
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
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தகவல் அறியும் உரிமைகளுக்கான ஆமைக்குழு  

 

මොධ්ය නිවේදනය  - ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව 

2019 ඔක්තෝම්බර් 8 වැනි දින   
 

2019 සැප්තැම්බර් 28 වන දිනට ්ෙදී ඇති ්තොරතුරු ්වත ් ොදු ප්ර්ේශෙ ලබො දී්ම් ජොතයන්තර දිනෙ 

නිමිත්්තන්, ශ්රී ලංකෝේ ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් අයිතිෙ පිළිබඳ ්කොමිෂන් සභොව විසින්, ශ්රී ලංකෝේ 

්තොරතුරු දැන ගැනී්ම්  නත සහ ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් තන්රෙ පිළිබඳ ව ්කොළඹ සහ  ළොත්වල 

් ොදු අධිකොරීන් සමඟ සොකච්ඡො මොලොවක  වත්වන ලදී. ්මහි නවතම වැඩසටහන ශ්රී ලංකෝේ ‘ආදිවොසී’ 

ප්රජො නොෙක ඌරුවොරි්ේ වන්නිලත්තන් ්ේ සහභොගීත්ව්ෙන් මහිෙංගන්ේ දී  සුගිෙදො  ැවැත්විෙ. 

ආදිවොසී' නොෙක ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් ්කොමිෂන් සභොවට තම ප්රජෝේ සුබ  ැතුම් පිරිනැමූ අතර 

්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම  නත ෙට්ත් ජනතොවට යහපත් ප්රතිලොභ ්ගන ඒමට අඛණ්ඩව 

කටයුතු කරනු ඇතැයි සුභවොදී අදහස්  ළ ක්ළේ. තවද ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම්  නත පුද්ගලික 

අමනාපකම් පිරිමසා ගැනීම සඳහො ්ෙොදො ්නොගැනීමට සැලකිලිමත් විෙ යුතු බවද ඔහු ප්රකොශ ක්ළ්ෙ.  

මහිෙංගන්ේ   ැවති වැඩමුළුව සඳහො බදුල්ල දිස්ික ්ල්කම් දමෙන්ති  රණගම මහත්මිෙ, බදුල්ල 

දිස්ිකක්ේ සිෙලුම ප්රෝද්ශීෙ ්ල්කම්වරු, සිවිල් සමොජ සංවිධොන නොෙකයින් සහ දිස්ිකක්ේ ප්රධොන 

රොජය නිලධොරීන් සහභොගී වූහ. ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම්  නත පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සදහො මහිෙංගන 

්කොට්ටොශ්ේ ප්රජො  ොදක සංවිධොනෙන්හි (CBOs) සොමොජිකයින් සමඟ ්වනම සැසිෙක ද  වත්වන ලදී. 

්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ්කොමිෂන් සභොව විසින් ෙො නෙ,  ොනම (අම් ොරො), 

කිලි්නොච්ිෙ, අඹගමුව (නුවරඑළිෙ), සූරිෙවැව (හම්බන්්තොට) සහ කරුවලගස්වැව (පුත්තලම) ෙන 

නගර වල ද  ැවති ්මවැනිම සොකච්ඡො වැඩසටහන් වල මූලික අරමුණ වන්නන් න ාරතුරැ දැනගැනීමට 

මහජන ාවට ඇති ඉඩප්රසථ්ාව ඔවුන් නව  පහසුනවන් ළඟා කරවීමට පියවර ගැනීමයි. 

දැනුවත් කිරී්ම් අරමුණු සොකෂොත් කර ගැනීම සඳහො ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 

්කොමිෂන් සභොව,  ප්රකොශන ්වළුම් ්දකක ප්රකොශෙට  ත් ක්ළ්ෙ;  ළමු ්වළුම- ශ්රී ලංකො ්තොරතුරු 

දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබද ්කොමිෂන් සභොව විසින් ප්රකොශිත ්තෝරොගත් නි්ෙෝග (2017-2018) 

සහ ්දවන ්වළුම ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ නීතිෙ හො ක්රම්ේදෙ පිළිබඳ 

ප්රතයොව්ලෝකනෙ ්ලස නම් ්ේ. 

 ළමු ්වළු්මහි, නේශපාලනඥයන්නේ වත්කම් හො බැරකම් ප්රකොශ, ද්වි ොර්ශ්වික ගිවිසුම්, ් ොලිස් 

 ැමිණිලි මුදො හැරීම,  රිසරෙ හො සම්බන්ධ ප්රති ත්ති සහ බල ර ෙනොදිෙ ඇතුළත් ්තොරතුරු දැන 

ගැනී්ම් අයිතිෙ විවිධ විෂෙ කරුණු ්ක්රහි ඇති කරන ලද බල ෑම පිළිබිඹු කරන ්තෝරොගත් නි්ෙෝග 

24 ක, සමග නි්ෙෝග සම්බන්ධ සොමොනය දර්ශකෙක ද ඇතුළත් ්ේ. ්වළුම් ්දකම ත භොෂෝවන් 

ප්රකොශෙට  ත් කර ඇත. 

2017 දී ආරම්භ කළ දින සිට, ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ්කොමිෂන් සභොවට කරන ලද 

අභිෙොචනො සංඛයෝේ වැඩි වීමක සහ ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් අයිතිෙ උ ්ෙෝගී කර ගැනීම 

සම්බන්ධ්ෙන් පුරවැසිෙන් අතර අගෙ කිරීමක දකනට ලැ්ේ. පුද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධ ්තොරතුරු 

්සොෙන තනි පුද්ගලයින්්ේ සිට මහජන සුභසිද්ධිෙ සඳහො සංවර්ධන වයො ෘති පිළිබඳ ්තොරතුරු ්සවීමට 



 
 
ලිපිනෙ: කොමර අංක 203-204, බණ්ඩොරනොෙක ජොතයන්තර සම්මන්රණ ශොලො  රිශ්රෙ,  ්බෞද්ධෝලෝක මොවත ්කොළඹ 07 
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කටයුතු කරන සොමූහික කණ්ඩොෙම් දකවො විවිධ ් ොදු අධිකොරීන් හරහො ඉල්ලො සිටින ්තොරතුරු රොශිෙක 

්කොමිෂන් සභොව නිරීකෂණෙ කර ති්ේ. 

 සුගිෙ වසර ්දක තුළ ්කොමිෂන් සභොව ්වත අභිෙොචනො ඉදිරි ත් කිරී්ම් ප්රවණතොව ඉහළ ්ගොස් ති්ේ. 

2017 දී අභිෙොචනො 230 ක ලැබුනූ අතර, 2018 දී අභිෙොචනො සංඛයෝවහි විශොල ඉහළ ෙොමක සිදු වීම 

්හ්තු්වන් අභිෙොචනො 800 ක ලැයිස්තුගත කරන ලදී. 2019 අ්ගෝස්තු වන විට ්කොමිෂන් සභොවට 

අභිෙොචනො 650 කට වඩො ලැබී ති්ේ. අභිෙොචනො වැඩි සංඛයොවක බස්නොහිර සහ දකුණු  ළොත්වලින් 

ලැ්බන අතර සැලකිෙ යුතු අභිෙොචනො සංඛයොවක බදුල්ල, කුරුණෑගල සහ මහනුවර දිස්ිකකවලින් ද 

ලැ්ේ. ්කොමිෂන් සභොව ්හ්තු සහිතව නි්ෙෝග 1500කට අධීක සංඛයොවක නිකුත් කර ඇති අතර,  අසො 

ඇති අභිෙොචනො බහුතරෙක ්තොරතුරු නිකුත් කර ති්ේ. අදොළ අභිෙොචනො, රොජය අංශ්ේ දූෂණෙ, රජ්ේ 

සංක්රොන්ති යුකති ප්රති ත්ති හො සම්බන්ධ ්තොරතුරු ්හළිදරේ කිරී්ම් ඉල්ීම්වලට ප්රතිචොර දැකවීම හො 

් ෞද්ගලිකත්වෙට ඇති අයිතිෙ  සහ මහජන සුභසිද්ධීෙ සංතුලනෙ  කිරීම ෙනොදී  පුළුල්  රොසෙක ගැටළු 

වලට අදොළ ්ේ. දැනට, ්කොමිෂන් සභෝේ තීරණවලට එ්රහිව අභිෙොචනොධිකරණෙ ඉදිරි්ේ අභිෙොචනො 

3 ක විභොග ්වමින්  වතී. 

මිට අමතරව, ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ්කොමිෂන් සභොව, ශ්රී ලංකෝේ මොනව හිමිකම් 

්කොමිෂන් සභොව සහ ජොතික ් ොලිස් ්කොමිෂන් සභොව වැනි ස්වොධීන ්කොමිෂන් සභො සමග හො ්කොළඹ 

විශ්ව විදයොලෙ සහ කැලණිෙ විශව් විදයොලෙ වැනි අධයෙන ආෙතන සමඟ අව්බෝධතොවෙක 

්ගොඩනැගීම ආරම්භ කර ති්ේ. අනොගත්ේ දී ්කොමිෂන් සභොව, හවුල්කොර සංවිධොන හො අ්නකුත් 

්කොමිෂන් සභො සමඟ එකව, වැඩමුළු කිහි ෙක  ැවැත්වීම ට සහ ප්රජො මූලික සංවිධොන නොෙකයින් සඳහො 

දිස්ික ්ල්කම්වරුන් හරහො බිම් මට්ට්ම් දී පුහුණු වැඩසටහන් 10 ක ක්රිෙොත්මක කිරීමට නිෙමිතෙ.  

්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත මගින් ශ්රී ලංකොව තුළ සුසමොදර්ශ ස්ථාපනයක් සිදු වී 
ඇති අතර රහසයභොව්ේ සංස්කෘතිෙ ක්රම්ෙන් විනිවිදභොව්ෙන් හො වගවී්ම් සංස්කෘතිෙකට  රිවර්තනෙ  

්වමින්  වතී. ්තොරතුරු දැනගැනී්ම් අයිතිවොසිකම උ ්ද්ශන කටයුතු සදහො කොන්තොවන් විසින් වැඩි 

වශ්ෙන් භොවීතො කිරීම සැලකිෙ යුතු කරුණකි. තවද, තම නි්ෂ්ධනෙන් බිද ්හලමින්, අඩු ආදොෙම්ලොභී 

්කොට්ඨොශ්ෙහි (පිරිමි සහ කොන්තො) දෘශයතොවෙ සහ නි්ෙෝජනෙ වැඩිවීම ශ්රී ලංකෝේ ධනොත්මක 

ප්රවණතොවකි. 

්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නත ක්රිෙොත්මක කිරී්මන් වසර ්දකක ්කටි කොලෙක 

තුළ ශ්රී ලංකෝවහි සොර්ථක වෘන්තොන්තෙන්  අත් විද ඇති නමුත්, ් ොදු අධීකොරීන්  සන්තක්ේ, භොර්ේ 

්හෝ  ොලන්ෙහි ඇති ්තොරතුරු අනොවරණෙ කිරීම මගින් ්මම තත්ත්වෙ වැඩි දියුණු කිරීමට ්බෝහෝ 

ඉඩ ප්රස්ථොව ඇත. ශ්රී ලංකෝේ පුරවැසිෙන්ට ්තොරතුරු දැන ගැනී්ම් අයිති්ේ ප්රතිලොභ උ රිම ්ලස ලබො 

ගත හැකි වන  රිදි වයවස්ථොදොෙක්ේ අභිප්රොෙ හො හරෙ තහවුරු කිරීම ්කොමිෂන් සභෝවහි උත්සොහෙ 

වනු ඇත. 

ශ්රී ලංකො ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොතවහි නිතයෝගය ම  නිකුත් කරනු 
ලැතේ. 

http://www.rticommission.lk/

