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ixialdrl igyk

Y%S ,xldfõ uE; b;sydifha jeäu l÷¿ .Eia m%udKhla t,a, l< 

jir f,i 2022 jir oelaúh yelsh' wdKavqfõ w;a;fkdau;sl ;SrK 

fya;=fjka mqrjeishkag Ôj;aùug fkdyels ;;a;ajhla Wodùug 

tfrysj 2022 jif¾ ud¾;= 31 jeksod tjlg ckdêm;s f.daGdNh 

rdcmlaIf.a ksji bÈßmsg meje;s úfrdaO;djg t,a, l< l÷¿ .Eia 

m%ydrhg ,lajQjka fndfyda fofkl= úúO wdid;añl;d j,g ,lajQ 

njg jd¾;d úh' ta iuÕu l÷¿ .Eia iïnkaOfhka fidhd ne,sh 

hq;= hehs wm w;f¾ idlÉPdjla ;snqK o th wdrïN jQfha 2022 uehs 

udifha § h'th fidhd neÆ wdldrh;" f;dr;=re mk; Bg Ndú; 

l< wdldrh;a" fmd,sisfha mriamr m%;spdr .ek;a" wfma fidhd 

ne,Sfï§ wkdjrKh lr .; yels jQ f;dr;=re;a fláfhka fuu 

jd¾;djg we;=<;a lr we;'

fuu jd¾;dj flá jd¾;djls' fuu fidhd ne,Sfï§ wkdjrKh 

jQ ldrKd .ek mßÉfþo .Kka ,súh yels jqj;a fuu wjia:dfõ 

jeo.;a jkafka úfrdaO;d u¾okh lsÍug l÷¿ .Eia Ndú; l< 

wdldrh flfiaoehs hkak oek .ekSug w;YHjYH lreKq fy<sorõ 

lsÍu muKla hehs wms úYajdi lruq' fláfhka jqjo wod, f;dr;=re 

bÈßm;a lsÍu u.ska iEu wdKavqjlau mdfya ú,dis;djla njg m;a 

lr f.k we;s l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu k;r lsÍug wjYH 

n,mEï lsÍu wmf.a wruqKhs'Y%S ,xld Woaf>daIlhka fj; l÷¿ 

.Eia uqjdfjka wêl úI iys; ridhk m%ydr t,a, lsÍu k;r lsÍu 

i|yd fmrg tk f,i ish¨ md¾Yajj,ska b,a,d isáuq'

ia;=;shs'

;ß÷ chj¾Ok

iudch iy iduhsl flakaøfha m¾fhaIK lKavdhu fjkqfjka

csr.rti281@gmail.com / tharindu.rti@gmail@com 

0710 66 14 17 (whatsapp)
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Y%S ,xldfõ Woaf>daIK

2012 isg 2022 olajd Y%S ,xldfõ Woaf>daIK'

2010 ckdêm;sjrKfhka miq uyskao rdcmlaI uy;df.a 

ckdêm;s Oqrfha fojeks ld,mßÉfþofha§ Y%S ,xldfõ 

úfrdaO;d /ila meje;aú‚' bka jvd;au l;d nyg 

,lajQ Woaf>daIK ;=k f,i lgqkdhl fj<| l,dmfha 

meje;s Woaf>daIKh" y,dj; ëjr Woaf>daIKh iy 

.ïmy je,sfõßfha r;=miaj, Woaf>daIKh ie,lsh 

yelsh' tu Woaf>daIK jvd;a l;d nyg ,lajQfha tu 

Woaf>daIK úisrejd yeÍu i|yd fjä ;eîu iy tf,i 

fjä ;eîu ksid mqoa.,hka mia fofkla >d;kh ùu 

ksidh'

lgqkdhl fj<| l,dmfha fiajl fiaúldjka 2011 

jif¾§ l< úfrdaO;djhla úisrejd yeÍu i|yd 

fmd,sish l< fjä ;eîu ksid weÕ¿ï fiajlhl= jQ 

frdfIaka pdkl ñh .sfhah' Bg jirlg muK miq 2012 

§ ëjrhka msßila y,dj;§ meje;ajQ úfrdaO;djlg 

fjä ;eîu ksid weka;kS m%kdkaÿ kï 28 yeúßÈ 

ëjrfhla ñh .sfhah' tu isÿùfuka jirlg muK miq 

2013 jif¾§ .ïmy je,sfõßfha Woaf>daIKhlg hqo 

yuqodj ,jd fjä ;eîu ksid mdi,a isiqka fofofkla 

we;=¿ ;sfofkla ñh .shy'

tu m%Odk isÿùï folg wu;rj wod, ld, mßÉfþofha 

§ l;d nyg ,lajQ ;j;a úfrdaO;djla jQfha w¨;a.u 

o¾.d k.rfha meje;s úfrdaO;djhhs' tu isÿùfï§ o 

fjä ;eîula jQ nj udOH jd¾;d lf<ah'

2015 jif¾ ckjdß wg jeksod meje;s ckdêm;sjrKfhka 

ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;sjrhd f,i f;aÍ 
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Y%S ,xldfõ jvd;a ;SrKd;aul ld,mßÉfþohla jQ fuu 

ld,fha§ m<uq udi ;=fka§ ,xldfõ úúO m%foaYj, 

úfrdaO;d meje;ajQ w;r ta w;=frka ;SrKd;aul 

úfrdaO;djh jQfha ud¾;= 31 jeksod kqf.af.dv ñßydfka 

msysá f.daGdNH rdcmlaI uy;df.a ksji wi, meje;ajQ 

úfrdaO;djhs' t;eka isg we/ô fkdkj;sk úfrdaO;d 

/,af,a WÉPia:dh jQfha cQ,s kj jeksod fld<U§ 

meje;ajQ úfrdaO;dj,ska miq ckdêm;sjrhd m,jd yer 

ckdêm;s ukaÈrh we;=¿ jeo.;a ia:dk w;am;a lr 

.ekSuhs' wjidkfha ckdêm;sjrhdg ráka m,d f.dia 

Oqrfhka bj;a ùug isÿúh'

2022 jif¾ § meje;s úfrdaO;d úisrejd yeÍu i|yd 

wdrlaIl wxY úúO mshjr .;af;ah' úfrdaO;d w;r;=r 

ñh .sh .Kk 10la muK fõ' úfrdaO;d w;r;=r 

myrlEug ,lajQ .Kk 100 blaujhs' úfrdaO;d ksid 

w;awvx.=jg m;ajQ .Kk 5000lg wdikak fõ'

fuu ld,fha meje;s nyq;rhla Woaf>daIK úisrejd 

yeÍu i|yd fmd,sish fmr fkdjQ úrE f,i l÷¿ .Eia 

Ndú; lsÍu úfYaI;ajhla úh'

m;aùfuka miq tjlg úmlaIh fukau isú,a ixúOdkg 

úfrdaO;d iy Woaf>daIK meje;aùh' ta flfia fj;;a 

uE; b;sydifha ,xldfõ jeäj úfrdaO;d m%udKhla 

meje;sfha 2019 fkdjeïn¾ udifha§ f.daGdNh rdcmlaI 

uy;d ckdêm;s ÿrhg m;aùfuka miqjh'

wdKavqfõ w;a;fkdau;sl ;SrK ksid mSvdjg m;ajQ 

úúO md¾Yaj úfrdaO;d ixúOdkh lr ;snqKq w;r 2021 

wjidk udi yfha§ muKla meje;ajQ úfrdaO;d ixLHdj 

400lg wêl fõ' 

2022 ckjdß m<uq jeksod isg 2022 foieïn¾ 31 olajd
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f;dr;=re /ia lsÍu 

Y%S ,xldfõ oi jirl ld,h ;=, l÷¿ .Eia Ndú;h 

.ek f;dr;=re l%u lsysmhla Tiafia /ia lf<uq' bka 

m%Odk;u l%uh jkafka f;dr;=re oek .ekSfï mk; 

wdY%fhka f;dr;=re ,nd .ekSuhs' fojeks l%uh jkafka 

iïuqL idlÉPd u.ska f;dr;=re ,nd .ekSuhs' 

2022 uehs udih jk úg ,xldfõ úúO m%foaYj, 

Èkm;d Woaf>daIK meje;afjñka ;sì‚' tu fndfyda 

Woaf>daIK u¾okh lsÍu i|yd Y%S ,xld fmd,sish l÷¿ 

.Eia Ndú; l< w;r l÷¿ .Eia m%ydrj,g ,lajQjkag 

úúO wdid;añl;d we;sjkakg úh' ta wkqj f.daGdNh 

rdcmlaI ckdêm;sjrhdf.a rch hgf;a úfrdaO;d 

u¾okh lsÍu i|yd úI iys; l÷¿ .Eia ñ,§ f.k 

we;s njg ielhla u;= úh' th ;yjqre lr .ekSu 

i|yd uQ,slj f;dr;=re mk; hgf;a f;dr;=re b,a,Sï 

;=kla fhduq lsÍug ;SrKh lf<uq'

2016 wxl 12 orK f;dr;=re oek .ekSfï whs;sjdislï 

ms<sn| mkf;a 25 ^3& j.ka;sfha úfYaI m%;smdokhla 

i|yka lr ;sfí' tkï f;dr;=re b,a,Sula mqrjeishl=f.a 

Ôú;hg fyda mqoa.,sl ksoyig wod, kï f;dr;=re 

ks,Odßhd meh 48la we;=<; tu b,a,Sug m%;spdr 

oelaúh hq;=h' wod, ld, jljdkqfõ Èkm;d Woaf>daIK 

meje;aùu;a" tu fndfyda Woaf>daIKj,g l÷¿ .Eia 

m%ydr t,a, lsÍu;a" tu m%ydrj,g ,lajkakkag 

wdid;añl;d we;sùu;a ksid f;dr;=re oek .ekSfï 

whs;sjdislu ms<sn| mkf;a 25 ^3& m%;smdokh hgf;a 

fuu f;dr;=re ,nd .ekSu i|yd wms f;dr;=re b,a,Sï 

fhduq lf<uq'
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ta wkqj 2022 uehs 24 jeks od fmd,sia uQ,ia:dkfha 

f;dr;=re ks,Odßhdg" fmd,sia iemhqï fldÜGdifha 

f;dr;=re ks,Odßhdg iy fmd,sia lafIa;% n,ld 

uQ,ia:dkfha f;dr;=re ks,Odßhdg f;dr;=re b,a,Sï 

;=kla fhduq flß‚'

wm b,a,d isá f;dr;=re my; mßÈfõ'

 2022 ckjdß 1 jk Èk isg 2022 uehs 24 olajd ld,h 

;=<"

1'1  ,xldjg f.kajd we;s l÷¿ .Eia m%udKh fldmuKo@  

1'2  ,xldjg wjia:d lShl§ l÷¿ .Eia f.kajd ;sfío@

1'3  tu tla tla wjia:dfõ§ úhoï jQ uqo,a m%udKhka 

fjka fjkaj fldmuKla o@

1'4  tf,i l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSu i|yd wkque;sh ,nd 

ÿka f,aLk fudkjdo@

1'5  tf,i l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSu i|yd ñ, .Kka 

le|jQ f,aLk j, iy;sl msgm;a ,nd fokak'

1'6  tu iEu wjia:djlgu wod< ;dlaI‚l we.hqï 

lñgq  jd¾;d j, iy;sl msgm;a ,nd fokak'

1'7  tu iEu wjia:djlgu wod< fgkav¾ m%Odkh l< 

,sms j, iy;sl msgm;a ,nd fokak'

fmd,sia uQ,ia:dkfha f;dr;=re ks,Odßhd iy fmd,sia 

iemhqï lÜGdifha f;dr;=re ks,Odßhd meh 48la 

we;=<; lsisu m%;spdrhla oelajQfha ke;;a fmd,sia 

lafIa;% n,ld uQ,ia:dkfha f;dr;=re ks,OdÍ f,i 

lghq;= lrk tys wK fok ks,Odßhd m%;spdr olajñka 

tu f;dr;=re ;u wdh;kfha ke;s nj;a" tu f;dr;=re 

;sìh hq;af;a fmd,sia iemhqï fldÜGdifha nj;a i|yka 

lf<ah' 
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fmd,sia iemhqï fldÜGdifhka iy fmd,sia 

uQ,ia:dkfhka meh 48la ;=< lsisu m%;spdrhla fkd,o 

fyhska fmd,siam;sjrhdg wNshdpkhla lf<uq' 

fmd,siam;sjrhdf.ka o m%;spdrhla fkd,o fyhska cqks 

ui 03 jeksod f;dr;=re oek .ekSfï fldñIka iNdjg 

wNshdpkd l< w;r tu wNshdpkh cqks ui 27 jeksod 

úNd.hg .kakd nj cqks 12 jeksod fldñiu oekqï 

ÿkafkah'

f;dr;=re fldñiug wNshdpkd lsÍfuka miq fmd,sia 

iemhqï fldÜGdifha wOHlaIjrhd ,smshla tjñka tu 

f;dr;=re uqod yeÍu kS;sh n,d;aul lsÍug fyda cd;sl 

wdrlaIdjg wod, ksid ,nd Èh fkdyels nj lshñka 

f;dr;=re ,nd§u m%;slafIam lf<ah'

2022 cqks ui 27 jeksod fuu wNshdpkh le|jQ wjia:dfõ 

fmd,siam;sjrhd fyda Tyq fjkqfjka ksfhdað;hl= 

fkd;Sish wkqj fmkS isáfha ke;' ta wkqj wNshdpkh 

cQ,s 18 jeksod f;la l,a ;eì‚' tf,i l,a ;eîfuka 

miq wjia:d .Kkdjl§ fmd,sish l÷¿ .Eia m%ydr 

t,a, lsÍu ksid cQ,s 12 jeksod f;dr;=re oek .ekSfï 

fldñifï iNdm;s úY%dñl úksiqre Wmd,s wfír;ak 

wu;ñka ,smshla fhduq l< w;r fuu f;dr;=re b,a,Su 

mqrjeishkaf.a Ôú;j,g iy fm!oa.,sl ksoyig 

iDcqju iïnkaO fyhska cQ,s ui 13 jeksod fyda Bg 

wdikak Èkl le|jk f,i b,a,d isáho tjlg 

meje;s ;;a;ajh yd bkaOk ysÕh fya;=fjka cQ,s 13" 

14"15 Èkhkays§ wNshdpkd úNd. fkdlsÍug ;Skaÿ lr 

we;s nj;a" bka miq fldñIka iNdj jev wdrïN l< 

jydu fuu wNshdpkhg m%uqL;ajh § le|jk nj;a cQ,s 

13 oekqï ÿkafkah' 
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fï w;r;=r cQ,s 13 jeksod l÷¿ .Eia m%ydrhg ,lajQ 

;reKhl= ñh .sh njg ckudOH jd¾;d lsÍfuka miq 

cQ,s 14 jeksod fojeks jrg;a Wmd,s wfír;ak uy;d 

wu;ñka ,smshla hjñka fuu wNshdpkh miqÈku 

úNd.hg .kakd f,i b,a,d isáh o tu wNshdpkhg 

m%uqL;ajhla fkd,enqKq w;r l,ska l,a ;enQ Èkh jk 

cQ,s 18 jeksod wNshdpkh úNd.hg .eksKs' 

tu wNshdpkd úNd.fha § fldñIka iNdj ;Skaÿ lf<a 

wmf.a f;dr;=re b,a,Sfua we;s wxl 1 isg wxl 3 olajd 

f;dr;=re jydu uqod yeßh hq;= njhs' fiiq f;dr;=re 

uqod yeÍu .ek ;Skaÿ lsÍu i|yd fldñIka iNdjg 

muKla bÈßm;a l< hq;= nj o fldñiu ;Skaÿ lf<ah'

tfy;a miqj fmd,sia iemhqï fldÜGdifha wOHlaIjrhd 

,sÅ;j oekqï ÿkafka 2022 jif¾ § l÷¿ .Eia ñ,§ f.k 

fkdue;s njhs' fmd,sia iemhqï fldÜGdifha f;dr;=re 

ks,Odßhd mriamr f;dr;=re ,nd§u ksid f;dr;=re 

mkf;a 38 iy 39 j.ka;s hgf;a úkh n,Odßhdg 

oekqï§ug iy kvq mejÍug fldñiug yelshdj we;s 

neúka ta wkqj lghq;= lrk f,i b,a,ñka cQ,s 28 

jeksod f;dr;=re fldñiug ,smshla fhduq l< o mriamr 

f;dr;=re ,nd§u .ek úu¾Ykhla isÿjQfha ke;'

fmd,sish fï wdldrfha ms<s;=rla ,nd fok njg 

,enqKq wdrxÑh iy ;j;a f;dr;=re tl;= lr .ekSfï 

jeo.;alu i,ld n,ñka tu wNshdpkd úNd.h hk 

w;r;=f¾§u ;j;a f;dr;=re b,a,Sï ;=kla fmd,sia 

uQ,ia:dkh" fmd,sia iemhqï fldÜGdih iy fmd,sia 

lafIa;% n,ld uQ,ia:dkh fj; fhduq lrñka f;dr;=re 

b,a,d isáfhuq'
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wm b,a,d isá f;dr;=re my; mßÈfõ'

2010 ckjdß 1 jk Èk isg 2022 ckjdß 1 jk  olajd 

ld,h ;=<"

1& ,xldjg f.kajd we;s lÿ¿  .Eia m%udKh fldmuKo@  

2& ,xldjg wjia:d lShl§ lÿ¿ .Eia f.kajd ;sfío@

4&   tu tla tla wjia:dfõ§ úhoï jQ uqo,a m%udKhka 

fjka fjkaj fldmuKla o@

5& tf,i lÿ¿ .Eia ñ,§ .ekSu i|yd wkque;sh ,nd 

ÿka f,aLk fudkjdo@ tf,i lÿ¿ .Eia ñ,§ .ekSu 

i|yd ñ, .Kka le|jQ f,aLk j, iy;sl msgm;a ,nd 

fokak'

6&   tu iEu wjia:djlgu wod< ;dlaI‚l we.hqï 

lñgq  jd¾;d j, iy;sl msgm;a ,nd fokak'

7&  tu iEu wjia:djlgu wod< fgkav¾ m%Odkh l< 

,sms j, iy;sl msgm;a ,nd fokak'

8& fuu f;dr;=re b,a,Sug mdol jk ld,iSudfõ§ 

l÷¿.Eia Ndú; l< m%udKh jd¾Islj ,nd fokak'

9& miq.sh Èkj, l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia fmduK 

m%judKhla Ndú; lf<ao@

10& tf,i Ndú; lsÍug fya;=j l=ulao@

11& l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia Ndú; lsÍug wjir .;af;a 

ldf.kao@ Bg wod, f,aLKj, iy;sl msgm;a ,nd 

fokak'

12& 2022 ud¾;= 31 isg 2022 cQ,s 17 f;la l÷¿ .Eia 

m%ydr wjia:d fldmuK m%udKhl§ t,a, lr ;sfío@

13& tf,i t,a, l< wjia:dj,§ Ndú; lrk ,o lÿ¿ 

.Eia m%udKhka fudkjdo@ ta nj i|ykajk f,aLkj, 

iy;sl msgm;a ,nd fokak'

14& tu wjia:dj,§ Ndú; l< lÿ¿ .Eia l=uk jirj, 

ñ,§ .;a lÿ¿ .Eiao@ Bg wod, ish¨ f,aLkj, iy;sl 

msgm;a ,nd fokak'
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fuu f;dr;=r;=re b,a,Sï ;=kg wod,j meh 48la we;=<; 

lsisu m%;spdrhla fkd,enq‚' ta wkqj fmd,siam;sjrhdg 

wNshdpkd ;=kla fhduq lf<uq' fmd,siam;sjrhdg 

wNshdpkd fhduq l< Èkfha§u fmd,sia iemhqï 

fldgaGdifha  f;dr;=re ks,Odßhd wmg ,smshla tjñka 

wod, f;dr;=re b,a,Su Wmfoia ,nd .ekSu i|yd 

fmd,sia kS;s fldÜGdihg fhduq lr we;ehs oekqï 

ÿkafkah' bka miq cQ,s 27 jeksod h<s;a ,smshla tjñka 

oekqï ÿkafka wmf.a f;dr;=re b,a,Su mk;g wkqj 

ksis wdldrj lr ke;s njg kS;s fldÜGdih oekqï ÿka 

ksid ta wkqj lghq;= lsÍug yelshdjla ke;s njhs'

fmd,siam;sjrhdg wNshdpkh fhduq l< miq fmd,sia 

uQ,ia:dkfha f;dr;=re ks,Odßhd jk mßmd,kh Ndr 

fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s kkaok uqKisxy uy;d 

,smshla tjñka f;dr;=re ,nd§u m%;slafIam lf<ah' Bg 

fya;= f,i Tyq i|yka lf<a wmf.a f;dr;=re b,a,Sfua 

i`oyka wxl 08 isg 14 hgf;a b,a,d we;s f;dr;=re 

fy<sorõ lsÍu u.ska rdcH wdrlaIdjg fyda fN!ñl 

wLKav;djg w.;shla úh yels njhs' Y%S ,xld fmd,sish 

jir mylg jrla mer‚ f,aLk úkdY lrk ksid wxl 

01 isg wxl 07 olajd f;dr;=re ,nd Èh fkdyels nj 

fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd i|yka lf<ah'

l,ska f;dr;=re b,a,Sïj,g iy fuu f;dr;=re 

b,a,Sïj,g wod,j mriamr f;dr;=re ,nd§u 

iïnkaOfhka mÍlaIKhla mj;ajk f,i f;dr;=re 

fldñIka iNdfjka 2022 wf.daia;= 30 jeksod ,sÅ; 

b,a,Sula l< o tjeks mÍlaIKhla meje;ajQfha ke;' 

tu b,a,Su fuu jd¾;dfõ wjidkfha we;s weuqKqï 

fldgfia we;'



         l÷¿ .Eia- ñ,shk úis .Kkl l÷¿

19

fï iïnkaOfhka meñ‚,a, úu¾Ykh fkdl< o 

wNshdpkd ;=k iema;eïn¾ 01 úNd. lsÍu i|yd Èk 

,nd ÿka w;r fuh uyck jeo.;alula iys; isÿùula 

ksid udOHfõ§kag fldñiu ;=,g meñK jdra;d 

lsÍug wjia:dj ,nd fok f,i iudch yd iduhsl 

flakaøh fldñIka iNdfjka ,sÅ; b,a,Sula l< w;r 

idudkH wêlrKhl lghq;= jd¾;d lrk wdldrhgu 

fuu fldñIka iNdfõ wNshdpkd o jd¾;d l< yels 

nj fldñiu oekqï ÿkafkah' f;dr;=re fldñifï 

wNshdpkd úNd.hla jd¾;d lsÍu i|yd udOHfõ§ka 

meñKqfka m<uq jrg ùu o úfYaI;ajhls'

iema;eïn¾ m<uq jeksod wNshdpkh le|jQ wjia:dfõ§ 

f;dr;=re b,a,Sïj, wxl 01 isg 07 olajd f;dr;=re 

,nd§ug fmd,sish tlÕ;djh m< l< w;r wksl=;a 

f;dr;=re ,nd§u fyda fkd§u .ek ia:djrh ,sÅ;j 

oekqï fok f,i fldñiu fmd,sishg oekqï ÿkafkah' 

tÈk fldñifï ld¾h igyka weuqKqï fldgfia we;'

bka wk;=rej iema;eïn¾ wg Èke;sj fmd,sia iemhqï 

fldÜGdifha wOHlaIjrhd ,smshla tjñka f;dr;=re 

fldgila muKla ,ndÿkafkah' 

iema;eïn¾ 14 Èk kej; wNshdpkh úNd.hg .;a 

w;r tys§ Èk 10la ;=, f;dr;=re ,nd Èh yels njg 

fmd,sish i|yka l< fyhska wNshdpkd úNd.h 

Tlaf;danr 06 jeksodg l,a ;eì‚'   iema;eïn¾ 30 

jeksod Èke;sj fmd,siam;s iS ã úl%ur;ak uy;d ,sÅ;j 

oekqï ÿkafka b,a,d we;s f;dr;=rej,ska wxl 13 iy 

14 hk b,a,Sïj,g wod,j cd;sl wdrlaIdj fya;=fjka 

f;dr;=re ,ndÈh fkdyels njhs' Tlaf;danr 06 jeksod 
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fuu wNshdpkd úNd.h wjika l< w;r ;Skaÿj ,nd§u 

Tlaf;danr 27 f;la l,a ;eì‚' Bg fmr fomd¾Yajhgu 

,sÅ; ie,lsrSï we;akï bÈßm;a lrk f,i fldñiu 

oekqï ÿkafkah'

ta wkqj fmd,sisfha l%shdldß;ajh iy ish¨ f;dr;=re 

uqod yeÍu iïnkaOfhka weuqKqï 25la iuÕ oS¾> 

,sÅ; foaYkhla Tlaf;danr 17 jeksod bÈßm;a lf<uq' 

Tlaf;danr 27 jeksod wNshdpkfha ;Skaÿj ,nd 

foñka f;dr;=re fldñIka iNdj ;Skaÿ lf<a uyck 

jeo.;alula iys; fuu f;dr;=re uqod yeßh hq;= njhs'

ta wkqj fmd,siam;sjrhdf.a w;aikska f;dr;=re 

,enqK o tajd iïmQ¾K f;dr;=re fkdfõ' wiïmQ¾K" 

fkdu. hjk iy wi;H f;dr;=re ,nd§u fya;=fjka 

fmd,sisfha wod, ks,OdÍkag tfrysj kvq mjrk f,i 

b,a,ñka f;dr;=re oek .ekSfï fldñIka iNdjg 

,sÅ; meñ‚,a,la lr ;sfí' 

by; f;dr;=re b,a,Sïj,g wod,j yqjudrejQ jeo.;a 

,sms f,aLk weuqKqï fldgfia we;=<;a lr ;sfí'
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l÷¿ .Eia

l÷¿ .Eia hkq

l÷¿ .Eia hkq ler,s u¾okh i|yd fhdod .kakd 

ckm%sh fuj,ula f,i ir,j ye¢kaúh yelsh' kñka 

th l÷¿ .Eia f,i ye¢kajqj o ienúkau th .Eia 

j¾.hla fkdfõ' th ridhk øjHj, tl;=jls'

f,dalfha l÷¿ .Eia Ndú;d l< b;sydih jir 100lg;a 

tyd mer‚h' úúO rgj,a úúO wjia:dj, l÷¿ .Eia 

i|yd úúO wka;¾.;hka Ndú; lr ;sfí' úfYaIfhka 

.ïñßia ñY%K mjd fhdod .;a njg jd¾;d ;sfí' 

flfia fj;;a j¾;udkfha ler,s u¾okhg fhdod 

.kakd l÷¿ .Eiaj, m%Odk jYfhka wka;¾.; 

jkafka iStia kï ridhkhhs' iStia hkq jdIamYS,S 

ødjlhla  iy ldur WIaK;ajfha § >k ixfhda.

hla jk 2-chlorobenzalmalononitrile fõ' th m%:u 

jrg Middlebury College ys weußld cd;slhka 

fofofkl= jk Ben Corson iy Roger Stoughton úiska 

1928 § ixiaf,aIKh lrk ,o w;r" ridhkfha ku iS 

tia f,i kua ilia lr we;af;a úoHd{hskaf.a jdi.

fï uq,a wl=re j,sks' 

 

l÷¿ .Eia i|yd jeämqru fhdodf.k we;s ixfhda. 

my; oelafõ'

Oleoresin capsicum (OC) 
Chlorobenzylidene malononitrile (CS&)  
Dibenzoxazepine (CR)  
óg fmr i|yka l< mßÈ fï jk úg l÷¿ .Eia WKav 

fyda fndaïn i|yd jeä jYfhka f,dalfha Ndú; 

lrkafka iStia kï ridhk ixfhda.h fõ'



l÷¿ .Eia-ñ,shk úis .Kkl l÷¿

22

l÷¿ .Eiaj, n,mEu

l÷¿ .Eia m%ydrj,g ,laùu ksid we;s úh yels 
;;a;ajhka fldgia lsysmhlg fnod oelaúh yelsh' 
ta flá ld,Sk ;;a;ajhka" §¾> ld,Sk ;;a;ajhka 
iy udrdka;sl ;;a;ajhka f,ih' w;S;fha § l÷¿ 
.Eiaj,ska we;súh yels flá ld,Sk ;;a;ajhka .ek 
l;d ny l< o j¾;udkfha f,dalfha jeämqru l;d 
nyg ,la jkafka l÷¿ .Eia ksid we;súh yels §¾> 
ld,Sk ;;a;ajhka .ekhs' fï iïnkaOfhka m¾fhaIK 
.Kkjla isÿ lr we;s w;r tajd iïnkaOfhka bÈß 
mßÉfþoj,§ jeämqr f;dr;=re boßm;a lrk fyhska 
fuu wjia:dfõ§ fláfhka lreKq muKla i|yka 
lruq' l÷¿ .Eia ksid nyq,ju we;sjk njg fmfkk 
;;a;ajhka my; oelafõ'

• weia oeú,a,
• ifï we;sjk oeú,a,
• yqiau .ekSfï wmyiq;djh
• la,dka;h
• jukh

Bg wu;rj mmqfõ wudrej jeks ;;a;ajhka iy 
YajikdndO we;sùu ksid urKh mjd w;aúh yels 
nj we;eï m¾fhaIlhka fmkajd § ;sfí'  È.=ld,Skj 
ksrdjrKh ùu fyda úYd, ud;%djlg ksrdjrKh ùu 
jvd;a oreKq ;=jd, yd urKhg mjd we;sùug fya;= 
úh yelsh'  
l÷¿ .Eiaj, úúO n,mEï ms<sn|j jeäÿr m¾fhaIK 
wjYH fõ' kuq;a wOHhkj,ska fmkS hkafka <uqka" 
jeäysáhka" wdndO iys; mqoa.,hska iy ksoka.; 
fi!LH ;;ajhka we;s wh nrm;, ;;a;ajj,g f.dÿre 
ùfï jeä wjodkula we;s njhs' 
l÷¿ .Eia WKav Woaf>daIlhka foig fl,ska t,a, 
lsÍu ksid tajd je§ urKh fyda nrm;, ;=jd, mjd 
we;súh yelsh'
l÷¿ .Eiaj,g ksrdjrKh ùfuka we;sjk m%;súmdl 
.ek miq mßÉfþoj, iúia;rd;aulj i|yka lrkq 
we;s w;r fï ish¨ ldrkd i|yka f,aLk weuqKqï 
fldgfia we;=<;a lr ;sfí'
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Y%S ,xldfõ l÷¿ .Eia Ndú;h

miq.sh jir 10l ld,h .;aúg Y%S ,xldfõ Woaf>daIK 

$ úfrdaO;d úisrejd yeÍu i|yd l÷¿ .Eia Ndú; l< 

wjia:d fldgia follg fnod oelaúh yelsh'

1& m%pKavldÍ fyda l<yldÍ Woaf>daIK$úfrdaO;d 

úisrejd yeÍu

Y%S ,xldfõ fujeks Woaf>daIKj,g l÷¿ .Eia 

m%ydr t,a, l< wjia:d we;af;a b;du wvq .Kkls' 

fmdf,dkakrej uka;%Sjrhl=f.a ksjig ydks isÿ lrk 

wjia:dfõ§ l÷¿ .Eia m%ydrhla t,a, lsÍu Bg tla 

WodyrKhls' 

2& iduldó Woaf>daIK$ úfrdaO;d úisrejd yeÍu i|yd 

miq.sh jir 12l ld,fha§ fmd,sish jeämqru l÷¿ 

.Eia m%ydr t,a, lr we;af;a iduldó úfrdaO;dj,g 

ùu úfYaI;ajhls' 2022 jif¾ § th lemS fmkk 

,laIKhla úh'

iduldó Woaf>daIK$úfrdaO;d úisrejd yeÍug l÷¿ 

.Eia t,a, lrk wdldrh wkqj ;jÿrg;a fldgia 

lsysmhlg oelaúh yelsh'

1& Woaf>daIlhka b,lal lr .ksñka fl,ska  l÷¿ .Eia 

m%ydr t,a, lsÍu'

fujeks wjia:d /ila miq.sh ld,fha jd¾;d úh' tf,i 

t,a, lrk ,o l÷¿ .Eia WKavhla je§ iudc udOH 

l%shdldßlhl= jk r;s÷ fiakdr;ak fyj;a /Ügdf.a 

mdohlg ;=jd, isÿùu Bg WodyrKhls'
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2& iïmQ¾Kfhka újD; fkdjQ wjldYhkaj,§ l÷¿ 

.Eia m%ydr t,a, lsÍu'

Wi f.dvke.s,sj,ska jgjQ ia:dkj, § l÷¿ .Eia 

m%ydr t,a, l< wjia:d lsysmhla ;sfnk w;r 2022 cQ,s 

ui 8 jeksod wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, uKav,fha 

úfrdaO;djh b,lal lr .ksñka t,a, l< l÷¿ .Eia 

m%ydrh Bg WodyrKhls' je,slv nkaOkd.drh ;=,g 

l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu o tla WodyrKhls'

3& tla Woaf>daIKhla i|yd l÷¿ .Eia WKav fyda 

fndaïn úYd, ixLHdjla t,a, lsÍu'

fuh jeä jYfhkau ksÍlaIKh jQfha 2022 jif¾§h' 

2022 jif¾§ meje;s fndfyda Woaf>daIKj,g l÷¿ 

.Eia WKav fyda fndaïn ish .Kkla t,a, lr ;sì‚' 

Bg WodyrKhla f,i cq,s ui kj jeksod ndfrdka 

ch;s,l udjf;a úfrdaO;djhg t,a, l< l÷¿ .Eia 

m%udKh oelaúh yelsh' tu .Kk l÷¿ .Eia WKav iy 

fndaïn 817ls'

4& wjOdkulg ,la úh yels msßia isák Woaf>daIKj,g 

l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu'

wdndê; mqoa.,hka" yoj;a frda.Ska jeä msßia isák 

úfrdaO;dj,g l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu o miq.sh 

ld,fha§ È.ska È.gu isÿ úh' 2017 fkdjeïn¾ 07 jeksod 

wdndê; yuqod idudðlhka msßilf.a úfrdaO;djlg 

l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu Bg WodyrKhls'

5& úfrdaO;dlrejka isák ia:dkh m,dhdug fkdyels 

f,i jg lr l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu'

úfrdaO;dlrejka tla ia:dkhlg fldgq lr Tjqkag m,d 

hdug we;s iEu ud¾.hlau wjysr lr l÷¿ .Eia m%ydr 

t,a, lsÍu wjia:d lsysmhl§ 2022 § oel.; yels úh' 
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2022 jif¾§ muKla fkdj Bg fmr o tf,i lghq;= 

l< wjia:d ;sfí'  2017 § wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, 

uKav,fha úfrdaO;djhla úydruyd foaù WoHdkhg 

;=,g fldgq lr iEu foilskau l÷¿ .Eia m%ydr t,a, 

lrkq olakg ,eì‚'

6& m,d hk úfrdaO;dlrejka foig l÷¿ .Eia m%ydr 

t,a, lsÍu'

úfrdaO;djhlg iyNd.S ù fmd,sish c, fyda l÷¿ .Eia 

m%ydr t,a, lsÍu ksid m,dhk úfrdaO;dlrejka isák 

foig l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu o ksrka;rfhka 

olakg ,efí'

7& l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu 

Y%S ,xldfõ l,a hl=;a jQ l÷¿ .Eia 2022 jirg fmr 

isgu t,a, l< njg jd¾;d jqjo th ikd: lrk id-

laIs ,eî we;af;a 2022 jirg wod,j mu‚' 2022 uehs 

kj jeksod ;x.,af,a úfrdaO;dlrejka úisrejd yeÍug 

t,a, lr we;af;a 2010 jif¾ § ksYamdokh lrk ,o 

l÷¿ .Eia ùu óg WodyrKhls'
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l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSu

Y%S ,xldfõ 2012 jif¾ isg 2022 jir olajd ld,h 

;=,§ wjia:d y;rl§ Y%S ,xld fmd,sish i|yd l÷¿ 

.Eia ñ,§ f.k we;s nj f,aLkj, i|ykaj ;sfí' tu 

wjia:dj,§ ñ,§ .;a l÷¿ .Eia m%udKh .ek f;dr;=re 

my; oelafõ'

j¾Ih ñ,§ .;a m%udKh

2012 20"000

2017 5000

2019 15"000

2020 5000

2012 jif¾ ñ,§ .ekSu

2012 jif¾ § l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSu .ekSug wod, 

fndfyda f;dr;=re Y%S ,xld fmd,sish f;dr;=re mk; 

wkqj fuf;la uqod yer ke;' oekg ,eî we;s f;dr;=re 

ú.%y lsÍfï§ wkdjrKh lr .; yels jkafka 2012 

jif¾ § l÷¿ .Eia 20"000la ñ,§ f.k we;s njhs' ta 

WKav 10"000la iy fndaïn 10"000la jYfhks'

tu ñ,§ .ekSu isÿ lr we;af;a 2012 jif¾ cQ,s ui 

07 jeksod jk w;r Ök rch iuÕ we;s lrf.k ;snQ 

hqo wú .súiqu hgf;a fkdßflda iud.fuka tu l÷¿ 

.Eia WKav iy fndaïn ñ,§ f.k ;sfí' fmd,sish ks, 

jYfhka i|yka lrkafka fuu ñ,§ .ekSug wod, 

f,aLk fmd,sia iemhqï fldÜGdih i;=j fkdue;s 

njhs' fuu f;d.h ñ,§ .ekSfï§ idïm, mÍlaId 

lsÍula isÿjQjdo keoao hkak mjd f,aLK fkdue;s ksid 

;yjqre lr .ekSfï yelshdjla ke;' 



         l÷¿ .Eia- ñ,shk úis .Kkl l÷¿

27

fuu f;d.h i|yd jehù we;s uqo, tjlg i|yka jQfha 

remsh,a 61"080"000la f,ih'

2017 jif¾ ñ,§ .ekSu

l÷¿ .Eia mf;dfrdï 5000la ñ,§ .ekSu i|yd Y%S ,xld 

fmd,sish m%iïmdok lghq;= wdrïN lr we;af;a 2015 

jif¾ § h' tu jif¾ foieïn¾ 22 jeksod ÈkñK" 

;sklrka iy fâ,s ksõia mqj;am;aj, l÷¿ .Eia ñ,§ 

.ekSïj,g wod, oekaùï m< lr we;s w;r 2016 

fmnrjdß ui 29 jeksod miajre 2'00g iyldr fmd,sia 

wêldÍ frdydka m%kdkaÿ" .KldêldÍ tï Ô fla tia 

ouhka;s uy;añh" rùka fyajdmsá., iy B ta tka 

y¾IŒ uy;añh bÈßfha ,xiq újD; lr ;sfí'

Fonny’s Private Limited iy Securatec Lanka (Pvt) Ltd 
muKla ,xiq bÈßm;a lr we;ehs f,aLkj, i|yka fõ'

fuu ,xiq we.hSu i|yd fmd,siam;sjrhd úiska 

ksfhdacH fmd,siam;s mS tia j,a.u" fcHIaG fmd,sia 

wêldÍ m%sh,d,a oidkdhl iy .KldêldÍ î t,a ã 

mS fv,sld hk uy;au uy;aóf.ka iukaú; ;dlaI‚l 

lñgqjla m;a lr we;' ;dlaI‚l lñgqj uq,a jrg 2022 

iema;eïn¾ ui 28 jeksod /iajS we;s w;r Tjqkaf.a 

ks¾foaYh ù we;af;a l÷¿ .Eia WKav 5000 ñ,§ .ekSu 

i|yd jk fgkavrh Securatec Lanka (Pvt) Ltd m%Odkh 

lsÍughs' tys úfoaYSh iud.u f,i i`oyka jkafka 

Korea CNO Tech Co, ltd kï wdh;khls' 

fuu ñ,§ .ekSu i|yd .sh úhou tjlg remsh,a 

10"809"814ls' 

2019 ñ,È .ekSu

Y%S ,xld fmd,sishg l÷¿ .Eia WKav 15"000la ñ,§ .ekSu 

i|yd ñ, .Kka le|joa§   Securatec Lanka (Pvt) Ltd  
hk wdh;khg iy ACE International  hk wdh;kh 
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,xiq bÈßm;a lr we;s w;r ksfhdacH fmd,siam;s fÊ ta 

mS mS fmf¾rd" iyldr fmd,sia wêldÍ ta wd¾ v,a,sõ tï 

fÊ fmdaoao,af.dv iy .KldêldÍ ã tka ã fmf¾rd 

hk uy;au uy;aóyq ;dlaI‚l we.hSu isÿ l<y'

;dlaI‚l lñgqfõ ks¾foaYh jQfha ACE International 

iud.fuka fuu f;d.h ñ,§ .ekSugh' tys úfoaYSh 

wdh;kh f,i i`oyka jQfha C-Rich Global Leader 

kï wdh;khls'

fuu f;d.h ñ,§ .ekSu i|yd jehù ;snQ uqo, remsh,a 

39"399"006 ls'

2020 ñ,§ .ekSu

Y%S ,xld fmd,sishg l÷¿ .Eia fndaïn 5000la ñ,§ 

.ekSu i|yd ñ, .Kka le|ùfï lghq;= wdrïN ù 

;snqfKa 2018 jif¾§ h' ksfhdacH fmd,siam;s t,a 

fla ví,sõ fla is,ajd" iyldr fmd,sia wêldÍ ã t,a 

,S,dr;ak" iyldr f,alï ví,sõ ta ã ta ldkapk" 

.KldêldÍ ã tï ta úl%ur;ak hk ;dlaI‚l we.hqï 

lñgq idudðlhka úiska fuu ,xiqj msßkeóu i|yd 

wkque;sh ,nd § we;af;a ACE International   iud.ñka 

ñ,§ .ekSu i|ydh' tys úfoaYSh wdh;kh f,i i`oyka 

jQfha Navigation Marketing pte ltd kï wdh;khls' 

fuu f;d.h ñ,§ .ekSu i|yd f.dia we;s úhou 

remsh,a 50"812"310ls' 
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l÷¿ .Eiaj, wka;¾.;h     

Y%S ,xld fmd,sish 2012 jif¾ § ñ,§ .;a l÷¿ .Eiaj, 

wka;¾.;h .ek lsisu f;dr;=rla fmd,sia iemhqï 

fldÜGdih i;=j ke;s nj ks, jYfhka jd¾;d lr 

we;' 

2017 jif¾ § ñ,§ .;a l÷¿ .Eia WKavhl nr .%Eï 

185la jk w;r l÷¿ jdhqj me;sfrk ÿr m%udKh ógr 

150ls' th ksYamdokh lr we;af;a 2016 jif¾§ h' iStia  

wka;¾.;h .%Eï 25ls' wdhqld,h jir 5la f,i tu 

iud.u ,sÅ;j oekqï È ;sfí'

2019 jif¾ § ñ,§ .;a l÷¿ .Eia WKavhl nr .%Eï 

180 jk w;r l÷¿ jdhqj me;sfrk ÿr m%udKh ógr 50 

isg 100 olajd fõ' iStia wka;¾.;h .%Eï 25la jk w;r 

wdhq ld,h jir myls'

2020 jif¾ § ñ,§ .;a l÷¿ .Eia fndaïnhl nr .%Eï 

300la muK jk w;r l÷¿ jdhqj ógr 80la muK ÿrg 

me;sfrhs' fuys úfYaI;ajh jkafka wka;¾.; ridhk 

øjH m%udKh .%Eï 105la f,i i`oyka ùuh'
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i

 idïm,a mÍlaIdj

2016" 2019 iy 2020 hk jirj,g wod,j l÷¿ .Eia 

ñ,§ .ekSfï § idïm, mÍlaIdjla isÿ lr ke;' fuh 

m%iïmdok ud¾f.damfoaY W,a,x>kh lsÍuls'

fuu l÷¿ .Eia WKav iy fndaïnj, iStia mjqv¾ iy 

fmdgEishï laf,daf¾â wvx.= nj f,aLkj, i|yka 

fjhs' iemhqïlrejka úiska ,nd § we;s tu f;dr;=re 

i;H nj ms<sf.k Y%S ,xld fmd,sish l÷¿ .Eia ñ,§ 

f.k ;sfnk w;r wvq ;rfï tu ridhk øjH l=uK 

m%udKhkaj,ska ;sfío hkak ;yjqre lr .ekSugj;a 

idïm,j, wka;¾.;h mÍlaId lsÍula isÿ lr ke;'

l÷¿ .Eia WKavh jev lrkjdo hkak muKla l¿;r 

fmd,sia wNHdi úoHd,fha § mÍlaId lr n,d ;sfí'

wod, ;dlaI‚l we.hqï lñgqj, mjd l÷¿ .Eiaj, 

wka;¾.;h .ek m%ùKhl= lghq;= lr ke;'

ta wkqj Y%S ,xldfõ Ndú; lrk l÷¿ .Eia ukqIH 

YÍrhg úI o keoao hkakj;a ;yjqre lr .ekSug 

W;aidyhla f.k ke;'
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2012 isg 2022 olajd l÷¿ .Eia t,a, lsÍu 

2012 jif¾ isg 2022 ckjdß m<uq jeksod f;la ld,f-

ha§ Y%S ,xld fmd,sish jeäu l÷¿ .Eia m%udKhla Ndú; 

lr we;af;a 2017 jif¾§ h' ta fmd,sia lafIa;% n,ld 

uQ,ia:dkh úisks' fuu jif¾ § wka;¾ úYaj úoHd, 

YsIH n, uKav,h fyda úYaj úoHd, isiqka ixúOdkh 

l< Woaf>daIK /ila ;snqKq w;r tajdfhka fndfyda 

.Kklg l÷¿ .Eia m%ydr t,a, flß‚' 2017 jif¾ 

§ fmd,sish t,a, l< uq¿ l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn 

m%udKh 2327ls'

2012 isg 2022 olajd l÷¿ .Eia t,a, lsÍug wod, 

f;dr;=re my; j.=fõ we;'

2012 isg 2022 olajd l÷¿ .Eia t,a, lsÍï

22001122  iissgg  22002222  oollaajjdd  ll÷÷¿¿  ..EEiiaa  tt,,aa,,  llssÍÍïï  

ffllddÜÜGGddiihh  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Colombo South 0 0 20 36 0 6 8 0 0 0 
Gampaha 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Police Field force HQ 288 197 633 22 461 2327 758 786 0 0 
Mount Lavinia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Colombo Central 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nugegoda 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Negambo 0 0 3 0 42 8 0 0 0 0 
Batticoloa 0 41 0 0 0 5 9 2 0 0 
Kandy 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Anuradhapura 20 0 0 0 0 0 31 0 98 0 
Kegalle 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Bandarawela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Peliyagoda 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 
Ampara 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
Badulla 16 4 0 0 0 0 0 15 0 0 
Mannar 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elpitiya 43 0 20 0 0 0 0 0 0 0 
Ratnapura 0 88 0 9 0 0 0 0 0 0 
Jaffna 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 
Chilav 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PMSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonnaruwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tangalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Public peace management 
division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 518 330 716 239 503 2346 822 805 98 0 
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22002222  uuddrraa;;==  3311    iissgg  22002222  ccQQ,,ss  2200  oollaajjdd  ll÷÷¿¿  ..EEiiaa  tt,,aa,,  llssÍÍïï 
Division  

Colombo South 133 
Gampaha 6 
Police Field force HQ 269 
Mount Lavinia 36 
Colombo Central 211 
Nugegoda 88 
Negambo 80 
Batticoloa 58 
Kandy 116 
Anuradhapura 64 
Kegalle 153 
Bandarawela 0 
Peliyagoda 0 
Ampara 0 
Badulla 0 
Mannar 0 
Elpitiya 0 
Ratnapura 0 
Jaffna 0 
Chilav 0 
Matale 0 
PSD 15 
STF 155 
PMSD 321 
Matara 61 
Polonnaruwa 81 
Tangalle 41 
Public peace management division 4834 
 6722 
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wêl m%udKj,ska Woaf>daIKj,g
 l÷¿ .Eia t,a, lsÍu

óg fmr fkdjQ úrE f,i 2022 jif¾ § Y%S ,xld fmd,sish 

Woaf>daIK úiqrejd yeÍu i|yd l÷¿ .Eia WKav iy 

fndaïn b;d úYd, jYfhka fhdod f.k ;sfí' b;d 

flá ld,hl§ úYd, l÷¿ .Eia m%udKhla uqod yeÍu 

b;d nhdkl úh yels nj m¾fhaIlhka i|yka lr 

we;' 2022 ud¾;= 31 jeksod f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a 

ksji wi, meje;s úfrdaO;djh úiqrejd yeÍu i|yd 

fhdod f.k we;s l÷¿ .Eia m%udKh 328ls' wfma%,a 

;=ka jeksod fmardfoksh úYaj úoHd, isiqka meje;ajQ 

Woaf>daIKh úiqrejd yeÍu i|yd fhdod f.k we;s 

l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn m%udKh 116ls'

uehs kj jeksod wr,sh.y ueÿr wo,§ fhdod .;a l÷¿ 

.Eia m%udKh 480la jk w;r cqks kj jeksod fmd,sia 

uQ,ia:dkh wi, Woaf>daIKhg fhdod .;a m%udKh 

109ls' cQ,s 08 jeksod nexl= udj; wi, meje;s wka;¾ 

úYaj úoHd, YsIH n, uKav,fha úfrdaOhg t,a, lr 

we;s l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn m%udKh 232ls' fuu 

m%udKh t,a, lr we;af;a Wi f.dvke.s,sj,ska jgjQ 

ia:dkhl meje;s Woaf>daIKhlg ùu úfYaI;ajhls'

cQ,s 09 jeksod ndfrdka ch;s,l udjf;a meje;s 

úfrdaO;djhg t,a, lr we;s l÷¿ .Eia m%udKh 788ls' 

cQ,s 13jeksod fmd,a¥j uxikaêfha meje;s úfrdaO;djg 

t,a, l< l÷¿ .Eia m%udKh 660ls'

l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lsÍu iïnkaOfhka jeäÿr 

f;dr;=re my; j.=fõ oelafõ'
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 Date Protest Division  Number of tear gas 
used 

1 
March 31, 

2022 
Mirihana/ Embuldeniya 
junction 

Public Peace 
Management  137 

2 
March 31, 

2022 
Mirihana/ Embuldeniya 
junction 

Public Peace 
Management  135 

3 
March 31, 

2022 
Mirihana/Embuldeniya 
Junction  Feild Force HQ  56 

4 April 1, 2022 Pegiriwatta Junction  Nugegoda  88 

5 April 3, 2022 Peradeniya  Kandy  116 

6 April 4, 2022 Tangalle  Tangalle  33 

7 April 4, 2022 Roshan Ranasinghe's home  Polonnaruwa  75 

8 April 4, 2022 Negambo  Feild Force HQ  93 

9 April 4, 2022 Kandy  Kandy  32 

10 April 4, 2022  Anuradhapura  9 

11 April 5, 2022 Piliyandala  Mt. Lavinia 22 

12 April 5, 2022 Kesbewa  Mt. Lavinia 12 

13 April 5, 2022 Negambo  Negambo  80 

14 April 8, 2022 Polduwa Juntion 
Public Peace 
Management  2 

15 
April 19, 

2022 Rambukkana  Kegalle  10 

16 
April 19, 

2022 Rambukkana  Kegalle  50 

17 
April 19, 

2022 Rambukkana  Kegalle  5 

18 
April 19, 

2022 Rambukkana  Kegalle  88 

19 
April 19, 

2022 Matara Town  Matara  22 

20 May 2, 2022 Polduwa Juntion 
Public Peace 
Management  127 

21 May 5, 2022 Palam thuna Junction  Feild Force HQ  76 

22 May 6, 2022 Polduwa Juntion 
Public Peace 
Management  76 

23 May 9, 2022 Galleface  
Public Peace 
Management  213 

24 May 9, 2022 Temple Tress  
Public Peace 
Management  150 

 

25 May 9, 2022 Temple Tress  Public Peace Management  330 

26 May 9, 2022 Temple Tress  PMSD 113 

27 May 9, 2022 Kanchana Wijesekara's Home  Matara  39 

28 May 9, 2022 Siripala Gamlath's Home  Polonnaruwa  6 

29 May 9, 2022 Weeraketiya  Tangalle  8 

30 May 9, 2022 Kandy  Kandy  55 

31 May 9, 2022  Anuradhapura  53 

32 May 10, 2022 Dompe CIC State  Gampaha  6 

33 May 10, 2022 Nazeer Ahamed's Home  Batticaloa  58 

34 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  15 

35 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  44 

36 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  22 

37 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  64 

38 May 19, 2022 Benku Mawatha  Colombo Central  27 

39 May 21, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  17 

40 May 21, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  61 

41 May 21, 2022 Benku Mawatha  Colombo Central  23 

42 May 28, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  31 

43 May 29, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  15 

44 May 29, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  39 

45 June 9, 2022 Police HQ Public Peace Management  109 

46 June 9, 2022 Chetham Street  Colombo Central  6 

47 June 9, 2022 Police HQ  Colombo Central  23 

48 June 10, 2022 Min. of Education  Public Peace Management  123 
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25 May 9, 2022 Temple Tress  Public Peace Management  330 

26 May 9, 2022 Temple Tress  PMSD 113 

27 May 9, 2022 Kanchana Wijesekara's Home  Matara  39 

28 May 9, 2022 Siripala Gamlath's Home  Polonnaruwa  6 

29 May 9, 2022 Weeraketiya  Tangalle  8 

30 May 9, 2022 Kandy  Kandy  55 

31 May 9, 2022  Anuradhapura  53 

32 May 10, 2022 Dompe CIC State  Gampaha  6 

33 May 10, 2022 Nazeer Ahamed's Home  Batticaloa  58 

34 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  15 

35 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  44 

36 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  22 

37 May 19, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  64 

38 May 19, 2022 Benku Mawatha  Colombo Central  27 

39 May 21, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  17 

40 May 21, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  61 

41 May 21, 2022 Benku Mawatha  Colombo Central  23 

42 May 28, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  31 

43 May 29, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  15 

44 May 29, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  39 

45 June 9, 2022 Police HQ Public Peace Management  109 

46 June 9, 2022 Chetham Street  Colombo Central  6 

47 June 9, 2022 Police HQ  Colombo Central  23 

48 June 10, 2022 Min. of Education  Public Peace Management  123 
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49 July 6, 2022 Chetham Street  Public Peace Management  27 

50 July 6, 2022 Polduwa Juntion Public Peace Management  8 

51 July 6, 2022 Aragalaya  Feild Force HQ  18 

52 July 8, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  51 

53 July 8, 2022 Benku Mawatha  Public Peace Management  181 

54 July 9, 2022 Baron Jayathilaka Mw Public Peace Management  505 

55 July 9, 2022 Baron Jayathilaka Mw Public Peace Management  283 

56 July 9, 2022 Chetham Street  Public Peace Management  257 

57 July 9, 2022 Kingsbery Hotel  Public Peace Management  109 

58 July 9, 2022 President Secretariat  Public Peace Management  4 

59 July 9, 2022 Kuruduwatta 5th Lane  Public Peace Management  355 

60 July 9, 2022 Ranil's Home  Colombo South  16 

61 July 9, 2022 Ranil's Home  Colombo South  45 

62 July 9, 2022 Ranil's Home  Colombo South  20 

63 July 9, 2022 Ranil's Home  PMSD 208 

64 July 9, 2022 Aragalaya  Feild Force HQ  11 

65 July 9, 2022 Kingsbery Rd  Colombo Central  68 

66 July 9, 2022 Baron Jayathilaka Mw  Colombo Central  29 

67 July 9, 2022 Fare Way Rd  Colombo Central  5 

68 July 9, 2022 Cannels Rd  Colombo Central  30 

69 July 9, 2022 Baron Jayathilaka Mw  PSD  4 

70 July 9, 2022 Mudalige Mw  PSD  3 

71 July 9, 2022 Chetham Street  PSD  4 

72 July 9, 2022 Selinco Rd  PSD  4 

73 July 12, 2022 Aragalaya  Feild Force HQ  15 

74 July 13, 2022 Polduwa Juntion Public Peace Management  340 

75 July 13, 2022 Polduwa Juntion Public Peace Management  340 

76 July 13, 2022 Prime Minister Office  Public Peace Management  410 

77 July 13, 2022 Prime Minister Office  Public Peace Management  340 

78 July 13, 2022 Prime Minister Office  Colombo South  14 

79 July 13, 2022 Prime Minister Office  Colombo South  38 

80 July 13, 2022 Prime Minister Office  PMSD 142 
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l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia

l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia iïnkaOfhka f;dr;=re mk; 

hgf;a ksYaÑ; m%Yak lsysmhla Y%S ,xld fmd,sish 

fj; fhduq l< o Bg ms<s;=re f,i fmd,siam;s iS ã 

úl%ur;akf.a w;aikska fukau fiiq ks,OdÍka o ,nd 

§ ;snqKq ms<s;=r jQfha l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia m%ydr 

t,a, lr ke;s njhs' 

Y%S ,xld fmd,sish 2022 jif¾ § t,a, l< l÷¿ .Eia 

m%ydrj,ska jeä m%udKhla l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia jqj 

o ta nj ikd: lsÍu i|yd m%udKj;a we;eï f,aLK 

Y%S ,xld fmd,sish f;dr;=re mk; hgf;a ,nd ÿkafka 

ke;' WodyrKhla f,i l÷¿ .Eia jeäu m%udKhla 

t,a, lrk ,o uyck iduh l<ukdlrK fldÜG-

dih tu f;dr;=re fï jk f;la uqod yer ke;' 

fld<U ol=K fldÜGdih" .,alsiai fldÜGdih" 

fld<U uOHu fldÜGdih" uvl,mqj" uykqjr" wkqr-

dOmqrh" lE.,a,"ud;r" fmdf<dkakrej iy ;x.,a, 

fldÜGdij,ska l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia 2022 jif¾§ 

t,a, lr we;s nj ikd: l< yels f,aLk we;s w;r 

tajd weuqKqï fldgfia we;'

2022 jif¾ § t,a, lrk ,o l÷¿ .Eia w;r 2000" 

2010" 2011" 2012" 2014" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020 

hk jirj, ñ,§ .;a fyda fíod yer we;s l÷¿ .Eia 

WKav iy fndaïn ;sfí' fï nj ikd: flfrk 

f,aLk idlals ;sfí' Bg wu;rj f,aLk idlals ke;;a 

PdhdrEm idlals wkqj 2005 jif¾ ksYamdÈ; l÷¿ .Eia 

mjd t,a, lr ;sfí'

idudkHfhka l÷¿ .Eia WKavhl fyda fndaïnhl 

wdhqld,h jir 05ls' 

l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia iïnkaOfhka úoHd{hka w;r 

úúO u; mj;S' we;eï msßia m%ldY lrkafka l÷¿ 

.Eia l,a bl=;a ùu ksid tajdfha m%N,;dj ke;sù 

f.dia thska isÿjk n,mEu wju jk njhs' tfy;a 
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;j;a msßila m%ldY lrkafka l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia 

ksid Nhdkl ;;a;ajhkaj,g uqyqK §ug isÿúh yels 

njhs' úfYaIfhkau l,a bl=;aùfuka miq tkï §¾> 

ld,hla ;siafia ridhk øjH l÷¿ .Eia WKavh fyda 

fndaïnh we;=f<a mej;Su ksid th fjkialïj,g 

Ndckh ùfuka m%N,;ajh jeä úh yels nj;a" l,a 

bl=;a jQ l÷¿ .Eia WKav Ndú; lrk wúh mjd mqmqrd 

hEug bv lv we;s nj;a Tjqyq i|yka lr;s' 2022 

uehs ui 09 jeksod wr,sh.y ukaÈrh wi, rdcldß lrñka isá 
Wm fmd,sia mÍlaIljrhl= o l÷¿ .Eia wúhla msmsÍu 

ksid ñh .sh nj udOH jd¾;d lf<ah' l,a bl=;a jQ 

l÷¿ .Eiaj, n,mEu iïnkaOfhka fidhd ne,Sug 

mÍlaIKhla isÿ lr we;s njg ms<s.; yels f;dr;=re 

lsisjla fidhd .ekSug fkdyels úh'

fmd,sish f;dr;=re mk; hgf;a f;dr;=re ,nd fooa§ 

we;eï f;dr;=re w;r l÷¿ .Eia ta ta fldÜGdij,g 

fnod yeß jir i|yka lr ;sfí' WodyrKhla f,i 

fld<U ol=K fldÜGdih 2022 jif¾§ Ndú; l< 

l÷¿ .Eia  fnod yer we;af;a 2017" 2018 iy 2019 

jirj,§ nj i|ykafõ' 2017 iy 2018 jirj,§ fnod 

yer we;af;a 2017 § furgg f.kajQ l÷¿ .Eia fyda 

Bg fmr f.kajQ l÷¿ .Eia úh hq;=h' 2017 jif¾ § 

f.kajQ l÷¿ .Eiaj, ksYamdÈ; jir jQfha 2016 jirhs' 

Bg wod, f,aLkj, i|yka jkafka tu l÷¿ .Eiaj, 

wdhqld,h jir myla njhs' ta wkqj  2021 jifrka 

tu ld,h wjikafõ' tu l÷¿ .Eia 2022 jif¾ t,a, 

lrk úg tajd l,abl=;aù yudrh' 

2022 jif¾ § t,a, lrk ,o l÷¿ .Eia WKav iy 

fndaïn ñ,§ .;a jir fyda wod, fldÜGdihg fnod 

yeß jir my; olafõ'
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Using Tear gas from 31ts March 2022 to 2022 July 17 

Police Division How many 
incidents 

How 
much 
used 

Year of purchased or year distributed 
to the division 

Colombo South 5 133 2017, 2018, 2019 Distributed 

Gampaha 1 6 Not given the year 

Field force HQ 6 269 Not given the year 

Mount Lavinia 2 36 2017, 2019, 2020 purchased 

Colombo Central 8 211 2017, 2019, 2020 purchased 

Nugegoda 1 88 Not given the year 

Negambo 1 80 Not given the year 

Batticaloa 1 58 2017, 2020 

Kandy 6 116 2017, 2019, 2020 purchased 

Anuradhapura 2 64 2018, 2022 Distributed 
President Security 
Divistion 1 15 2019 

STF 4 155 2018, 2022 

Kegalle 4 153 2000, 2017, 2019 
Primeminister Security 
Division 3 321 2019, 2022 
Public peace 
management division 33 4834 2017, 2019, 2020 purchased 

Matara 2 61 2011, 2012, 2014, 2018, 2019 

Polonnaruwa 2 81 2017, 2019, 2020 purchased 

Tangalle 2 41 2010, 2019 

 84 6722 2000, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
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 l÷¿ .Eia úhou

2012 jif¾ isg 2022 jir olajd l÷¿ .Eia 

ñ,§ .ekSu i|yd f.dia we;s uq¿ uqo, remsh,a 

162"101"131'66ls' 2022 ud¾;= 31 isg 2022 cQ,s 17 jeksod 

f;la t,a, lr we;s l÷¿ .Eiaj, jákdlu remsh,a 

26"706"578'17ls' Bg wod, f;dr;=re my; j.=fõ we;'
 

 

 

 

  

 

Using Tear gas from 31ts March 2022 to 2022 July 17 
Police Division How many incidents How much used Expences Rs. 

Colombo South 5 133 349,337.86 

Gampaha 1 6 15,759.60 

Field force HQ 6 269 1,166,243.09 

Mount Lavinia 2 36 124,701.06 

Colombo Central 8 211 554,212.70 

Nugegoda 1 88 231,140.84 

Negambo 1 80 210,128.04 

Batticaloa 1 58 220,165.58 

Kandy 6 116 440,331.16 

Anuradhapura 2 64 281,140.35 

President Security Divistion 1 15 84,614.18 

STF 4 155 407,123.07 

Kegalle 4 153 680,696.75 

Primeminister Security Division 3 321 1,084,286.32 

Public peace management division 33 4834 20,059,523.49 

Matara 2 61 160,222.63 

Polonnaruwa 2 81 529,260.83 

Tangalle 2 41 107,690.62 
 84 6722 26,706,578.17 
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cd;Hka;r u.fmkaùï iy ,xldfja kS;sh

1925 jif¾ § ðkSjd m%gflda,a u.ska wka;¾ cd;sl hqoaO 

j,§ l÷¿ .Eia Ndú; ;ykï lr ;sfí'  tys l÷¿ .Eia 

hk jpkh i|yka lr ke;;a yqiau ysrùu isÿ úh yels 

fyda úI iys; fyda fjk;a jdhQka fyda Ndú; fkdl< 

hq;= nj i|ykafõ' fuu ldKav ;=k hg;g l÷¿ .Eia 

jefgk nj l÷¿ .Eia iïnkaOfhka we;s jd¾;dj, 

i|yka fõ' tfia fkdjefgk njg m%;slafIam lrk 

msßia o isá;s'

ridhk wú iïuq;sh u.ska o cd;Hka;r hqoaOj,§ 

ridhksl wú Ndú; ;ykï lr ;sfí' flfia fj;;a 

rgj,a we;=f<a ler,s u¾okh i|yd tajd fhdod .ekSu 

.ekSu ;ykï lr ke;'

wka;¾ cd;sl udkj ysñlï ixúOdkhla jk t*awhsãtÉ 

wdh;kh Y%S ,xldj iïnkaOfhka 2023 ckjdß udifha 

§ m< l< jd¾;djl ^Anatomy of a crackdown – the 

repression of Sri Lanka’s protest movement) l÷¿ .Eia 

Ndú; lsÍfï§ f,dalfha ms<s.;a u.fmkaùï Wmqgd 

olajd ;sfí' tajd fufiah'

zY%S ,xldj wka;¾cd;s, isú,a yd foaYmd,ksl 

whs;sjdislï iïuq;sfha md¾Yajldrhl= ù we;s neúka 

woyia m%ldY lsÍfï whs;sjdislu iïuq;sfha 21 

j.ka;sfha iSudjkag hg;aj l%shd;aul l< hq;= fõ' tyS§ 

md,lhka úiska woyia m%ldY lsÍfï whs;sjdislu iSud 

lrk úg j.ka;sfha we;s iSudlsÍfï wjYH;djh yd 

iudkqmd;sl;ajh wksjd¾fhka u i,ld ne,sh hq;= fõ'

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï flduidßiajrhd tlai;a 

cd;Skaf.a udkj ysñlï ms<sn| uyfldudßia ld¾hd,fha 

ud¾f.damfoaY biau;= lrñka fmkajd fokafka iduldó 

/iaùula úiqrejd yeÍfï§ Ôj;hg we;s jk ydksh 
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wju jk whqrska úiqrejSu l< hq;= njhs' tys§ ;ks 

b,lal wruqKq fkdl< hq;= njo i`oyka lrhs'

lÿ¿ .Eia wka;¾cd;sl m%;smdok j,g wkql+, fkdjk 

wjia:d

1& Y%S ,xldj ;=< iudkH mßph jkafka" iduldó m%pKav 

fkdjk  yd rdcH wdrlaIdjg ;¾ckhla fkdjk /

iaùula mjd n,h Ndú;d lr úiqrejd yeÍuhs' kuq;a 

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ljqkais,fha ud¾f.

damfoaY wkqj olajkafka lÿ¿ .Eia .eiSu isÿ l< hq;af;a 

iduldó /iaùu úiqreùug fjk;a lsisÿ úiÿula ke;sjq 

úgl§ muŒ' tlai;a cd;Skaf.a uq,sl uQ,O¾u j,g 

wkqj kS;súfrdaë jqj;a iduldó jkafka kï n,h 

Ndú;d l< fkdyelsh'

2& mq¾j oekqj;a lsÍula fkdue;s ùu'

ud¾f.damfoaY j,g wkqj Ôj; ydkshla isÿ úh yels 

wdhqO Ndú; lr /iaùula úiqrejkafka kï tySÈ 

m%udKj;a mq¾j oekquaj;a lsÍula isÿ l< hq;= w;r /

iaj isákakkag jsisrS hEug m%udKj;a ld,hlao ,nd 

Èh hq;=njhs'

3& È.ska È.gu lÿ¿ .Eia Ndú;d lr /iaùu úiqreùu'

tlu /iaùul§ úYd,d  m%udKhla lÿ¿ .Eia .eiSu;a" 

§¾> ld,hla n,mEï iys; lÿ¿ .Eia Ndú; lsÍu;a 

fi!LHhg w;sYhska wys;lr ;;a;ajhla nj  ud¾.

fmdaoYj, i`oykafjhs' 2022 cq,s ui 9 jk Èk Y%S 

,xldj ;=< tf,i lÿ¿ .Eia Ndú;d lsÍfï iajrEmhla 

mej;=‚'

3& iDcqju Woaf>daIKlrejka t,a, lr lÿ¿ .Eia .eiSu'

ud¾f.damfoaYj,g wkqj lÿ¿ .Eia .eiSfï§ lsisÿ 

úgl /iajisákakka ;ksj fyda Tjqkaf.a ysi  b,lal 

lrf.k lÿ¿ .Eia .eish hq;= ke;s w;r by< wyi ta 

i|yd b,lalhla jYfhka Ndú;d l< hq;= fõ'

4& fldgq jQ  m%foaYhl§ Ndú;d lsÍu'
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lÿ¿ .Eia Ndú;d lrkafka kï /iaj isákakkg 

úiqreùug bv myiqlï ;sìh hq;= fõ' /iaj isákakkag 

úisÍug bv fkd§ iSudjla ;=< r`ojd lÿ¿.Eia .eiSfuka 

urŒh ydks úh yels fõ'

5& <uhskag n,mEula we;s ùu'

 n,h fh§fï§ lÿ¿ .Eia Ndú;d lrkafka kï /iaj 

isákakka fjkiafldg yÿkd.; hq;= fõ' tfia fkdue; 

kï <uhska wdikak jmißh ;=< isákjdo hkak l,ska 

mrSlaId l< hq;= fõ' ksis f,i fjkiafldg fkdolajd 

lÿ¿ .Eia Ndú;d lsÍfuka wdikakfha isák <uhskag  

Ôú; ydks we;s l< yels fõ'

by; i|yka lreKq flfia fj;;a f,dalfha oeka 

wjOdkh fhduq ù we;af;a l÷¿ .Eia Ndú;h 

iïmQ¾Kfhkau k;r lsÍu i|ydh' l÷¿ .Eiaj,g 

ksrdjrKh jQjka urKhg m;aùu .ek f,dalfha 

WodyrK ;sfí' ta iïnkaOfhka fuu jd¾;dfõ 

wjidkhg we;s weñKqïj, we;' 

Y%S ,xldfõ l÷¿ .Eia t,a, lsÍug wod,j ksYaÑ; 

kS;shla fidhd .; fkdyels úh' fï iïnkaOfhka 

fmd,sia m%OdkSkaf.kaf.ka úuioa§ Tjqka m%ldY lf<a 

wju n,h hgf;a l÷¿ .Eia t,a, lrk njhs' ler,s 

u¾okh .ek i|yka fjk fomd¾;fïka;= ksfhda. j, 

l÷¿ .Eia iïnkaOfhka i|ykla ke;'

l÷¿ .Eiaj,ska úh yels ydksh .ek wka;¾cd;sl 

mÍlaIK jd¾;d mÍlaId lroa§ fmkS hkafka l÷¿ .Eia 

Ndú;h hkq Woaf>daIK úisrejd yeÍu i|yd ridhk 

wúhla Ndú; lsÍula njhs' tfiau th lDr wudkqIsl 

iy wjuka iy.; ie,lSïj,g ,lafkdù isàfï 

whs;sjdislu o W,a,x>Kh lsÍula fia ie,lsh yelsh'
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fidhd.ekSua

1& Y%S ,xld fmd,sishg l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSfï § 

tajdfha wka;¾.;h .ek ridhkd.dr mÍlaIKhla 

isÿ lr ke;' ksYamdolhd fyda ,xiq ;enQ wdh;kh 

,nd ÿka f;dr;=re ta wdldrfhkau ms<sf.k tajdfha 

wka;¾.;h lsisu mÍlaIdjlg Ndckh lr ke;' 

we;eï ñ,§ .ekSïj,§ wvq ;rfï l÷¿ .Eiaj, we;s 

ridhk ixhq;shj;a ksYamdolhd i|yka lr ke;' 

tjeks wjia:dj, fmd,sish úuioa§ tajd m%ñ;shg wkqj 

ksYamdokh lr we;s nj muKla tu iud.ï i|ka l< 

nj fmd,sish ,sÅ;j ms<sf.k ;sfí'

2& Y%S ,xld fmd,sishg l÷¿ .Eia ñ,§ .ekSfï§ Bg 

wod, ;dlaI‚l we.hqï lñgqj, l÷¿ .Eia iïnkaO 

úfYaI{ oekqula we;s idudðlhl= m;a lr ke;'

3& Y%S ,xld fmd,sish 2022 jif¾ § Woaf>daIK úisrejd 

yeÍu i|yd l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia fhdodf.k ;sfí' 

ta w;r 2000 jif¾ isg ksIamdÈ; l÷¿ .Eia ;sî we;'

4& 2012 jif¾ l÷¿ .Eia fndaïn iy WKav 20"000la 

ñ,§ f.k we;s w;r 2012 isg 2016 w;r ld,fha§ 

Ndú; ù we;af;a l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn 2306la 

mu‚' b;sß l÷¿ .Eia f;d.h 2017 jifrka l,a bl=;a 

jqjo tajd bj;a lr úkdY lr ke;'

5& 2012 jif¾ ñ,§ .;a l÷¿ .Eia 20"000l m%udKh 2017 

jif¾§;a" 2017 § ñ,§ .;a m%udKh 2021 jif¾§;a l,a 

bl=;a jQ w;r 2019 jif¾§ ñ,§ .;a l÷¿ .Eia 15"000l 

m%udKh o 2023 tkï fuu jif¾§ l,a bl=;afõ' ta wkqj 

l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn 40"000l m%udKhla l,a 

bl=;a fõ' 2012 jif¾ isg 2022 cQ,s 20 olajd Y%S ,xld 

fmd,sish Ndú; lr we;s l÷¿ .Eia m%udKh 8265ls' tu 

ixLHdj 2012" 2017 iy 2019 ñ,§ .;a l÷¿ .Eia njg 

wkqudk l<;a ;jÿrg;a tu f;d.j,ska b;sßj we;s 

m%udKh 31735ls' tkï wvq ;rfï l÷¿ .Eia WKav iy 
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fndaïn 31000laj;a Y%S ,xld fmd,sisfha ;jÿrg;a b;sßj 

;sfí'

6& .sks wú wi,§ l÷¿ .Eia Ndú; fkdlrk f,i 

l÷¿.Eia ksYamdolhka tajd fmd,sishg ,nd fooa§ ndr 

ÿka m;%sldj, i|yka jqjo 2022 jif¾ § l÷¿ .Eia jeä 

m%udKhla t,a, lf<a .skswú wi,§h'

7& l÷¿ .Eia Ndú; l< hq;af;a mqyqKq ks,OdÍka muKla 

nj iy Woaf>daIlhka fj; fl,ska t,a, fkdl< hq;= 

nj wod, iud.ï fmd,sishg ndr ÿka f,aLkj, we;;a 

kqmqyqKq ks,OdÍka mjd 2022 jif¾ § l÷¿ .Eia m%ydr 

t,a, lr we;s w;r Woaf>daIlhka b,lal lr .ksñka 

fl,skau m%ydr t,a, l< wjia:d o jd¾;d úh' tf,i 

t,a, lsÍï ksid lsysm fofkla ;=jd, ,enQy' 

8& Woaf>daIK úisrejd yeÍu i|yd Y%S ,xld fmd,sish 

lsisu l%ufõohla fyda wëlaIKhla ke;sj b;d úYd, 

m%udKj,ska l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn fhdodf.k 

;sfí'

9& ,xldfõ uQ,H w¾nqohla mej;s 2022 jif¾ ud¾;= 

31 jeksod isg cQ,s 20 jeksod f;la Y%S ,xld fmd,sish 

wjia:d 84l§ l÷¿ .Eia WKav iy fndaïn 6722la Ndú; 

lr we;s w;r tajdfha jákdlu remsh,a 26"706"578'17ls'

10& f;dr;=re mk; hgf;a f;dr;=re ,nd fooa§ Y%S ,xld 

fmd,sisfha fmd,siam;sjrhd fukau fuu lghq;a;lg 

wod,j f,aLk iemhQ we;eï ks,OdÍka jHdc iy 

fkdu. hjk f;dr;=re ,nd § ;sfí' 

11& Y%S ,xld fmd,sish f.dvke.s,sj,ska jgjQ msßisÿ 

jd;dY%h ,eîug jeä fõ,djla hk m%foaYj,§ mjd 

l÷¿ .Eia m%ydr t,a, lr ;sfí'

12& Y%S ,xld fmd,sis úúO fldÜGdij,g fnod yer ;snQ 

l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia fld<U Woaf>daIK i|yd Ndú; 

lsÍug 2022 § kej; fld<Ug f.kajdf.k ;sfí'
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13& Y%S ,xld fmd,sish <uhska" wdndê;hka iy yDoaO 

frda.Ska isák Woaf>daIKj,g o 2022 jif¾ § l÷¿ 

.Eia m%ydr t,a, lr ;sfí'

14& Y%S  ,xld fmd,sish Woaf>daIlhkag úisÍ hk f,i 

ksfhda. lsÍulska f;drj mjd l÷¿ .Eia m%ydr t,a, 

lr ;sfí'

15& l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia bj;a lsÍu i|yd 2022 

foieïn¾ jk úgj;a fmd,siam;sjrhd lghq;= lr 

fkd;snQ w;r l,a bl=;ajQ l÷¿ .Eia t,a, lsÍu wi;H 

nj fmkaùug jHdc f;dr;=re bÈßm;a lr ;sfí'



weuqKqï
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තරිඳු ජයලර්ධන 
වමාජය ශා වාමයික කේන්ද්රය  
අංක 281, ඩීන්ව් ඳාර, 
කකොෂඹ 10  

අභියාචක 
අභියාචනා අංක :        
RTIC Appeal No 927/2022    එදිරිව 
RTIC Appeal No 928/2022  
RTIC Appeal No 929/2022     � ංකා කඳොසියය  

                                                                        කඳොලිව් මූව්ථානය 
                                                                                  කකොෂඹ 01  

ත ොදු අධිකාරිය 
 

ඉදිරිපිටදී   :  1. විනිසුරු උඳාලි අකේරත්න (විශ්රාමික) - වභාඳති    

 2. විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම (විශ්රාමික) - කකොමවාරිව්   
 3. නීතීඥ කිාලි පින්ක ෝ ජයලර්ධන  - කකොමවාරිව් 

     4. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි  - කකොමවාරිව්  
   5. කමොකශොමඩ් නහියා                                 - කකොමවාරිව් 

 
ත නී සිටීම                         :   අභියාචක යටී. අභියාචක කලනුකලන් නීතිඥ සුකර්න් ද කඳකර්රා මයා     

වශ නීතිඥ මනුෂිකා කුකර් මිය කඳනී යටී. 

   කඳොදු අධිකාරිය කලනුකලන් උඳ කඳොලිව් ඳරීේක එව්.එම්.   
ක ෝදරගම මයා (මානල හිමිකම් කකොට්ඨාවය) කඳනී යටී. 
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විභාග කළ දිනය  :    2022.09.01, 2022.09.14, 2022.10.06  
 
තීරණය කළ දිනය  :   2022.10.27 
 
             තීරණය: 
 
                    
 
අභියාචක වියන් එකම කතොරතුරු ඉල්සිමේ එකම කඳොදු අධිකාරියක කතොරතුරු නිධාරීන් තිකදකනකු 
කලත යදුකර ඳසුල නම්ක නිධාරි  අභියාචනා යදුකිරීකමන් ඳසුල කකොමින් වභාල  කලන් කලන්ල 
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අභියාචනා කර ඇති අතර එකම කඳොදු අධිකාරියේ කලත යදුකරන ද වමාන කතොරතුරු ඉල්සිම් තුනේ 
පිලි දල අභියාචනයේ  ැවින් ඉශත අභියාචනාලන් එේල කගන විභාග කිරීම  කකොමින් වභාල 
අභියාචනා විභාගය ආරම්භකේදී තීරණය ක අතර ඒ වදශා ඳාර්ලයන්කේ එකගතාලයද හිමිවිය.  
 
ඒ්් අනුල අභියාචක වියන් 2022.07.17 දිනැති කතොරතුරු ඉල්සිම, කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාය  වශ 
කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානය ද අභියාචක වියන් 2022.07.20 දිනැති කතොරතුරු ඉල්සිම, කඳොලිව ්
මූව්ථානය යන ව්ථානල කතොරතුරු නිධාරීන් කලත ඉදිරිඳත් කරමින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා ඇත.  
 

“ කම් දිනල ඳලත්ලන විකරෝධතා විසුරුවීම  දිගින් දිග ම කදුළු ගෑව ්ප්රශාර එල් කරන අතර 
එම නිවා ක ොකශෝ පිරිවේ කරෝගාතුර වී යටිති. කම් කශේතුකලන් කතොරතුරු ඳනකත්  25(3) ය කත් 
ඳශත දැේකලන කතොරතුරු  ා කදන කව ඉල්ා යටිමු. 
 
ඉල්ා යටින කතොරතුරු - 
 
2010 ජනලාරි 1 ලන දින ය  2022 ජනලාරි 1 ලන දේලා කාය තුෂ, 
 
1. ංකාල  කගන්ලා ඇති කදුළු ගෑව් ප්රමාණය කකොඳමණද? 
2. ංකාල  අලව්ථා කීයකදී කදුළු ගෑව් කගන්ලා තිකේද? 
4. එම එේ එේ අලව්ථාකේදී වියදම් ව මුදල් ප්රමාණයන් කලන් කලන්ල කකොඳමණේ ද? 
5. එකව කදුළු ගෑව ්මිදී ගැනීම වදශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛන කමොනලාද? එකව කදුළු 

ගෑව ්මිදී ගැනීම වදශා මි ගණන් කැව කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  
6. එම වෑම අලව්ථාලක ම අදා තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තා ල වශතික පි ඳත්  ා 

කදන්න.  
7. එම වෑම අලව්ථාලක ම අදා ක න්ඩර් ප්රදානය කෂ ලිපිල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  
8. කමම කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳාදක ලන කාසීමාකේදී කදුළු ගෑව් භාවිත කෂ ප්රමාණය ලාර්ෂිකල 

 ා කදන්න.  
9. ඳසුගිය දිනල කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව ්කකොඳමණ ප්රමාණයේ භාවිත කකෂේද? 
10.එකව භාවිත කිරීම  කශේතුල කුමේද? 
11. කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව් භාවිත කිරිම  අලවර ගත්කත් කාකගන්ද? ඊ  අදා කල්ඛණල 

වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  
12.  2022 මාර්තු 31 ය  2022 ජුලි 17 කතේ කදුළු ගෑව් ප්රශාර අලව්ථා කකොඳමණ ප්රමාණයකදී 

එල් කර තිකේද? 
13.එකව එල් කෂ අලව්ථා ලදී භාවිත කරන ද කදුළු ගෑව ්ප්රමාණයන් කමොනලාද? ඒ  ල 

වදශන් ලන කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.  
14. එම අලවථ්ාලදී භාවිත කෂ කදුළු ගෑව් කුමන ලවරල මිදී ගත් කදුළු ගෑව්ද? ඊ  අදා 

යයලු කල්ඛනල  වශතික පි ඳත්  ා කදන්න.” 
 
කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාය කලත ඉදිරිඳත් ක කතොරතුරු ඉල්සිම   

කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 
ඇත. කකකවේවලද, කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.27 දිනැතිල කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳශත ඳරිදි ප්රතිචාර 
දේලා  ඇත. 

“ ඔ කේ ලිපිය  අනුල කතොරතුරු  ා දීම වදශා අධයේ නීති කකොට්ඨාවය මගින් උඳකදව්  ා 
ගැනීම  ක යුතු කරන දී.  ා දී ඇති උඳකදව් ල  අනුල ඳශත ලාර්තා ඉදිරිඳත් කරමි.  
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ඉශත ඉල්සිම, කතොරතුරු දැනගැනීකම් ඳනකත් 24(5) (අ) වශ (ආ) ය කත් දේලා ඇති ප්රතිඳාදන 
අනුල ඉල්ලුම් කර කනොමැති  ල කඳන්ලාදී ඇති  ැවින් ඔ කේ ලිපිය  අනුල ක යුතු කිරීම  
කනොශැකි  ල දන්ලා යටිමි.”  

 
නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.28 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 
කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ  RTIC Appeal /927/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 

 
කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානකේ කතොරතුරු නිෂධාරි කලත ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු ඉල්සිම  

කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 
ඇත. නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.27 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 
කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ RTIC Appeal /928/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 
 
කඳොලිව් මූව්ථානකේ කතොරතුරු නිෂධාරි කලත ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු ඉල්සිම  
 
කතොරතුරු නිධාරි වියන් ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.20 දිනැතිල නම්කෂ නිෂධාරි කලත අභියාචනයේ කයොමු කර 
ඇත. කකකවේවලද, කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.21 දිනැතිල කතොරතුරු ඉල්සිම  ඳශත ඳරිදි ප්රතිචාර 
දේලා  ඇත. 

“ ඔ  වියන් 2022.07.18 ලන දින මාකේ විදුත් තැඳැල් ලිපිනය කලත කයොමු කරන ද කදුළු ගෑව ්
වම් න්ධකයන් කතොරතුරු දැන ගැනීකම් ඳනකත් 25(3) ලගන්තිය අනුල ඉල්ා ඇති කතොරතුරු 
පිලි දලයි. 

2016 අංක 12 දරන කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි ද ඳනකත් II කකො කවේ 5(අ) I 
ලගන්ති අනුල කතොරතුරු කශළිදරේ කිරීම තුලින් රාජය ආරේාල  කශෝ එහි කභෞමික 
අඛණ්ඩතාලය  කශෝ ජාතික ආරේාල   රඳත කව අගතිදායක ලන අලව්ථාලක එම 
කතොරතුරු ල  ප් රකේවීකම් අයිතිලායකම් ප්රතිේකේඳ ක ශැකිය. ඒ අනුල ඔ කේ ලිපිකේ 
කරුණු අංක 08,09,10,11,12,13 වශ 14 ය කත් ඉල්ලුම් කර ඇති කතොරතුරු  ා දිය කනොශැකි 
 ලත්, 

� ංකා කඳොලියකේ නඩු ක යුතු ල  අදා කනොලන ඳැරණි කල්ඛන ලවර 05  ලරේ විනා  
කරන  ැවින් ඔ  වියන් ඉල්ා ඇති කරුණු අංක 01,02,03,04,05,06, වශ 07 ය කත් ඇති 
කතොරතුරු  ා දීම  කනොශැකි  ලත් කාරුණිකල දන්ලා යටිමි.” 

 
නම්කෂ නිෂධාරි වියන් ද ඳනකත් දේලා ඇති නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීම  අකඳොකශොවත් 
වීකමන් අතෘප්තිය  ඳත් අභියාචක 2022.07.27 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත කමම අභියාචනය කයොමු 
කර ඇත. එකී අභියාචනය කකොමින් වභාකේ  RTIC Appeal /929/2022 කව ලියාඳදිංචි කර ඇත. 
කකොමින් වභාකේ 2022.09.01 දිනැති අභියාචනා විභාගකේදී එෂඹී එකගතාලය ප්රකාරල, කඳොදු 
අධිකාරිකේ කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාකේ අධයේ වැඳයුම් වියන් 2022.09.08 දිනැතිල අභියාචක  ද 
පි ඳත් වහිතල කකොමින් වභාල කලත කයොමු කරන ද ලිඛිත කරුණු වැකිරීම් මඟින් අභියාචකකේ 
කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 06 වශ 07   අදාෂ  ල  වශන් කතොරතුරු වැඳයීමේ 



4 

යදු කර ඇති අතර එකී කරුණු දැේවීකමහි අභියාචකකේ කතොරතුරු ඉල්සිකම් අංක 08 ය  14 දේලා ඇති 
අයිතම වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ ව්ථාලරය ඳශත ඳරිදි  දේලා ඇත. 
 

“ ....කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානය මගින් කඳුළු ලායු උණ්ඩ පිළි ල යදුකරන ද 
ඉල්සිම  අනුල වැඳයුම් කකොට්ඨාය වියන් අදාෂ ප්රවම්ඳාදන ක යුතු යදුකර, එම ඉල්සිම  අදාෂ 
භාණ්ඩ එම කකොට්ඨාය කලත නිකුත් කිරිම  ක යුතු කර ඇත. එම භාණ්ඩ අලය ඳරිදි දිලයිකන් 
කඳොලිව් කකොට්ඨා කලත ක දා ශැරීම  ශා ඊ  අදාෂ කල්ඛන ඳලත්ලාකගන යාම කඳොලිව් ේකේත්ර 
 කා මූවථ්ානය වියන් යදු කරනු  යි. 
 
ඉශත කකොමින් වභාකේ නියමය ඳරිදි ඉල්ා ඇති කතොරතුරු ල  අනුල ඉශත වශන් කර ඇති 
කා සීමාල තුදී කඳුළු ගෑව් ලාර්ෂිකල භාවිතා කෂ ප්රමාණය ශා එම කඳුළු ගෑව් ක දා ශැරීකම් 
ක යුතු වම් න්ධ කල්ඛන වැඳයුම් කකොට්ඨාය වතුල කනොමැත. 
 
එ ැවින් ප්ර්න අංක 08 ය  14 දේලා කරුණු ල  පිළිතුරු වැඳයීම වශා විව්තර වැඳයුම් 
කකොට්ඨාය වතුල කනොමැති  ැවින්, එය කඳොලිව් ේකේත්ර  කා මූව්ථානකේ කතොරතුරු 
නිධාරියාකගන්  ා ගැනීම සුදුසු  ල නිරීේණය කේ.” 

 
කඳොදු අධිකාරිකේ 2022.09.08 දිනැතිල උේත ලිඛිත වැකිරීම් මඟින් අභියාචක කලත  ා දී ඇති 
කතොරතුරු වශ අතිකර්ක කරුණු දැේවීම් වම් න්ධකයන් යය ව්ථාලරය ඳැශැදිලි කරමින්, අභියාචක වියන් 
2022.10.06 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත ලිඛිත කරුණු දැේවීමේ විදුත් තැඳෑ මඟින් යදු කරමින් 
දන්ලා ඇත්කත්, යය කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 වශ 12 ය කත් ඉල්ා 
ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිය වියන්  ාදී ඇත්කත් ලැරදි වශගත, අවම්පූර්ණ කශෝ 
කනොමග යලන කතොරතුරු වඳයා ඇති  ලත්, අයිතම අංක 08, 10, 11, 13 වශ 14 ය කත් ඉල්ා ඇති 
කතොරතුරු කඳොදු අධිකාරිය වියන් කමකතේ වඳයා කනොමැති  ලත් ය.  
 
තලද, 2022.09.14 දින කකොමින් වභාකේ ඳැලති අභියාචනා විභාගකේදී  යදුව එකගතාලය  ප්රකාරල කඳොදු 
අධිකාරිකේ නම්කෂ නිෂධාරී වියන් 2022.09.30 දිනැතිල කකොමින් වභාල කලත ඳශත ඳරිදි ලිඛිත 
කරුණු දැේවීමේ යදුකර ඇත.   

 
“.....වමාජය ශා වාමයික කේන්ද්රකේ තරිඳු ජයලර්ධන මශතා වියන් ශ්රී ංකා කඳොසියය  කදුළු 
ලායු මිදී ගැනීම ශා ඊ  වම් න්ධිත කතොරතුරු ඇමුණුම 01 හි වශන් ඳරිදි  ා කදන කව 
කයොමු කරන ද ඉල්සිම  අනුල, මුල් අලව්ථාකේ දී කතොරතුරු  ා දීම කතොරතුරු නිෂධාරීන් 
වියන් ප්රතිේකේඳ කර ඇත. 
 
කරුණු එකවේ වුලත්, කතොරතුරු  ාදීම ප්රතිේකේඳ කිරීම වම් න්ධකයන් අභියාචක වියන් 
ඉදිරිඳත් කරන ද අභියාචනය, 2022.09.01 ලන දින විභාග ව අලව්ථාකේ දී ඉශත ඇමුණුම 01 හි 
වශන් කේද 01, 02, 04, 05, 06 ශා 07 අනුල අයදුම් කර ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කම් ලන 
වි  වම්පූර්ණ ලකයන් පිළිතුරු  ා දී ඇති  ල  කතොරතුරු නිධාරි වියන් මා කලත ලාර්තා කර 
ඇත. 
 
නමුත්, කමම කඳුළු ගෑව් මිදී ගැනීම වම් න්ධකයන් ඉශත ඳරිදි  ා දුන් කතොරතුරු ප්රමාණලත් 
කනොලන  ල 2022.09.14 ලන දින කකොමින් වභාකේ දී අභියාචක වියන් ප්රකා කර ඇත. ඒ 
අනුල, කේද 01, 02 ශා 04 දේලා කතොරතුරු ඳශත ඳරිදි  ා කදමි. 
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 2017 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 5000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 10,809,814.00 
ක මුදේ  

 2019 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 15000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 
39,399,006.34 ක මුදේ  

 2020 ලර්කේ කඳුළු ලායු උණ්ඩ 5000 ේ ප්රමාණයේ වශා රුපියල් 50,812,310.83 
ක මුදේ. 

තලද කේද 05, 06 ශා 07   අදාෂල විමසීම් කර ඇති කතොරතුරු අනුල ප්රවම්ඳාදන කගොනුල 
වශතික පි ඳත්  ා දී ඇති අතර කේද අංක 07   අනුල ආයතනයන් කලත ංසු ප්රදානය කර ඇති 
ලිපි ල පි ඳත් 03ේ ඇමුණුම් 02 (A),  02 (B) වශ 02 (C) යනුකලන් ඉදිරිඳත් කර යටිමි. 

කකකවේ  නමුත් ඉශත ඇමුණුම 01 හි වශන් කේද අංක 08 ය  14 දේලා කඳොදු අධිකාරීකේ 
ව්ථාලරය ඳශත ඳරිදි කේ. 

1. කේද අංක 08 – 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැන ගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි  
ඳනකත් 05 (1) (ආ) (1) හි ප්රතිඳාදන අනුල කතොරතුරු මුදා ශැරීම ප්රතිේකේඳ කරමි. 

2. කේද අංක 09  – කල් ඉකුත් ව කදුළු ගෑව් භාවිතා කර කනොමැත. 

3. කේද අංක 10 - අදාෂ කනොකේ. 

4. කේද අංක 11 - අදාෂ කනොකේ. 

5. කේද අංක 12 -  ප්රශාරක අලව්ථා වංඛයාල 79 කී. 

6. කේද අංක 13 - 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැන ගැනීකම් අයිතිලායකම් පිළි  
ඳනකත් 05 (1) (ආ) (1) හි ප්රතිඳාදන අනුල කතොරතුරු මුදා ශැරීම ප්රතිේකේඳ කරමි. 

7. කේද අංක 14 - කම් ලන වි ත් අධිකරණකේ විලාදිතල නඩු ක යුතු ඳැලතීම 
කශේතුකලන් ගරු නීතිඳතිතුමාකේ උඳකදව්  ා ගැනීකමන් කතොරල කතොරතුරු  ා 
දීම  ශැකියාලේ කනොමැත...” 

අභියාචක වියන් කකොමින් වභාකේ 2022.10.06 දිනැති අතුරු නිකයෝගය ප්රකාරල, 2022.10.17 දිනැතිල 
A 01 ය  A 25 දේලා ලන ඇමුණුම් ද වමඟ කකොමින් වභාල කලත අමතර ලිඛිත කරුණු දැේවීමේ 
(විදුත් තැඳෑ මඟින්) යදු කර ඇත. එකී 2022.10.17 දිනැති අමතර ලිඛිත කරුණු දැේවීකමන්, යය 
කතොරතුරු ඉල්සිකම් ඇති එේ එේ අයිතමය ය කත් (කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 14  ම අදාෂල) 
කඳොදු අධිකාරිකේ කතොරතුරු වැඳයීම් වම් න්ධකයන් ලර්තමාන තත්ත්ලය අභියාචක වියන් ඳැශැදිලි කර 
ඇති අතර ඒ අනුල අභියාචක වියන් දන්ලා ඇත්කත්, යය කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම අංක 01, 02, 04, 05, 
06, 07, 09 වශ 12 ය කත් ඉල්ා ඇති කතොරතුරු වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිය වියන් ලැරදි වශගත, 
අවම්පූර්ණ කශෝ කනොමග යලන කතොරතුරු වඳයා ඇති  ලත්, අයිතම අංක 08, 10, 11, 13 වශ 14 ය කත් 
ඉල්ා ඇති කතොරතුරු කඳොදු අධිකාරිය වියන් කමකතේ වඳයා කනොමැති  ලත් ය. තලද, උේත කරුණු 
දැේවීම මඟින් අභියාචක ලැඩිදු ත් වශන් කර ඇත්කත්, තම කතොරතුරු ඉල්සිකම් වශන් කතොරතුරු 
වෘජුලම මශජන සුභයද්ධිය ශා වම් න්ධ ලන කතොරතුරු ලන  ැවින් ඳනකත් 5 ලන ලගන්තිය ය කත් ලන 
ලයතිකර්ඛයන් මඟින් ඉශත කතොරතුරු ඉල්සිම  අදාෂ කතොරතුරු ආලරණය කනොලන  ලයි. 

 ළ        
 
කමම කතොරතුරු ඉල්සිම යදුකරන ද්කද් කතොරතුරු දැනැගැනීකම් අයිතියිලායකම් ඳනකත් 25(1) 
ලගන්තිය ය කත් ලන විකේ ප්රතිඳාදන ය කත් වුලද ඒ පිලි දල කතොරතුරු නිධාරීන් තිකදනාම 
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ප්රමාණලත් අලධානයේ කයොමුකර කනොමැත. ඉල්ා ඇති කතොරතුරු ශා වමාජකේ එම දිනල ලඩාත් 
වංලාදයක  ේව කතොරතුරු  ැවින් කතොරතුරු නිධාරීන් ඳනකත් ප්රතිඳාදන පිලි දල කමය  ලඩා 
උනන්දුලේ දැේවිය  යුතුල ඇති  ල කකොමින් වභාල අලධාරණය කර යටි.  
 
එකවේම කඳොලිව් වැඳයුම් කකොට්ඨාකේ කතොරතුරු නිධාරීන් වියන් 2022.07.01 දින දරණ ප්රතිචාර 
දැන්වීකම්දී “විනා ක”  ල  වදශන් ක කල්ඛණ ඳසුල  ාදී ඇති අතර එමගින් කඳොලිව් වැඳයුම් 
කකොට්ඨාකේ කතොරතුරු නිධාරී වියන් 2022.07.21 දින යදුකරන ද ප්රතිචාරය කරුණු 
කවොයා ැළීමකින් කතොරල යදුකරන ද ප්රතිචාර දැේවීමේ ලන අතර එලැනි ප්රතිචාර කියකවේත්ම 
ප්රවංනීය කනොකේ. 
 
එකවේම කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ ඳලතින අභියාචනයකදී කඳොදු අධිකාරිය නිකයෝජනය කරමින් 
වශභාගීලන නිධාරීන් තම අංකේ කතොරතුරු නිධාරි කනොල වමව්ථ කඳ්ාදු අධිකාරියම කලනුකලන් 
කඳනී යටින  ල කකොමින් වභාල වියන් වකනු  යි. 
 

කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ යදුව අභියාචනා විභාග අලව්ථාලන්හිදී කඳොදු අධිකාරිය වියන් යදුකරන ද 
එකගතාලයන් ඳරිදී කතොරතුරු ඉල්සිම වදශා ලන ප්රගතිය ඳශත ඳරිදී යදුවී ඇති  ල නිරීේණය කේ. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයි ම අංක - 1 
කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා  වඳයා ඇති කතොරතුරු අනුල 2017, 
20්් 19 වශ 2022 යන අලව්ථා 3කදී කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් ඒ එේ එේ අලව්ථාලදී 
කගන්ලා ඇති උණ්ඩ පිලි ද වංඛයා කල්ඛණ දේලා ඇත. නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 
7  අදාල වඳයා ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර 
ය කත් අංක ii ය කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින දේලා ඇත. ඒ 
අනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 1 ය කත් දේලා නැත.  
  
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 2 
කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා වඳයා ඇති කතොරතුරු අලව්ථා 3කදී 
කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 7  අදාල වඳයා 
ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර ය කත් අංක ii 
ය කත් දේලා ඇත්කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින දේලා ඇත. ඒ 
අනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 2 ය කත් දේලා නැත.  
  
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 4 
කමම අයිතමය  අදාල 2022.09.08 දින වැඳයුම් අධයේකලරයා වඳයා ඇති කතොරතුරු අනුල 2017, 
20්් 19 වශ 2022 යන අලව්ථා 3කදී කදුලු ගෑව් උණ්ඩ කගන්ලා ඇති  ලත් ඒ එේ එේ අලව්ථාලදී 
කගන්ලා ඇති උණ්ඩ පිලි ද වංඛයා කල්ඛණ දේලා ඇත. නමුත් එකී කතොරතුරු වැඳයීකම් ලාර්ථාකේ අංක 
7  අදාල වඳයා ඇති ඇමුණුම් අංක 3හි අංක 20 ය කත් කඳර මිෂදී ගැනීම් වශ කතොග පිලි ද විව්තර 
ය කත් අංක ii ය කත් දේලා ඇත්කත් අලවන් ලර  ක න්ඩරය ප්රදානය ක දිනය කව 2012.07.07 දින 
දේලා ඇත. ඒඅනුල 2012 ලර්කේ මිදී ගැනීම  අදා විව්තර අයිතම අංක 4 ය කත් දේලා නැත. 
නැතකශොත් 2012 ලර්ය  අදා ඳැශැදිලි  කිරීම දේලා කනොමැත.  
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 5 
අයිතම අංක 5 ය කත් ඉල්ා ඇත්කත් කදුළු ගෑව ් මිදී ගැනීම වශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛන 
කමොනලාද? එකව කදුළු ගෑව ්මිදී ගැනීම වශා මි ගණන් කැදව කල්ඛන ල වශතික පි ඳත්  ා 
කදන්න යනුකලනි. නමුත් වඳයා ඇත්කත් කඳොදු අධිකාරිය වියන් මි ගනන් ඉදිරිඳත් කරන කව ප්රයද්ධ 
කරන ද කල්ඛණ ඳමණි. 



7 

මිෂදී ගැනීම වදශා අනුමැතිය  ාදුන් කල්ඛණ  ාදී කනොමැත. එකවේම 2012 ලර්ය  අදා කල්ඛණ 
 ාදීමේද යදුකර කනොමැත. 
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 6 
කමම අයිතමය ය කත් වඳයා ඇති කතොරතුරු අතර තාේණික ඇගයීම් කරද්දී වාම්ඳල අන්තර්ගතය 
ඳරීේා කිරීම යදුලන අතර තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තාකේ වාම්ඳල් ල අන්තර්ගතය ඳරීේා කෂ 
කල්ඛන අන්තර්ගතල නැත. 
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 7 
2012 ලර්ණය  අදා ල කදුලු ගෑව්  ාදීගැනීකම්දී ක න්ඩර් ප්රදානය ක ලිපිල වශතික ක පි ඳත් 
 ාදී කනොමැත. 
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 8 
කමම අයිතකිමය  අදා කතොරතුරු  ාදීම නම්ක නිධාරී වියන් කතොරතුරු ඳනකත් 5(1)(ආ)(i) 
ය කත්  ප්රතිකේඳ  කර ඇත.   
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 9 
කමම අයිතමය  අදා කතොරතුරු වැඳයීමේ යදුකරමින් නම්ක නිධාරී දේලා ඇත්කත් කල්ඉකුත්ව 
කදුලු ගැව් භාවිතාලේ යදුකර කනොමැති  ලයි. අභියාචකකේ ව්ථාලරය ලන්කන් එම කතොරතුරු අවතය 
 ලයි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 10 වශ 11  ඉශත අයිතම අංක 9 ශා වම් න්ධ කේ. ඒ වදශා  ාදී ඇති 
ප්රතිචාරය ලන්කන් අදා කනොකේ යන්නයි.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 12 
කමම අයිතමය  අදා කතොරතුර කව ප්රශාර අලව්ථා ගනන 79 ේ කව ප්රතිචාර දේලා ඇත. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 13 
කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් ඳනකත් 5(1)(ආ) (i) ය කත් ප්රතිේකේඳ කර ඇත.  
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයිතිම අංක - 14 
අධිකරණකේ ඳලතින නඩු ක යුත්තේ වම් න්ධ  ැවින් ගරු නීතිඳතිතුමාකේ උඳකදව්  ාදීමකින් 
කතොරල  ාදීම  ශැකියාලේ කනොමැති  ල දේලා ඇත. 
 

කඳොදු අධිකාරිය කලනුකලන් 2022.09.30 දින කඳොලිව්ඳතිලරයා වියන් ඉදිරිඳත් කරන ද කතොරතුරු 
 ාදීකම් ලිපිය මගින් අභියාචකකේ කතොරතුරු ඉල්සිකම් වදශන් අයිතම 8, 13 වශ 14 යන ඉල්සිම් 
ප්රතිේකේඳ කර ඇති අතර අකනේ අයිතමයන් වදශා කතොරතුරු  ාදීම ප්රතිේකේඳ කිරීමේ කශෝ 
කතොරතුරු වැඳයීමක  ඇති  ාධාලේ පිලි දල කරුණු දේලා කනොමැත. 
 

ඒ අනුල උේත කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතිම 1, 2 වශ 4 වදශා නැලත නිලැරදිල ගනනය කර කතොරතුරු 
වැඳයීම ද, අයිතම 5 වදශා කදුළු ගෑව් මිදී ගැනීම වශා අනුමැතිය  ා දුන් කල්ඛණල වශතික 
පි ඳත් වැඳයීම ද අයිතම අංක 6 වදශා තාේණිකල ඇගයීම් කරද්දී වාම්ඳල අන්තර්ගතය ඳරීේා 
කිරීම යදුලන අතර තාේණික ඇගයුම් කමිටු ලාර්තාකේ වාම්ඳල අන්තර්ගතය ඳරීේා කෂ 
කල්ඛණල වශතික පි ඳත් වැඳයීම ද අයිතම අංක 7 වදශා 2012 ලර්ය  අදා ල එකී කතොරතුරු 
ඉල්සිකම් වදශන් කතොරතුරු  ාදීම ද  ක යුතු ක යුතු  ල කකොමින් වභාල තීරණය කරයි  
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කතොරතුරු ඉල්සිකම 8 ලන අයිතමය කව ඉල්ා ඇත්කත් අදා කාය තු භාවිතා කරන ද කදුලු ගෑව් 
ප්රමාණය කකොඳමණද යන්නය. කමකී කතොරතුරු වැඳැයීම ප්රතිේකේඳ කරමින් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක 
නිෂධාරී දේලා ඇත්කත් කතොරතුරු ඳනකත් 5(1)ආ(i) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදන අනුල ප්රතිේකේඳ කරන  ලයි.  
නමුත් කමම කතොරතුරු මශජන උන්නතිය  අදා කතොරතුරේ  ල අභියාචක වියන් 2022.10.17 දින දරණ 
ලිඛිත වැකිරීම් මගින් කරුණු දේලා ඇත. විකේකයන්ම අභියාචකකේ කචෝදනාල ලන්කන් ජනතාල 
විසුරුලා ශැරීම වශා කඳොලියය වියන් කල් ඉකුත් ව කඳුළු ගෑව් භාවිත කර ඇති  ලයි. කඳුළු ගෑව ්
ප්රශාරයන්  ේව ුදද්ගකයකු මියයාමද, ප්රතිකාරල  ේව ුදද්ගයන්කේ ෛලදය ලාර්තා වම් න්ධ 
කරුණු ද අභියාචක වියන් ඉදිරිඳත් කර ඇත. කම් අනුල කමම කතොරතුර නිදශව් කයුතුද නැද්ද යන්න 
තීරණය කිරීකම්දී කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් පිලි  ඳනකත් 5(4) ලගන්තිය කකකරහිද කමම 
කකොමින් වභාකේ විකේ අලධානය කයොමු ක යුතුල ඇත. කඳොදු අධිකාරිය වියන් භාවිතා කරන ද 
කඳුළු ගෑව් ප්රමාණය වම් න්ධ කතොරතුරු, කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලායකම් ඳනකත් 5(4) ලගන්තිය 
ප්රකාරල, වෘජුලම මශජන සු යද්ධිය ශා වම් න්ධ ලන කතොරතුරු ලන  ල අඳකේ නිගමනය කේ. නීතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම වශා කඳුළු ගෑව් භාවිතා කිරීම රාජයය වියන් යදු කරන නීතයානුක ක්රියාලලියේ 
 ැවින් එහි කියදු රශවයභාලයේ කනොතිබිය යුතුය. ඒ අනුල, කතොරතුරු ඳනකත් 5 (1)ආ(i) ලගන්තිය, කමම 
කතොරතුරු මුදා ශැරීම   ාධාලේ කව ක්රියාත්මක ලන  ල පිළිගත කනොශැකි  ල අපි තීරණය කරමු.    
 
අයිතම 9 10 11 වශ 12 වදශා කඳොදු අධිකාරිය කතොරතුරු  ාදී ඇති අතර එම කතොරතුරු අවතය 
කතොරතරු  ල  අභියාචක වියන් කරැණු දේලා තිකේ. අවතය කතොරතුරු වැඳයීම ඳනකත් 39 ලන 
ලගන්තිය ය කත් ලරදේ ලන  ැවින් ඒ වදශා කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීම ද ඳනකත් ප්රතිඳාදන ය කත් 
විමර්ණයේ ඉල්ා යටීම ද අභියාචක කලත අයිතිය ඇත. 
 
අයිතම 13 වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ ව්ථාලරය වී ඇත්කත් එම කතරතුරු වැඳයීම 5(1)ආ(i) 
ලගන්තිය ය කත් ප්රතිකේ කරන  ලයි. එකී අයිතමකයන් ඉල්ා ඇත්කත් එකව එල් කෂ 
අලව්ථාලදී භාවිත කරන ද කදුළු ගෑව්  ප්රමාණයන් කම්ානලාද? ඒ  ල වශන්ලන කල්ඛනල 
වශතික පි ඳත්  ා කදන්න යනුකලනි කමම කතරතුරු ඉල්සිම අයිතිම 12 වමග වෘජුල වම් න්ධ ලන 
අතර ඒ්් අනුල කමම වංඛයා කල්ඛන ඉල්ා ඇත්කත් 2022 මාර්තු 31 ය  2021 ජූනි මාවය දේලා කා 
කාඳරිච්කේදයේ වම් න්ධකයන් කේ. කමම කතොරතුරු ල  අදා කා ඳරිච්කේදකේ කදුලු ගැව ්
ප්රශාරයන් වම් න්ධකයන් වමාජකේ දැඩි වාකච්ඡාල  භාජනය ව අතර එම කා ඳරිච්කේදය තු වංඛයා   
කල්ඛන ඉදිරිඳත් කිරීම මගින් ඳනකත් 5 (1) ආ (i) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදනය  යදුලන  ඳෑම පිළි ල 
කඳොදු අධිකාරිය ඳැශැදිලි කිරීමේ යදුකර කනොමැත. එකවේම කමම කතොරතුර මශජන උන්නතිය  අදා 
කරුණේ  ැවින් ඳනකත් 5(4) ලගන්තිකේ ප්රතිඳාදන කකකරහිද කකොමින් වභාකේ අලධානය කයොමුවිය. 
ඒ්් අනුල අයිතම 13 වදශා කතොරතුරු නිදශව් කිරීම ප්රතිේකේඳ කිරීකම් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක 
නිධාරිකේ තීරණය වමග කකොමින් වභාල   එකග විය කනොශැක. එ ැවින් කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 
අංක 13   අදා කතොරතුරු නිදශව් ක යුතු  ල අඳ තීරණය කරමු. 
 
කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 14 වම් න්ධකයන් කඳොදු අධිකාරිකේ නම්ක නිධාරිකේ වථ්ාලරය වී 
ඇත්කත් අධිකරණකේ නඩු ක යුත්තේ ඳලතින  ැවින් ගරු නීතිඳතිලරයාකගන් උඳකදව්  ාගැනීකමන් 
කත්ාරල එම කත්ාරතුරු මුදාශැරිය කනොශැකි  ලත්ය. අයිතම 14 මගින් ඉල්ා ඇති කතොරතුර ලන්කන්, 
එම අලව්ථාලදී භාවිත කෂ කදුළු ගෑව්  කුමන ලවරල මිදී ගත් කදුළු ගෑව් ද ? ඊ  අදා යයලු 
කල්ඛනල වශතික පි ඳත්  ා කදන්න යන්නය කමම කතොරතුරද අයිතම 9 ශා වම් න්ධ  ැවින් ඉල්ා 
ඇති  කතොරතුරු 2022 මාර්තු 31 ය  2021 ජූනි මාවය දේලා කා ඳරිච්කේදයේ වම් න්ධකයන් කේ. 
කමම කතොරතුර ප්රතිකේ කිරීම වදශා නම්ක නිධාරී වියන් ඳනත ය කත් ලන කියම විධිවිධානයේ 
දේලා කනොමැත. එකවේම නඩු ක යුත්ත  කුමේද යන්න පිලි දල වශ කමම කතොරතුරු ල  එම නඩු 
ක යුත්කත් අදාත්ලය පිලි දල කියදු කරුණු දැේවීමේ ද යදුකර කනොමැත. කමම අභියාචනා විභාගය 
අලවන් ක 2022 ඔේකතොර් ර් 6 ලන දින අතිකර්ක ලිඛිත කද්න වදශා කදඳාර්ලය ම 2022.10.17 
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ලන දින කතේ අලව්ථාල  ාදුන් නමුත් එම අලව්ථාකේදීද කඳොදු අධිකාරිය වියන් කම් පිලි දල ඳනත  
අනුක කරුණු දැේවීමේ යදුකර කනොමැත. ඳනකත් 32(4) ලගන්තිය අනුල කකොමින් වභාල ඉදිරිකේ 
ඳලතින අභියාචනයකදී කඳොදු අධිකාරිය ඳනත  අනුල ක්රියාකර ඇති  ල ඔප්ුද කිරීකම් භාරය කඳොදු 
අධිකාරිය කලත ඳැලකර්. ඒ අනුල කමම අයිතමකේ වදශන් කතොරතුරු ප්රතිකේ කිරීකම් තීරණය 
වාධාරණීකරණය කිරීම  කඳොදු අධිකාරිය වමත් වී කනොමැති  ල තීරණය කරමු.  
 
ඒ්් අනුල අයිතම අංක 14   අදාල කඳ්ාදු අධිකාරිකේ නම්ක නිධාරිකේ තීරණය ප්රතිකේ කරමින් 
එම අයිතමය  අදා කතොරතුරු අභියාචක කලත  ාදිය යුතු  ල තීරණය කරමු. 
 
කම් අනුල 2022 ජූලි 17 ලන දින කතොරතුරු ඉල්සිකම් අයිතම 01, 02, 04, 05, 06, 07 වශ 08 දේලා 
අයිතමයන් වම් න්ධකයන් කමම තීරණකේ ඉශත ලගන්ති ලලින් දේලා ඇති කතොරතුරුද එකී කතොරතුරු 
ඉල්සිකම් අයිතම 12, 13 වශ 14 අයිතම ල  අදා ල එම කතොරතුරු ඉල්සිම් ඳරිදී කතොරතුරුද 2022 
කනොලැම් ර් මව 14 ලන දින  කඳර කකොමින් වභාල ද පි ඳත් වශතිතල අභීයාචක කලත  ාදිය යුතු 
 ල  තීරණය කරමු.  
 
කකොමින් වභාකේ කමම තීරණය  අනුකල ක්රියා කිරීම  කඳොදු අධිකාරිය අකඳොකශොවත් ලන්කන් නම්, 
කතොරතුරු නිධාරි  වශ කඳොදු අධිකාරිය  එකරහිල 2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකම් 
අයිතිලායකම පිළි  ඳනකත් 39 ලගන්තිය ප්රකාරල නියමිත මකශේව්ත්රාත් අධිකරණකයහි නඩු ඳැලරීම  
ක්රියාකෂ යුතු  ල  කකොමින් වභාල තීරණය කරයි. 
 
කකොමින් වභාකේ කමම තීරණය කඳොදු අධිකාරිය කලත, කතොරතුරු නිධාරි කලත වශ අභියාචක කලත 
දන්ලා යැවීම   කකොමින් වභාකේ අධයේ ජනරාල්ලරයා කමකශයලනු ැකේ.  
 
කමම අභියාචනය අලවන් කරනු ැකේ. 
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Tharindu Jayawardhana <tharindu.rti@gmail.com>

Tear Gas RTI - පනෙ� 39 යටෙ� න� පවරණ ෙලස ඉ�ලා ��ම - 927/22,
928/22 සහ 929/22
2 messages

Tharindu Jayawardhana <tharindu.rti@gmail.com> Thu, Jan 5, 2023 at 12:40 AM
To: rticommission16@gmail.com, chairman@rtic.gov.lk
Cc: Jagath Liyana Arachchi <jagathliyanarachchi@gmail.com>, rtikishalipintojayawardena@gmail.com, Legal Branch -
RTIC <legal@rtic.gov.lk>, lasanthiertic@gmail.com, Lasanthie Wimalasurendra <rtilasanthie@yahoo.com>,
jagathrtic@gmail.com, Kishali Pinto-Jayawardena <kishalipintojayawardena@gmail.com>, CSR RTI
<csr.rti281@gmail.com>, Suren Perera <suren.perera5@gmail.com>, Manushika Cooray <manushikacsr@gmail.com>,
Ruki <rukiiiii@gmail.com>, Director - Supplies Division <dir.supplies@police.lk>, Police Supplies
<slpolice.supplies@gmail.com>, sdig.admin@police.lk, Director - Field Force Headquarters
<commandantffhq@police.gov.lk>

සභාප� සහ ෙකාමසා��ව��,
ෙතාර�� දැන ගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ ෙකා�ෂ� සභාව.

සභාප��ම�, ෙකාමසා��ව��,

ෙතාර�� දැන ගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ පනෙ� 39 යටෙ� න� පවරණෙලස ඉ�ලා ��ම

� ලංකා ෙපා��ය ක�� ගෑ� �ල� ගැ�ම සහක�� ගෑ� භා�ත��මට අදාලව කළ ෙතාර�� ඉ���වලට
අදාල 927/22, 928/22 සහ 929/22 දරණ අ�යාචනා �භාගය අවස�කළ ෙතාර�� දැන ගැ�ෙ� අ��වා�කම
��බඳ ෙකා�ෂ� සභාව ඊට අදාලව �ය�ම ෙතාර�� �දා හ�න ෙලසට ��� කෙ�ය.

එම ���ව අ�ව ඇතැ� ෙතාර�� ලැ�ණ ද ඇතැ� ෙතාර�� � ලංකා ෙපා��ය ��� ෙමෙත� ලබා� නැත.
අප ��� ඉ�ලා �� අ�තමය�ට අදාලව ව�තමාන ත��වය පහ�� සඳහ� කර�.

01 අ�තමය
ලැ�� ෙතාර��ව�� සෑ�මකට ප�ෙව�.

02 අ�තමය
ලැ�� ෙතාර��ව�� සෑ�මකට ප�ෙව�.

04 අ�තමය
ලැ�� ෙතාර��ව�� සෑ�මකට ප�ෙව�.

05 අ�තමය
අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

06 අ�තමය
අස���ණසහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

07 අ�තමය
අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

08 අ�තමය
අස���ණසහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

09 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.
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10 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

11 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

12 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

13 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

14 අ�තමය
ව�ාජ, අස���ණ සහ/ෙහා් ෙනාමග යවන ෙතාර�ර�.

ඉහත ප�� ෙපා� අ�කා�ය අදාල ෙතාර�� ලබා ෙනා�ම, ව�ාජ/අසත� ෙතාර�� ලබා�ම, අස���ණ
ෙතාර�� ලබා�ම සහ ෙනාමග යවන ෙතාර�� ලබා�ම �� කර ඇ� බැ�� ෙ� ස�බ�ධෙය� ��ම�
ප��ෂණය�ආර�භකරන ෙලස�, එම ප��ෂණෙය� ප� පනෙ� 39 වැ� වග��ය යටෙ��� බලය ඇ�
මෙ���ා� අ�කරණෙ� ෙතාර���ලධා��ට, ෙතාර�� ලබා�ම වැලැ�� �ලධා��ට සහ ෙපා�
අ�කා�යට එෙර�ව න� පවරන ෙලස� ඉ�ලා ���.

ෙ� ස�බ�ධෙය� ක�න� �ම�ශනය� ඇ��ෙම� ප� ස��තරා�මකව ක�� ඉ��ප� කළ හැ�ය.

����.

Tharindu Jayawardhana
0710 66 14 17 / 0777 66 14 17
tharindu.rti@gmailcom 
www.medialk.com
https://www.youtube.com/c/Medialkdotcom

Lasanthie Wimalasurendra <lasanthiertic@gmail.com> Thu, Jan 5, 2023 at 8:42 AM
To: Tharindu Jayawardhana <tharindu.rti@gmail.com>

Noted 
[Quoted text hidden]
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