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       රාජ්ය රිපරාන  හා 
ආරදා කළම ාකරණ අමාත්යාංශය 

නිදහස් කතුරස්රය 

ලකොළඹ 07. 

 

2019.02.27  

 

අමාත්යාංශ ලේකරුන්  

රළාත් ප්රධාා  ලේකරුන්  

ලදරාර්ත්ලරු තු ප්රධාානී   

 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ විධිවිධාන 

අනුව ආය න සංග්රහයත  I වැනි කාණ්ඩත  වගන්ති සංත ෝධනය කිරීම 
 

ආයත්  සංග්රහලේ I නැනි කාණ්ඩලේ VI නැනි රිපච්ලේදලේ 2:9:6 උර නග තිය, XXVIII නැනි 

රිපච්ලේදලේ 4 නග තිය, 9:2 උර  නග තිය සහ  XXXI  නැනි රිපච්ලේදලේ 3:2 උර නග තිය ය  

නග ති ලනත් ඔබලේ අනධාා ය ලයොමු කරනමි.  

 

02. එම නග ති 2016 අංක 12 දර  ලත්ොරතු් දැ ගැනීලරු අයිතිනාසිකම පිළිබඳ ර ලත් 

විධිවිධාා  අනුන රහත් සඳහ  රිපදි සංලශෝධා ය කිරීමට 2017.01.31 දි  රැනති අමාත්ය මණ්ඩන 

රැස්වීලරු දී තීරණය කර ඇත්. 

 

I. VI නැනි රිපච්ලේදලේ 2:9:6 උර නග තිය සංලශෝධා ය කිරීම  
 

  2:9:6 මාණ්ඩලික නිනධාරලයකුට ලහෝ ප්රධාා  ලිපික්ට/ප්රධාා  රාජ්ය 
කළම ාකරණ සහකාරට ලහෝ ලදරාර්ත්ලරු තු ප්රධාානියා විසි  
බනය රනර  නද ලන ත් පුද්ගනලයකුට ලහෝ හැර ලන  කිසිම 
නිනධාරලයකුට කිපයා සටහ  රත්රය් බැලීමට ඉඩ ල ොත්ැබිය යුතු 

ය. නිනධාරයකුලේ විධිමත් ඉේලීමකට අනුන බනයනත් යරුකිසි 
මාණ්ඩලික නිනධාරලයකු ඉදිිපපිට දී ත්ම කිපයා සටහ  රත්රය 

බැලීමට ඔහුට ඉඩදිය යුතු ය. කිපයා ස ටහ  රත්රලේ සඳහ  විස්ත්ර 

නිනැරදි බනට සහතිකය් එනැනි සෑම රරී් ෂා කිරීමකටම රසු එම 

නිනධාරයාලග  නබාගත් යුතු ය. 
 

 II. XXVIII නැනි රිපච්ලේදලේ 4:3 උර නග තියට රසුන 4:4 ලනස  න උර නග තිය් 
ඇතුළත් කිරීම  

 
  4:4 ඉහත් 4:1, 4:2 සහ 4:3 උර නග තී හි සඳහ  ලත්ොරතු් ඉේනා 

සිටි  අනස්ථානක දී 2016 අංක 12 දර  ලත්ොරතු් දැ ගැනීලරු 
අයිතිනාසිකම පිළිබද ර ලත්හි සඳහ  විධිවිධාා නනට යටත්න එලසේ 

ඉේනා සිටි  ලත්ොරතු් නබාදීමට අදාළ බනධාරයා ක්රියා කළ යුතු ය. 
  



 

 

 

III. XXVIII නැනි රිපච්ලේදලේ 9:2 උර නග තියට රසුන 9:2:1 ලනස  න උර 
නග තිය් ඇතුළත් කිරීම  

 
  9:2:1 ඉහත් 9:2 උර නග තිලයහි සඳහ  විධිවිධාා  2016 අංක 12 දර  

ලත්ොරතු් දැ ගැනීලරු අයිතිනාසිකම පිළිබඳ ර ලත් සඳහ  

විධිවිධාා ය ට යටත්න ක්රියාත්මක කළ යුතු ය. 
 
 

IV. XXXI නැනි රිපච්ලේදලේ 3:2 උර නග තිය සංලශෝධා ය කිරීම  
 

  3:2 එබඳු රජ්ලේ නිනධාරලයකු විසි  2016 අංක 12 දර  ලත්ොරතු් 
දැ ගැනීලරු අයිතිනාසිකම පිළිබඳ ර ලත් ලත්ොරතු්නනට 
ප්රලශශවීලරු අයිතිනාසිකම ප්රති්ලෂේර කළ හැකි අනස්ථා පිළිබඳන වූ 

5 න  නග තිලේ සඳහ  ක්ණු සරුබ ධාලය  ලහෝ රජ්ය ලහෝ 
රජ්ලේ ලදරාර්ත්ලරු තුන් විලශක ය කිරීම සඳහානත්, රාජ්කාිපමය 

වූ ලහෝ ල ොවූ ලහෝ සිය දු්ගැ විලි (උදා : සිය රාජ්කාිප ඉටු කිරීමට 
කාර්ය මණ්ඩන ප්රමාණනත් ල ොවීම සරුබ ධා විලශක  ලහෝ 
රැමිණිලි; අතිලර්ක අරමුදේ ල ොසැරයීම සරුබ ධාලය  

භාණ්ඩාගාරය ලනත් එේන කර  විලශක  ආදිය) ප්රකාරය කිරීම 
සරුබ ධාලය  ලහෝ ජ් මාධාය ලයොදා ල ොගත් යුතු ය. 

 

ලමම 3:2 උර නග තිලේ කාර්යය  සඳහා “ජ් මාධාය” යනු “ශ්රනය, 

දෘශය ලහෝ ලිිතත් නශලය , ලරොදුලශ මහජ් යාට ලහෝ පුද්ගන 

කණ්ඩායමකට ලහෝ ප්රලශශ විය හැකි න  ලසේ විදයුත්, මුරිත් ලහෝ 

රසායනික ත්ා්ෂණය උරලයෝගී ලකොට ගනිමි  පුද්ගනලයකු ලහෝ 

කණ්ඩායම් ලහෝ ආයත් ය් විසි  ක්රියාත්මක ලකලර  

ස නිලශද  කාර්යයකි” 

 

 

 

                    ලේ.ලේ.රත් සිිප 

                        ලේකරු  

      රාජ්ය රිපරාන  හා 

      ආරදා කළම ාකරණ අමාත්යාංශය 

 

 


