
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිලිබඳ පනතේ පූර්විකොතේ තෙතේ 

සඳහන් තේ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ත ොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය යනු කුමක්ද? 

 

ේවකීය ජීි වලට බලපොන්නො වූ රජතේ ප්රතිපේති සහ තීරණ පිළිබඳව දැන 

ගැනීෙට පුරවැසියන් හට ඇති අයිතිය්ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිතේ  මූලික හරය්

තෙස සැෙකිය හැක. ෙහජන මුදල් තවන් තකතරන්තන්  සහ ියදේ තකතරන්තන් 

තකතේද යන්න දැන ගැනීතේ අයිතිය තේ තුළ ඇතුළේය. 
 

ෙහජන තේවොවන් සැපයීතේ ක්රියොවලිය සේබන්ධ සියළු ත ොරතුරු  පහසුතවන් 

ෙහජන ොවට ලබො ග  හැකි  පරිදි ිවෘ  රොජ්ය පොලනය ආය නග  කිරීතමහි 

මූලික තමවෙම වන්තන් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන යි. 

 

නීතිය ෙගින් නිශ්චි  වශතයන් මුක  තකොට තනොෙැති තපොදු ත ොරතුරු ඉල්ීෙක 

සිදු කිරිෙකින් ත ොරව ෙහජන ොවට පහසුතවන් ප්රතේශ ිය හැකි අන්දමින් ප්රගාමී 

තලස නිතිප ො ප්රසිද්ධියට පේ තකතර්ව. එවන් ත ොරතුරු ප්රගාමී තලස තහලිදරේ කිරීෙ 

තුලින් ිනිිදභොවය සඳහො වන රජතේ අවංක කැපවීම පිළිඹිබු තකතරන අ ර ඒ හරහො 

මහජන ොව බල්ගැන්ීෙට හො  දූෂණය අවෙ කිරීෙටද ඉන් ෙග පෑතද්ධ 

 

ඕනෑෙ පුද්ධගලතයකු තහෝ නේ කරන ලද ත වන පොර්වශ්චවයක ිසින් සිදු කරනු ලබන 

ඉල්ීේ වලට ප්රතිචොර වශතයන්ද ත ොරතුරු ෙබො තදනු ෙැතේ. සියලු තපොදු ආය න 

වෙට ත ොරතුරු නිෙධොරීන් පත් කර ඇ . ත ොරතුරු නිලධොරීන් තව  තයොමු කරනු 

ලබන සියළු ලිඛි  ඉල්ීේ (ලිීෙට තනොහැකි අවේථොවලදී වොික ඉල්ීේ භොර ගැතන්) 

අදොල ක්රියොවලිය තුළින් ගෙන් තකොට ඉල්ලලුේ කළ  ත ොරතුරු ලබො දීතමන් අවසන් තේ 

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය වැදගත් වන්තන් ඇයි? 

 

 

 ත ොරතුරු ලබො ගැනීෙට ඇති නිදහස සහ ඊට ඇති ප්රතේශය පුරවැසියන්ට තෙන්ෙ 

රොජ්ය ආය නවලටද එක තේ ප්රතයෝජනවේ ය. රොජ්ය තේවො සැපයුෙ පිළිබඳව 

පුරවැසියන් දැනුවේව සිටින්තන්  නේ ඒවො වඩොේ කොර්වයකෂෙ කිරීෙ සඳහො ඔවුන්ට 

සිය සහොය ලබො දිය හැකිය. උදොහරණයක තලස රජතේ එන්නේ කිරීතේ වැඩසටහන් 

“ආණ්ඩුක්රෙ ේ්යවේථොතේ 14 අ ේ්යවේථොව ෙගින් ත ොරතුරු සඳහො ප්රතේශ ිතේ 
අයිතිය  හවුරු කර ඇති බැින් සහ  ත ොරතුරු  ලබො ගැනීතේ අයිතිවොසිකෙ බලොේෙක 

කිරීෙ ෙගින් තපොදු අිකොරිවල ිනිිදභොවය සහ වගකීෙ පිළිබඳ සංේකෘතියක තපෝෂණය 

කිරීතේ අවශ්ච්ය ොවයක පැන නැගී  ඇති බැින් ද, එෙගින් ශ්ච්රී ලංකොතේ ෙහජන ොවට 

යහපොලනය සඳහො වැඩි වශතයන් සහභොගි  ිය හැකි සහ රතේ තපොදු ජන ජීි තේදී 

සක්රිය තලස සහභොගි ිය හැකි සෙොජයක ප්රවර්වධනය වන බැින් 



පිළිබඳව් දිනය හො තවෙොව රජය විසින් තකටි පණිවුඩ හරහො ජන ොව දැනුවේ 

කරන්තන් නේ එවන් වැඩසටහන් තුළ ජන ො සහභොගිේවය ඉහළ යනු ඇ . 
 

තපොදු කටයුතු සඳහො මහජන ොව තයොමු වන  ිට තේවොවන්ි ගුණොේෙක භොවයද 

ඉහළ යයි. රජතේ රැකියො ඉඩ ප්රේථො, ත ෝරොගැනීතේ ප්රතිඵල, උසේිේ සහ 

රැකියො ිේ ර ආදිය පිළිබඳ 

ත ොරතුරු නිතිප ො හුවෙොරු කර 

ගැනීතේ ක්රියොවලියක හරහො 

පුද්ධගලයින් රැකියො සඳහො බඳවො 

ගැනීතේ සහ ඉහළ කොර්වයසොධනය 

තවනුතවන් දිරි දීෙනො ලබො දීමේ 

ක්රෙතේදය කොර්වයකෂෙ තේ. අයවැය 

තවන් කිරීේ සහ සිය ප්රජොවන් තුළ 

සිදුවන රජතේ අරමුදල් ලබන 

ේ්යොපෘතිවල  කොලරොමු පිළිබඳව  

ජන ොව අවතබෝධතයන් පසුවන්තන් 

නේ රජතේ ියදේ සැලකිය යුතු 

තලස අවෙ තකොට ග  හැකිය. රොජ්ය 

සේපේ  ිනොශීෙ වළකො ග  හැකි 

මූලිකෙ පියවර තෙයයි. 
 

වඩොේ ිනිිද තපතනන ආකොරතයන්්

නිතිප ො ත ොරතුරු තහලිදරේ කිරීෙ 

තුලින් රජතේ නීති සහ තරගුලොසි 

පිලිබඳව ජන ො අවතබෝධය ඉහළ 

යන අ ර ජන ොව එෙ නීති සහ 

තරගුලොසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීෙටද තපළතේ. ෙහජන ත ොරතුරු 

ෙහජන ොවට දැනගැනීෙට සැලැේීෙ හරහො නීති සහ තරගුලොසි අේ තනෝෙතික 

තලස භොි ො වන බවට පවතින මිේ්යො සංකල්පය ජන ො සිේවලින් බැහැර තේ.  

 

එතේෙ ජන ො ඉල්ලිේ ලැතබන ත ක බලො තනොසිට රජතේ කොර්වයොල ිසින් ප්රගාමී  

තලස ත ොරතුරු තහලිදරේ කිරීෙ තුලින් ත ොරතුරු අතපකෂොතවන් රජතේ කොර්වයොල 

තව  ලැතබන ඉල්ීේ සංඛ්යොව අවෙ වන අ ර එෙගින් රොජ්ය නිලධොරීන් හට සිය 

කොලය ඉතිරි කර ග  හැකිය. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිලිබඳ පන  තුළ 

දකවො ඇති ආකොරතයන්ෙ ප්රගාමී්තලස ත ොරතුරු ලබො දීෙ, ිනිිදභොවය සහ  වගීෙ 

ේථොපි  කිරීමට ඉ ො වැදගත් තේ.  

ත ොරතුරු දැනගැනීෙට ඇති අයිතිය සියළු ෙේටතේ රොජ්ය ආය න, ලොභ උපයන 

ේ්යොපොර ,ලොභ උපයනු තනොලබන සංිධොන (ත ොරතුරු දැනගැනීෙට ඇති අයිතිය 

පනතේ ිේ ර තකොට ඇති තේවොවන් සපයන) ආදී සියළු තපොදු අිකොරීන්හි නිේ්ය 

කොර්වයයන් තුලෙ විශ්වී ය මට්ටමින් ආය නග  වූ ිට, රජය, ේ්යොපොර සහ සෙොජය 

පිළිබඳ ෙහජන ිශ්චවොසය වර්වධනය තේ.  

ප්රගාමී සහ ප්රතික්රියක තලස ත ොරතුරු 

ලබො දීතෙන් ත ොරතුරු නිලධොරීන් හට 

අේවන වොසි 

 තීරණ ගැනීතේ ගුණොේෙක භොවය 

ඉහළ යොෙ 

  නීති හො තරගුලොසි වලට අනුග  ීෙ 
 

  රජතේ ක්රියොකොරකේ වෙදී ප්රජො 

සහභොගීත්වය ඇති කිරීම තුලින් 

ඵෙදොයි ොව ඉහෙ යොම 
  රජය කෙකරහි මහජන විශ්වාසය වැඩි වීම  

 

 ඉහළ ඵලදොයි ොවයක සහ අු 

පිරිවැයක සි ව ප්රජොවන් හට වඩො 

තහොඳ තේවොවන් සැපයීෙ ට්හැකියොව්

ලැබීෙ 

 පුද්ගාලික ඉල්ලුේපත්රවටට  ප්රතිචාම  ැක්ීම හ  
දු කථන ඇමතුේ හ  විමසුේ වටට ප්රතිචාම  
ැක්ීම    ම කමටය හ  හේපත් ඉතිචරි ක  
ගාකනීමට  කකිීම 

 නිටධමරීන්මේ ඉ ළ වගාීම ම වතුමවන් 
දූෂණයන් ඇතිචීමට අතිච  ඉඩකඩ අවම ීම 
 


