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ජුනි 1,  2018 

ශ්රී ලංකාවේ   ලං2016 ලංඅාව ලං12 ලංදරණ ලං තේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලංපනත ලංඵකදේයීව ලං

ක්රියාතේමකමව ලංවරමේ ේ ලංවගම ම ලංරවේරව,   තේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලං වේමිෂන් ලංසභේව, පන මක ලං

ඇති ලංමූලිව ලංරතිපමකතියාත්  ලංවන ලං ලංනනතේව   ලංදැනගැනීම  ලංඇති ලංඅයිතියාත ලංුරැකම  ේ ලංවැදගමකවම ලං

අවධේරණයාත ලංවර ලංසිටියි. 

මී  ලං අදේළව ලං සිහි ලං වැඳවේ ලං සිටින් න් ලං  තේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං පනත, 

පන මක ලංසඳහන් ලංවර ලංඇති ලංනිශ්චිත ලංඅවස්ථේ ලංවකදී ලංහැර ලං(නේතිව ලංආර් ෂේව,  පෞද්ගලිවමකවයාත, 

නීතියාත ලංහේ ලංසේමයාත ලංයාතනේදි ලංඅවස්ථේ) ලං ලංඋපරිම ලංඅනේවරණ ලංරතිපමකතියාත ලංමත ලංපදනේවුවව්  ලංබවයි. ලං මම ලං

අවස්ථේද, සියාතල්ක ලං අභිබවේ ලං පවතින ලං මහනන ලං ුරභසිද්ියාත  ලං යාත මක ලං   . ලං ඒ ලං අනුව ලං  තේරතුරු ලං

දැනගැනී ේ ලං අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං පනත ලං යාතේිසි ලං වි ශ්චෂිත ලං වර්ගයාතව  ලං  හෝ ලං පන්තියාතව  ලං

අයාතමක ලං  ල්ඛන ලං  හෝ ලං යාතේිසි ලං වේර්යාතේකයාතව ලං ක්රියාතේවේත්මකවයාත, ලං  තේරතුරු ලං අ ේ් ෂවයාතන්   ලං

ැකහැ නන් ලංමු් ත ලං නේවරයි.   

ඒ ලංඅනුව ලංවර්තමේන ේ  පේදු ලං  ලංවස ේ ලංපවතින ලං වටුේපමක ලංනීතින් මගින්, ලං  තෝරේගන්නේ ලංකද ලං

රේනය ලංආයාතතන, ලංඅනයයාත ආයාතතනයාතන්  ලංසේ ේ් ෂව ලංවේසිදේයාතව ලංතමකමකවයාතව ලංතැබීම මක, එවැනි ලං

ආයාතතනයාතන්හි ලං නියාතමිත ලං සහ ලං නිසි ලං ක්රියාතේවේත්මකවයාත ලං පිළිබඳව ලං  තේරතුරු ලං විමසේ ලං සිටින ලං

පුරවැසියාතන්  ලං එ රහිව ලං  පේදු   ලං තහනේ ලං පැමිණමේම මක, එවැනි ලං ආයාතතන ලං සඳහේ ලං පමණ්  ලං

වරරසේද ලංසහිත ලංවේතේවරණයාතන් ලං ගේනනගන් න්ද ලංයාතන්න ලංසේබන්ධ යාතන් ලංසේධේරණ ලංරශ්චනයාත්  ලං

ඉස්මතු ලංමේ ලංඇත. 

 ේ ලං සේබන්ධ යාතන් ලං  වේමිෂන් ලං සභේව ලං තම ලං වි ශ්චෂිතවූ ලං අවධේනයාත, ලං  යාතෝජිත ලං සහ ලං දැන  ලං

පේර්ලි ේන්තුව ලංඉදිරි ේ ලංති බන ලංවිගණන ලංපනමක ලං වටුේප මක ලං9 (1) (ආ) ලංවගන්තියාත ලං(2018.03.16 ලං

දිනැති ලංගැසට් ලංපත) ලං වන, ලං විගණන ලං ස්වේ ලං  වේමිෂන් ලංසභේ   ලංසේමේජිවයින්, විගණන ලංපනත ලං

යාත  මක ලංයාතේ ලංධුරයාතව  ලංපමක ලංවරනු ලංකැබූ ලංතැනැමක තකු ලං හෝ ලං ේ ලංපන මක ලංවිිවිධේන ලංක්රියාතේමකමව ලං

ිත් ේ ලං වේර්යාතයාත ලං සඳහේ ලං එම ලං වේර්යාතයාත  ලං සහයාත ලං වන ලං  වනමක ලං යාතේ ලං තැනැමක තකු ලං  හෝ ලං

විගනවේිපතිවරයාතේ ලං විසින් ලං තමකවේර්යාත ලං සඳහේ ලං  ස්ව ේ ලං  යාතේදවනු ලං කබන ලං ුරදුුරවේ ලං කමක ලං

විගණවවරයාතකු ලං ේ ලංපනත ලංයාත  මක ලංතම ලංවේර්යාතයාත ලංඉටු ලංිත් ේදී ලංතමේ  ලංදැනගැනීම  ලංකැබුණු ලංයාතේ ලං

 තේරතුර් , ඒ ලංසේබන්ධ යාතන් ලංපේර්ලි ේන්තුව ලංඉදිරි ේ ලං ල්ඛන ලංගත ලං වේ  ලං තේරතුරු ලංකබේ ලං



 දන ලං පුද්ගකයාතේ   ලං  හෝ ලං ආයාතතන ේ ලං  පර ලං වැමැමකත ලං කබේ ලං ගැනී මන් ලං  තේරව ලං  තේරතුරු ලං

 හළිදර  ලං  නේවළ ලං  ලං යුතුයාත,  වත ලං  යාතේමු ලං වර ලං සිටියි. ලං  ලං වයේති ර් අ ලං අවස්ථේ ලං වන් න් ලං ලං

පේර්ලි ේන්තුව ලංවිසින් ලංවරන ලංකද ලංඉල්ීම්  ලංඅනුව ලං හෝ ලංඅිවරණ ේ ලංඅඥේව්  ලංමත ලංපමණි. 

 මම ලංපනමක ලං වටුේපත ලංමගින්, ලං  මම ලංආර් ෂේව, ලං  වේන් ද්සි ලංවිරහිතව, පුළුල් ලංතහනමව  ලං

ක් ිත්ම ලං  ලංරනේතන්ත්රවේදී ලංසමේනයාතව  ලංඅව්යද ලංයාතන්න ලංපිළිබඳව ලංිසිදු ලංත්  ස්රු ලංිත්මින් ලං

 තේරව,  තේරතුරු ලං හළිදර  ලංිත්ම ලංමගින් ලංබරපතක ලංඅගතියාත්  ලංසිදු ලංවන් න්ද ලංයාතන්න  ලංිසිදු ලං

සැකිල්ක්  ලං නේමැතිව ලංසහ ලංපේර්ලි ේන්තුව  ලංවේර්තේව්  ලං හෝ ලංරවේ්යාත්  ලංඉදිරිපමක ලංිත්ම ලං

සඳහේ ලංිසිදු ලංවේක ලංවවවේනුව්  ලංනිශ්චිතව ලංසඳහන් ලං නේවර, කබේ ලංදීම  ලං යාතෝනනේ ලංවරයි. 

 තේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං මම ලංපුළුල් ලංතහනම ලංමගින් ලංභයාතේනව ලංබකපෑම්  ලං

ඇති ලංවියාත ලංහැි ලංබව ලංඅවධේරණයාත ලංවර ලංසිටියි.  මම ලංඋමකුරව මේම ලංපනමක ලං වටුේප මක ලං'එවැනි ලංයාතේ ලං

තැනැමක තකු  ලංඑවැනි ලංවරුණ්  ලංසන්නි  දනයාත ලංිත්ම ලං හෝ ලංඑවැනි ලංවරුණව  ලංඅදේළ ලං පේමක ලං

ලියාතවිලි ලං හෝ ලං වනමක ලංවේර්තේවක  ලංර  ් ලංමේම  ලංඅිවේත් ලං නේකමක ලංපුද්ගකයාතකු  ලංඉන ලංහරිනු ලංකබන ලං

යාතේ ලං සේමේජිවයාතකු ලං  හෝ ලං යාතේ ලං තැනැමක තකු ලං  හෝ ලං ුරදුුරවේ ලං කමක ලං  වනමක ලං විගණවවරයාතකු ලං

වරදව  ලංවරදවරු ලං ලංවන් න්යාත' යාතන්න ලංසඳහන් ලංිත් මන් ලංතවමක ලංතහවුවරු ලං වයි. ලං තේරතුරු ලංවක  ලං

ර  ් ලං මේම ලං පුළුල් ලං ආවේර යාතන් ලං වැක් මේම ලං  ලං සහ ලං එයාත  ලං එ රහිව ලං වරනු ලං කබන ලං  තේරතුරු ලං

අනේවරණයාත ලංදඩුවේ ලංකැබියාත ලංහැි ලංවරද්  ලංිත්ම ලං තේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං

පන මක ලංනීතියාත  ලංහේ ලංජීවගුණයාත  ලංප හැනි ලං  . ලං ලං ලං 

 ේ ලං ආවේර යාතන් ලං සමහ ර්  ලං ආයාතතන ලං සහ ලං පුද්ගකයින් ලං  තේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං

අයිතිවේසිවමින් ලංනිවේරණයාත ලංිත් මන්,  ගෝීයාත ලංව් යාතන් ලංපිළිගමක ලංනීතියාත්  ලංසේමත ලංිත් මන් ලං

ශ්රී ලංකේාිවයාතන් ලංසඳහේ ලංකබේගමක ලංනයාතග්රහණයාතන් ලංපුලුදු ලංමේමව  ලංක් වරවන ලංබවමක, ර ට් ලංවළක ලං

අවස්ථේ   ලං සාවර්ධනයාත ලං  වමින් ලං පවතින ලං  තේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං

 රජීමයාත ලංමත ලංබරපතක ලංඍණේමකමව ලංබකපෑම්  ලංඇති ලංවරන ලංබවමක,  පේදු ලං අිවේත්න් ලං විසින් ලං

දැන  ලංද් න  ලංකැබී ලංඇති ලංපරිදි ලංවි්ේක ලංව් යාතන් ලංධනේමකමවවූ ලංද්ව ලංගණනේව්  ලංපැරණි ලංරහසය ලං

සාස්වෘතියාත ලංසහ ලංනනතිව ලංව් යාතන් ලංකබේදියාත ලංයුතු ලං තේරතුරු ලංරති්  පප ලංිත් ේ ලංක්රියාතේදේමයාත ලං

අ හෝසි ලංිත් ේ ලංපිළි වත ලංඅනධර්යාතමමක ලංවරන ලංබවමක, ලං තේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලං

පිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව, අවධේරණයාත ලං ලංවර ලංසිටියි. 

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොතේ නිතයෝගය ප්රකොරව නිකුත් 

කරන ලද්දකි. 

වේමර ලංඅාව: ලං2- ලං203-204 ,බණ්නේරනේයාතව ලංනේතයන්තර ලංසේමන්ත්රණ ලං්ේකේ ලංපරි්රයාත,   වේළඹ ලං07 

දුරවථන/ ලංෆැ් ස්: ලං+94112691625 

 ලංwww.rticommission.lk ලං 
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