු ප්රතිකර්මයේ තනොමැ . 

 

 වදුරටත්, තමම තකොමිෂන් සභොව බලපැවැත්තවන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන ට අනුව 

ප්රශවනග  තපොදු අධිකොරිය (ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව) විසින් මහතල්වකේ කොර්යොලය ත ොරතුරු නිලධොරී හො නේකළ 

නිලධොරී තලස අදොළ නිලධරයො/නිලධොරීන් හො බල ල දරණ අධිකොරී තලස නේකර ඇ . කථොනොයක කොර්යොලය 

යනු එතලස නිලධොරීන් අයත්වන නේකළ කොර්යොලයේ තනොවන බවයි. 

 

 

මහතල්වකේ කොර්යොලතේ කරුණු දැේීම ම  බලන කළ එනේ කොර්යොල ද්විත්වය (මහතල්වකේ කොර්යොලය හො 

කථොනොයක කොර්යොලය) පොර්ලිතේන්තු වූහය තුළ සේපූර්ණතයන් එකිතනකට තවනසව වන අ ර ඉල්වලුේ කරන ලද 

ත ොරතුර ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3 වන වගන්තිය ප්රකොරව මහතල්වකේ කොර්යොලතේ 

භොරතේ, සන් කතේ හො පොලනතේ තනොමැති අ ර පැන නගින්නොවූ ගැටලුව වන්තන් ප්රයො න්රවොදී ක්රියොවලියට 

අවිවොවොදොත්මක තීරණොත්මක වැදගත්කමේ ඇති තමවැනි ත ොරතුරු ලබොගැනීමට අභියොචක තහෝ තේ හො සමොන 

පුරවැසිතයකු යො යුත්තත් කවතරකු තව ද යන්නයි? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

9 

 

අභියොචක විසින් සිදුකර ඇත්තත් ප්රතිචොර දැේවිය යුතු සොධොරණ ඉල්වීමේ වන අ ර තමි දේවො ඇති ප්රොතයෝගික 

ගැටලුව සේබන්ධතයන් කථොනයොකවරයොතගන් උපතදසව ලබොගන්නො තලස තපොදු අධිකොරිතයන් ඉල්වලො සිටී. 

 

තමකී අරමුණ සඳහො මීලග අභියොචනො විභොගය 2019.10.08 වන දිනට කල්ව බනු ලැතබ්ල. 

 

******* 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශමයන්ත විභාග කිරීම)/719/2018 (2019.10.08 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චි 

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - චොමර සේපත් 

 රිඳු යයවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - ටිකිරි තේ යයතිලක, සහකොර තල්වකේ 
පී.තේ.ඩී.එසව.ඩබ්ලලිව්. විතේගුණවර්ධන 

 
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 

 

සිය පූර්ව කරුණු දැේීමම නැව ත් දේවමින් තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කරන ලද්තද් වත්කේ හො බැරකේ 

ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය යටතත් අදොළ ප්රකොශන කථොනොයකවරයොට තයොමුකළ යුතු බවයි. එම ප්රකොශනවල සන් කය 

පවත්නො සවථොනය පිළිබඳ මහතල්වකේ කොර්යොලය දැනුවත් ුවද එි පොලනය ඇත්තත් කථොනොයකවරයො සතුව වන 

බවයි. 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තපර අවසවථොවන්ිදී තමන්  වදුරටත් සඳහන් කතළව කථොනොයක කොර්යොලය හො මහතල්වකේ 

කොර්යොලතයන් තවන ඇති බවත් තමම සවථොවරය  හුරු කිරීමට තවනම කොර්යොලයේ පිිටුීම සඳහො 

කථොනොයකවරයොට තවනම වැය ශීර්ෂයේ යටතත් තවනමම මුදල්ව තවන්කිරීමේ සිදුකර ඇති බවට කරුණු දේවන 

ලදි. තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කතළව වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය අනුව ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

10 

සංඛ්ෙොත්මක තලස පවත්වොතගන යොමට හො ලබොදීමට කථොනොයකවරයොට නියමයේ තනොමැති බවත් එතසවම 

මහතල්වකේ කොර්යොලය විසින්ද එවැනි සංඛ්ෙොත්මක ත ොරතුරු සේපොදනයේ සිදුතනොකරන බවත්ය. 

 

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචකතේ නිතයෝජි යො කරුණු දේවො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් කථොනොයක කොර්යොලය 

මහතල්වකේ කොර්යොලතයන් තවනමම වූ ආය නයේ තලස පවත්වොතගන යන්තන් නේ එවිට ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යපටිපොටීන් පිළිබඳ ත ොරතුරු දැනගනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභතව් රීතින්ි 4(6) තරගුලොසිය 

යටතත් අදොළ ඉල්වීම තයොමු කිරීමට බැඳියොවේ පවතින බවයි. (ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  තකතසවතව ත් 

තමම අවසවථොතව්දී එය එතසව සිදු තනොීය. 

 

තමම අවසවථොතව්දී තපොදු අධිකොරිය හො/තහෝ ගරු කථොනොයකවරයො විසින් තමම කොර්යොල ද්විත්වතේ තවනසවකම 

පිළිගැනීමට අවශෙ වන්තන් නේ, ඉල්වලො ඇති සංඛ්ෙොත්මක ත ොරතුරුවල සවවභොවය අනුව සොධොරණ උත්සොහයකින් 

යුතුව ඉල්වලො සිටි ත ොරතුරු සැපයිය හැකිය. 

 

නිතයෝගය: 

 

තමම කොරණය සේබන්ධතයන් මීට තපර වූ අභියොචනො විභොගතේදී පොර්ලිතේන්තු මහතල්වකේ කොර්යොලය 

නිතයෝයනය කරමින් සහභොගී වූ නිලධොරීන් විසින් අභියොචක තව  ලබොදුන් උපතදස වන වත්කේ හො බැරකේ 

ප්රකොශන නීතිය යටතත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට ඉල්වීමේ කරන තලස සැලකිරීම සිදුකළ තනොහැේකේ 

වන්තන් එම නීතිය යටතත් අභියොචක විසින් විමසන ලද සංඛ්ෙොනමය සවවභොවතේ ත ොරතුරු ලබොගැනීමට පහසුකේ 

සපයන නීතියේ තනොවන බැවිණි. 

 

තදවනුව, තමම තකොමිෂන් සභොව විසින් මීට තපරොතුව පවො තීරණය කරන ලද්තද් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 4 වන වගන්තිය ප්රකොරව වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කිරීතේ නීතිය අභිබවො ත ොරතුරු 

පන  බලොත්මක වන බවයි. (RTIC/Appeal/06/2017 - ට්රොන්සවතප්තරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්ව ශ්රී ලංකො එ. යනොධිපති 

තල්වකේ කොර්යොලය, 2018.12.10 දිනැති නිතයෝගය) 

 

පොර්ලිතේන්තුතව් විනිවිදභොවය  හුරු කිරීතේ වැදගත් අංගයේ වන තමම ත ොරතුරුවලට අදොළව කිසිඳු 

ප්රතිකර්මයේ තනොමැතිව අභියොචකව පිටත් කිරීමකට ඉඩ තනොසලසමින් ත ොරතුරු නිලධොරියො/නේකළ නිලධොරියො 

විසින් තේ පිළිබඳව කථොනොයකවරයො සමඟ සොකච්ඡො කර එි තීරණය තකොමිෂන් සභොවට දැනුේදීමට තමයින් නියම 

තකතර්. තමම නිතයෝගය නැව  නැව ත් අවධොරණය කර සිටී. 

 

අප ඉදිරිතේ ඇති ගැටලුව වන්තන් පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ නිශවචි  වත්කේ හො වගකීේ පිළිබඳ ප්රකොශයන් 

තනොව ඒ පිළිබඳ සංඛ්ෙොනමය ත ොරතුරු සේපොදනය කිරීමේ පිළිබඳව තව්. එබැවින්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් විධිවිධොන යටතත් පත්කර ඇති ත ොරතුරු නිලධරයො/නේකළ නිලධරයො විසින් 

නිශවචි  සංඛ්ෙොත්මක ත ොරතුරු තලස අභියොචක ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතයන් (ශ්රී ලංකො 

පොර්ලිතේන්තුව) ලබොග  හැකිද යන්න පිළිබඳව හො/තහෝ 27(2) වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ රීති හො තරගුලොසි පිළිබඳ 7 වන නියමතේ 4 වන තරගුලොසිය (2017.02.03 දිනැති අංක 2004/66 

අති විතශවෂ ගැසට් පරය) ප්රකොරව එම ත ොරතුරු ලබොදීමට හැකිද යන්නත් පැහැදිලි කිරීමට මින් නියම කර සිටී.  

 

අභියොචනය මින් කල්ව බනු ලැතබ්ල. 

 

මීලඟ අභියොචනො විභොගය 2019.10.22 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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******* 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශමයන්ත විභාග කිරීම)/719/2018 (2019.10.22 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද 

නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චි 

 

අභියාචක  - චොමර සේපත්      

මනාතිසි ලත් පාර්ලශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - චොමර සේපත් 

 රිඳු යයවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - ටිකිරි තේ යයතිලක, සහකොර තල්වකේ 
පී.තේ.ඩී.එසව.ඩබ්ලලිව්. විතේගුණවර්ධන 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 

 
තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලද්තද් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොතව් 2019.10.08 

දිනැති නිතයෝගය ගරු කථොනොයකවරයො සමග සොකච්ඡො කිරීතමන් පසුව, කථොනොයකතුමොතේ ඉල්වීම ුතේ තේ 
සේබන්ධව ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොව  මො හො ඍජුව ක ො කළ යුතු බවයි. තපොදු අධිකොරිය නැව  වරේ පවසො 
සිටිතේ පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොද වලට බලපෑේ ඇති වන බැවින් සහ පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරුන්තේ 
තපෞද්ගලිකත්වයට බලපොන බැවින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  පන  (ත ොරතුරු පන ) යටතත් 
ත ොරතුරු ලබො තනොදිය හැකි බවයි. 

 
තමයට ප්රතිචොරයේ තලස අභියොචක තවනුතවන් කරුණු දේවන ලද  රිඳු යයවර්ධන මහ ොතේ  ර්කය ුතේ අදොළ 
තපොදු අධිකොරිතයි අභෙන් ර පරිපොලනමය සලසවමන් අභියොචකයොතේ ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ තනොවන බවත් 
පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොද උල්වලංඝනය වන බව පවසො සිටියද එය සිදුවන්තන් තකතසවද තහෝ කවර පොර්ලිතේන්තු 
වරප්රසොදයේ උල්වලංඝනය වන්තන් දැයි පැහැදිලි තනොවන බවත්ය.   

 
තපොදු අධිකොරිතයි ප්රතිචොරය ු තේ තමම විතරෝධ ොවය වන පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොද යන්න තපොදු සහ පරිපුර්ණ තලස 
අර්ථකථනය කළ යුතු බවයි.  

 
නිතයෝගය: 

 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ප්රතිේතෂවප කිරීමට අදොළ විතරෝධ ො තකොමිෂන් සභොව විසින් සලකො බලො ඇ . 

තපොදු අධිකොරිය විසින් වොද කර සිටිනුතේ පොර්ලිතේන්තු වුහය ගත් කළ පොර්ලිතේන්තු  මහ තල්වකේ කොර්යොලය සහ 

පොර්ලිතේන්තු කථොනොයකවරයොතේ කොර්යොල තදක, එකිතනකින් තවන්වූ සහ තවනසව වූ කොර්යොල තදකේ වන අ ර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මහ තල්වකේතුමො වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ කථොනොයකවරයො සමග පවතින්තන් තකො ැනකද යන්න පිළිබඳව 

1975 වත්කේ හො බැරකේ පනතත් 4 (ආ) වගන්තිය ප්රකොරව දැනුවත්ව සිටියද තමම දැනුම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය ප්රකොරව සන් කය, භොරය තහෝ පොලනය යන අර්ථනිරූපනය යට ට 

ග  තනොහැකි බවයි.  වද වොද කර සිටිතේ ත ොරතුරු කථොනොයකවරයොතේ සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ 

පවතින බවත් ය.  

 
තමම අවසවථොතව් උද්ග ව ඇති ප්රශවනය වන, ත ොරතුරු පනතත් 3 (1) වගන්තිය ප්රකොරව, මහ තල්වකේ කොර්යොලය 

සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු පවතින්තන්ද යන්න, තමම තකොමිෂන් 

සභොව් විසින් එි අවසන් නිතයෝගය මගින් නිර්ණය කළ යුතුව ඇ . මහ තල්වකේ කොර්යොලය විසින් සිදු කරන ලද 

ඉල්වීම, එනේ තමම අභියොචනය සහ ඒ සේබන්ධතයන් උද්ග ව ඇති සොමගොමී ප්රශවනයන් ගරු කථොනොයකවරයො 

තව  දැනුවත් කිරීම, ප්රකොරව තමම නිතයෝගය මහ තල්වකේ කොර්යොලය හරහො, ගරු කථොනොයකවරයොතේ කොරුණික 

අවධොනය පිණිස, කථොනොයකවරයොතේ කොර්යොලය තව  තයොමු කිරීමට නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තගන ඇති විතරෝධ ො ගත් කළ, එනේ පනතත් 5 (1) (අ) සහ 5 (1) (k) වගන්ති ප්රකොරව 

ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු යන්න, පහ  පරිදි තව්. 

 

පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු වන්තන්,  

පුුුද්ගලික ත ොරතුරුවලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන විට, ත ොරතුරු තහළදිරව් කරීීිම යේ තපොදු 

කටයුත් කට තහෝ සේබන්ධ ොවේ සඳහො කිසිදු සේබන්ධයේ තනොමැති අවසවථොවක දී තහෝ යේ  නි 

පුද්ගලයකුතේ පුද්ගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක රමණය කිරීමේ සිදුතව් නේ, එම ත ොරතුරු තහළිදරව් 

කිරීම විශොල වශතයන් මහයන සුභසිද්ධිය විසින් සොධොරණීකරණය කරයි නේ, තහෝ අදොළ  ැනැත් ො විසින් 

එම තහළිදරව් කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැත්  ලබො දී ඇත්නේ මිස 

 

තකොමිෂන් සභොව විසින් තගන ඇති තපර තීරණ අනුව ( රිඳු යයවර්ධන එ. පුනරුත්ථොපන තකොමසොරිසව යනරොල්ව 

කොර්යොොංශය RTIC Appeal/119/2017 2019.01.22 දිනැති නිතයෝගය) 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොර විතරෝධ ොවයේ, 

සංඛ්ෙොතල්වඛ්න සේබන්ධ ත ොරතුරු ඉල්වීමේ වන අවසවථොවකදී, පුද්ගලික ත ොරතුරු ඇතුළත් තනොවන බැවින්, 

ත ොරතුරු ඉල්වීතමි අයි ම 1ට අදොළව පවත්වොතගන යො තනොහැකිය.   

 

 වද තමම අවසවථොතව්දී පොර්ලිතේන්තු මන්ීන්තේ වත්කේ හො බැරකේ සේබන්ධ ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම ඉ ො 

ඉහළ මහයන සුභසිද්ධියේ දරන කටයුත් කි.  ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින්, 5 (1) (අ) සහ 5 (4) වගන්තියන්ි 

සඳහන් මහයන සුභසිද්ධිය අභිභවො සිදුවන හොනිය,  හුරු කළ යුතු තව්.   

 

තපොදු අධිකොරිතයි තදවැනි විතරෝධ ොවය ුතේ 5 (1) (ඔ) වගන්තිය ප්රකොරවය. 5 (1) (ඔ) වගන්තිය ප්රකොරව '... 

ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම පොර්ලිතේන්තු වරප රසොද තහෝ නීතිය මගින් විධිවිධොන සලසවවො ඇති ආකොරයට පළොත් සභො 

වරප රසොද උල්වලංඝනය කිරීමේ වන අවසවථොවක දී' ත ොරතුරු මුේ  ත ොරතුරු තව්. 

 

තමම විතරෝධ ොවය තපොදු අධිකොරිතයි 2019.05.21 දිනැති ලිඛිති තද්ශනො මගින් පිළිබිඹු තව්.  

 

12. වෙවසවථොතව්, 14අ (2) වෙවසවථොව ප්රකොරව පුරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරු තව  ප්රතව්ශ ීතේ අයිතිවොසිකම 

පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොද සුරැකීම සඳහො සීමො කල හැකිය.  

13. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3 (2) වගන්තිය තමම සීමො කිරීම පුළුල්ව තකොට 

ඇති අ ර එි සඳහන් වන පරිදි පනතත් විධිවිධොන පොර්ලිතේන්තු බල ල, වරප රසොද සහ පරිචයන් හීන කරනු 

තනොලබන්තන් ය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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14. පොර්ලිතේන්තු (බල ල සහ වරප රසොද) පන  වෙවසවථොතව්, 67 වෙවසවථොව සමග සේබන්ධ තකොට ඇති 

අ ර එි සඳහන් වන්තන්  

පොර්ලිතේන්තුතව් සහ පොර්ලිතේන්තු මන්  රීවරයන්තේ වරප රසොද, පරිභොර සහ බල ල 

පොර්ලිතේන්තුව විසින් නීතිතයන් නිශවචය තකොට විධිමත් කළ හැකි අ ර, එතසව නිශවචය තකොට 

විධිමත් කරන ත ේ පොර්ලිතේන්තු (බල ල හො වරප රසොද) පනත ි විධිවිධොන, අවශෙතවනසව කිරීේ 

සි ව, ඒ සේබන්ධතයන් අදොළ වන්තන් ය. 

 

තකතසව ුවද තමම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටින්තන් තමම තේදයන් මගින්, වත්කේ හො බැරකේ 

නීතිය (1975) යටතත්, වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ ලබො දී ඇති පොර්ලිතේන්තු මන්ීන් සංඛ්ෙොව තහළිදරව් කිරීම 

මගින්, 'වරප්රසොද' උල්වලංඝනයට ලේවන බව දේවො තනොමැති බවයි. වරප්රසොද යන වචනය එර්සවකින් තේ, 

පොර්ලිතේන්තු නීතිය, වරප්රසොද, කර්යයපටිපොටිය සහ භොවි යන් (1844) නේ නිබන්ධනතයි (Erskine May’s 

Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (1844)) අර්ථනිරූපනය කර ඇති අ ර 

එය පහ  පරිදි තව්;  

 

පොර්ලිතේන්තු වරප්රසොද යනු සභොවේ විසින් සොමුිකව භුේති විදින සුවිතශවෂී අයිතිවොසිකේ වල එකතුවේ... 

සහ සභොතවි එේ එේ සොමොජිකයො විසින්  නිව භුේති විදින අයිතිවොසිකේ වන අ ර තමම අයිතිවොසිකේ 

ඇතිව විනො  ම කොර්යයන් ඉටු කළ තනොහැකි සහ අතනකුත් වුහයන් තහෝ පුද්ගලයින්ට ඇති අයිතිවොසිකේ 

අභිබවො පවතින්නකි.   

 

තමවැනි  ත්ත්වයන් හමුතව්, ඉල්වලො ඇති සංඛ්ෙොතල්වඛ්න නිදහසව කිරීම මගින්, පොර්ලිතේන්තු මන්ීවරතයකුතේ 

කවර 'සුවිතශවෂී අයිතිවොසිකමේ' උල්වලන්ඝනය වන්තන් දැයි පැහැදිලි තනොතව්. තමමගින් ලබො දී ඇති වරප්රසොද 

පොර්ලිතේන්තු සභො ගැතබි විතශවෂ කොර්යයන් සිදු කිරීම සඳහො ලබො දී ඇ . තමම වරප්රසොද සහ අභියොචක ඉල්වලො 

ඇති සංඛ්ෙොතල්වඛ්න ලබො දීම අ ර ඇති සේබන්ධ ොවය අපැහැදිලිය. වරප්රසොද උල්වලංඝනය වන්තන් තකතසවද තහෝ 

කවර ආකොරයකින්ද යන්න තපොදු අධිකොරිය පැහැදිලි කර නැ . 

 

 වද වත්කේ හො බැරකේ පන  (1975) යටතත් පොර්ලිතේන්තු මන්ීන් විසින්  ම වත්කේ හො බැරකේ ප්රකොශ 

කථොනොයකවරයො තව  ලබො දීම නනතික යුතුකමකි. ඒ අනුව තමම ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් තක රේ දුරට 

නීතියට අනුකූලී ඇත්ද යන්නට ද අදොළ තව්. 

 

ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව සවථොපි  කර ඇති තමම තකොමිෂන් සභොතවි සවථොවරය වන ශ්රී ලංකො පොර්ලිතේන්තුව 

ඇතුළත් 'තපොදු අධිකොරිවල විනිවිදභොවය සහ වගකීම පිළිබඳ සංසවකෘතියේ තපෝෂණය කිරීම' අවධොරණය කරන 

අ ර, පනත ි 4 වගන්තිය ප්රකොරව තවනත් යේ ලිඛි  නීතියක විධිවිධොනවලට පටහැනිව කුමේ සඳහන්ව ඇත් ද, 

තේ පනතත් විධිවිධොන බලොත්මක විය යුතු බවද අවධොරණය කරනු ලැතබ්ල. තකතසව ුවද තමම අභියොචනතයි ඉල්වලො 

ඇති සංඛ්ොතල්වඛ්න, වත්කේ හො බැරකේ පිළිබඳ පන  (1975) යටතත් ඉල්වලො සිටිය තනොහැකිය. ඒ අනුව සහ 

ත ොරතුරු පන  වත්කේ හො බැරකේ පන  අබිභවො බලපැවැත්තව්ය යන සවථොවරයට අගතියේ තනොවන තසව, තපොදු 

අධිකොරිතයි  ර්කය පිළිගන්තන් නේ, අභියොචක තව  තමම ත ොරතුරු (සංඛ්ෙතල්වඛ්න) ලබො ගැනීමට කිසිදු 

පිළියමේ තනොමැති වන අ ර, තමය 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ පන  

සවථොපනය කිරීමට උත්සොහ දරන ත ොරතුරු  න්රය පුළුල්ව තසව ප්රතිේතෂවප කිරීමකි . 

  

තදපොර්ශවවයටම මීළඟ දිනට තපර ලිඛි  තද්ශනො තගොනු කළ හැකිය. 

 

මීළඟ විභාග වාරය: 2019.11.05 
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