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ඳටුන 

 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාතලහි  

oelau" fufyjr iy wruqKq  

iNdm;s;=udf.a fmrjok  

 

1. ග ොරතුරුලට ප්රවිශටටීමම ව්බන්ධගයන් පුරලැසියන් වතු 

අයිතිලාසිකම  

2. fldñIka iNdfõ ld¾h" l¾;jHhka iy n,;, 

3. fldñIka iNdfõ ld¾h idOkh 

3'1' අභියාචනා බාරගැනීම 

3'2' wNshdpkd úNd.h 

3'3' අභියාචනා වටලරඳය  

3'4' fmdÿ wêldÍkaf.a wkql+,;djh  

3.5  ගඳොදු අධිකාරීන් විශසින් ලාර් ා කිරීම 

3.6  uyck oekqj;aNdjh Wfoid jevigyka 

4' mßmd,kh iy uQ,H ld¾hidOkh 
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f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| fldñIka iNdj 

 

 

oelau 

 

  

Y%S ,dxflah mqrjeishkag Tjqkaf.a f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu M,odhS f,i 

C%shd;aul lr.; yels nj idlaId;a lsÍu' 

 

fufyjr 

 

ish¨ Y%S ,dxflah mqrjeishkaf.a f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh ixj¾Okh lrñka iy 

iqrlaIKh lrñka" M,odhS úksYaphlsÍï iy ishÆ fmdÿ wêldÍkaf.a Ndú;djka 

wëlaIKh yryd úksúoNdjfha iy hymd,kfha ixialD;shla wkqolsñka ;ukag wod< 

ishÆ f;dr;=re ms<sn| mqrjeishka jvd;a idjOdkS lsÍug u.fmkajñka m%.dó f,i 

fy<sorõ lsÍu m%j¾Okh lsÍu' 

 

wruqKq 

 

 f;dr;=re b,a,Sï iïnkaOfhka l%shd;aul ùu i|yd jk mshjr m%j¾Okh lsÍu( 

wNshdpkd ව්බන්ධගයන් mÍlaIK සිදු කිරීග් l%ufõoh ශා iïnkaO Í;s" f;dr;=re 

,nd§u i|yd .dia;= iy jd¾;d wdlD;s ilia lsÍu" f;dr;=re oek.ekSfï 

whs;sjdislu ms<sn| mkf; a úêúOdk l%shd;aul Ndjhg m;alsÍfï wruq‚ka 

ud¾f.damfoaYk iy kshduk ප්රලර්ධනය lsÍu iy m%ldYkh කිරීම" ckudOH 

wud;HdxYh úiska fhdackd lrk fr.=,dis iïnkaOj WmfoaYkh iy fldñIka 

iNdfõ wNsfma%laIK iy úksYaphsl ld¾hNdrh m%isoaO lsÍu'  

     

 jvd M,odhs úksYaphka iemhSu iy tajd n,d;aul lsÍu( fmdÿ wêldÍka iy f;dr;=re 

m;kakka w;r we;sjk .egqï M,odhS f,i úksYaph lsÍu' 

 

 rdcH ks,OdÍka mqyqKq lsÍu i|yd iydh oelaùu( rdcH ks,OdÍka mqyqKq lsÍfï§ 

iyfhda.fhka lghq;= lsÍu" Wkkaÿjla olajk md¾Yjhkaf.a f;dr;=re oek.ekSfï 

whs;sjdislu ms<sn| úfYaIs; mqyqKqj i|yd iydh oelaùu' 

 

 uyck oekqj;aNdjh by< kexùu( fldñIka iNd fjí wvúh iy udOH wka;¾C%shd 

yryd f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; iïnkaOfhka uyck;djf.a 

wjfndaOh by< kexùu' 
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 jd¾;d l<ukdlrKh jeäÈhqKq lsÍu( ud¾f.damfoaYk ,nd§u uÕska" f;dr;=re 

l<ukdlrKh iïnkaOfhka ksYaÑ; Wmfoia ,nd §u' 

 

 m%.dó f,i fy<sorõ lsÍu by< kexùu( ud¾f.damfoaY ksl=;a lsÍu" wju m%ñ;Ska 

oelaùu" oekg mj;akd kS;sj, ixfYdaOkj,g uq,msÍu iy ld,dka;ßl w.ehSï 

isÿlsÍu' 

 

 M,odhS wëlaIK iy we.hqï moaO;shla ia:dms; lsÍu( WÑ; Tka,hska úi÷ï iy 

w.ehSï fuj,ï Wmfhda.Slr .ekSu yryd" fmdÿ wêldÍka úiska f;dr;=re 

oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| mk; C%shdjg kxjk wdldrh M,odhS f,i wëlaIKh 

iy we.hSu' 
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වභාඳතිතුමන්තේ තඳරලදන 
 
ගමම ලාර් ාල මගින් වංක්ෂිප් යක් ලගයන් 2019 ලර්ය තු ග ොරතුරු දැනගැනීග් 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි (RTIC) කාර්ය වාධනය ඉදිරිඳත් ගකගර්. 
එමඟින් ගකොමින් වභාගලහි ප්රධාන ්රියාකාරක්එ එන්එ ග ොරතුරු ලධධාරීන්ග  
වශ ගඳොදු අධිකාරීන්හි න්කෂ ලධධාරීන් ලගයන් ලගකී් දරණ ලධධාරීන්ග  
තීරණ ලට එදිරිල ග ොරතුරු ඉල්ලු්කරුලන් විශසින් ඉදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා 
ව්බන්ධගයන් නනතික පියලර ගැනීම සිදු කරනු බයි.  ලදඑ ග ොරතුරු 
අයිතිලාසිකම පිළිබල වශ ඒ ව්බන්ධගයන් රාජය යය නයන්හි අනුග භාලය 
ගමන්ම ලාර් ා කිරීග් මට්ටම ව්බන්ධගයන් මශජන ාල තු දැනු්ලත්භාලය 
ගගොඩනැංීමගමහිා වාක්ාත් කරගත් ඉක්කයන් ව්බන්ධගයන් ග ොරතුරු ඇතුත් 
ගේ. 
 
වමාගෝචි  ලර්ය තු දී ග ොරතුරු අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාල ගල  
මශජන ඳැමිණිලි 1089ක් ැබුණු අ ර ඉන් ඳැමිණිලි 709ක් (නැතින් සියයට 65.1ක්) 
ව්බන්ධගයන් කටයුතු ගකොට අලවන් කරන දී. විශගේගයන්ම නනතික කටයුතු 
කිරීම වශා ලධපුන ා වපුරන ද ලධධාරීන් හිඟල සිටින සුළු කාර්ය මණ්ඩයක් වහි  
අභියාචනා විශභාග කරන යය නයක් ව්බන්ධගයන් ගත් කෂ සියයට 65ක 
වාර්ථකත්ලයක් අත් කර ගැනීම සුවිශගේෂී වාර්ථකත්ලයකි. ගකොමින් වභාල විශසින් 
ගමබඳු අභිගයෝග ජය ගැනීගමහිා වාර්ථක ීමමට ගශේතු ඳාදක වූගේ එක්වත් ජාතීන්ග  
වංලර්ධන ලැඩවටශන (UNDP)එ ගමන්ම ඇමරිකානු යධාර ද තිරවාර වංලර්ධන 
ඉක්ක වාක්ාත් කරගැනීග්  ලැඩවටශන (SDGAP-USAID) මගින් ද නනතික 
උඳගේකත්ලය වශ නනතික ඳර්ගේකයන්ග  වශාය බල කිල මනාය. එබැවිශන්එ 
එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශන (UNDP)එ ගමන්ම ඇමරිකානු යධාර ද 
තිරවාර වංලර්ධන ඉක්ක වාක්ාත් කරගැනීග්  ලැඩවටශන (SDGAP-
USAID)ගල  වශ අන් සියලු උඳගේකයන් ගල  ඔවුන්ග  අේවිශතීය දායකත්ලය 
ව්බන්ධගයන් කෘ ඥ පූර්ලක ීමමට ගමය අලවටථාල ගකොට ගලධමි.   
 
වටවිශවටටර්න්   ානාඳති කාර්යාගයන් ද මූය වශාය වමඟඑ සිවිශල් වමාජ වංවිශධානඑ 
ප්රජා ඳාදක වංවිශධානයන්හි (CBOs) වාමාජිකයන් වශ රාජය ලධධාරීන්ග  
වශභාගීත්ලගයන් යුතුලඑ ඳානම (අ්ඳාර)එ අඹගමුල (නුලරඑළිය)එ කිලිගනොච්චිඑ 
යාඳනයඑ කරුලගවටලැල (පුත් ම)එ සූරියලැල (ශ්බන්ග ොට) වශ මහියංගනය 
(බදුල්) ලැලධ පිටිවරබද දිවටත්රික්කයන්හි මශජන ාල දැනුලත් කිරීග් ලැඩවටශගනහි 
ගකොටවක් ලගයන් ඳාත් උඳගේන වශ අභියාචනා විශභාග කිරීග් ලැඩමුළු 7ක් 
ගකොමින් වභාල විශසින් සිදු කරන දී.  
 
වමාගෝචි  ලර්ය තුදී වටවිශට්වර්න්   ානාඳති කාර්යාගේ වශාය වහි ල 
විශගේඥ නීති විශාරදයින්එ වංවටකාරකයින්එ රජගේ ලධධාරීන් වශ ප්රතිඳත්ති 
ව්ඳාදනගයහි ප්රීමනයන් විශසින් දායකත්ලය වඳයන දුල වශ ග ොරතුරු දැනගැනීග් 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි ගකොමවාරිවට කිාලි පින්ගටෝ - 
ජයලර්ධනයන් විශසින් වංවටකරණය කරන ේදා වූ ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම 
පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි ග ෝරාගත් ලධගයෝග වශ ශ්රී ංකාගේ ග ොරතුරු දැන 
ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ නීතිය ශා ක්රමගේදය පිළිබ ප්ර යාලගෝකනය ලගයන් 
ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම ව්බන්ධගයන් වූ ප්රකාන ගදකක් එලි 
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දැක්ීමමට ශැකියාල ැබිණ. ග් ව්බන්ධගයන් වටවිශට්වර්න්   ානාඳති 
කාර්යාගයන් ද ගනොමසුරු වශාය ගලනුගලන් ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම 
පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි කෘ ඥ ාල ඳෂ ගකගර්.      
 
2019 වැප් ැ්බර් මව 20 ලන දින එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශගනහි වශාය 
යටගත් සියලු අමා යං ගල්ක්ලරුන් වශ ඳාත් වභාලන්හි ප්රධාන ගල්ක්ලරුන් 
වශා ව්මන්ත්රණයක් ඳැලැත්වුණු අ ර  ඇමරිකානු යධාර යටගත් ඳලත්නා තිරවාර 
වංලර්ධන ඉක්ක වාක්ාත් කරගැනීග්  ලැඩවටශන (SDGAP-USAID) ශරශා 
වමාගෝචි  ලර්ගේ දී ගකොමින් වභාගලහි ධාරි ාල නැංීමම උගදවා ගලබ් ඳාදක 
ලධයාමන ඳේධතියක් වංලර්ධනය කිරීග් කටයුතු යර්භකරන දී.   
 
ගමම අලවටථාගේදී අභියාචනා විශභාග ඳලත්ලමින් ද ඒලා ඳසිමින්ද ගලගශවකර 
කටයුත් ක ලධයැගමින් ඳැය ගණන් කැඳකරන ගකොමින් වභාගලහි වාමාජිකයන්ට 
වටතුතිලන්  ීමමට ගමය අලවටථාල ගකොට ගලධමි. මශජන ාල දැනු්ලත් කරලීගමහි ා 
ඔවුන්ග  දායකත්ලයද ප්රවංනීය ගේ.  ලදඑ කාර්ය මණ්ඩ වශ මූය අීරරු ා 
මධයගේ වුලද ඉක්ක වපුරාලීම වශා ගලගශව ලන අධයක් ජනරාල්තුමන් ගමන්ම 
කාර්ය මණ්ඩගේ අන් සියලු වාමාජිකයන් ගල  මාග  වටතුතිය පිරිනමමි.  
 

 

 

මහින්ද ග්ම්පිඑ 

වභාඳති.  
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1. ග ොරතුරු ලට ප්රවිශටට ීමම ව්බන්ධගයන් පුරලැසියන් 

වතු අයිතිලාසිකම 
 

1.1 තතොරුතුරු දැන ගැනීම වශා ඇති අයිතිලාසිකම – මූලික අයිතිලාසිකමකි 
 
2015 ලර්ගේදී ඳනලනු ැබීමට ගයදුණු ශ්රී ංකා අණ්ක්ක්රම ලයලවටථාගේ 19 ලන වංගෝධනය මගින් 

ග ොරතුරුලට ප්රවිශට  ීමග් අයිතිය මුලික අයිතිලාසිකමක් ගව යරක්ා කර ඇත්ගත්ය. එහි 14 (1) 

ලගන්තිය මගින් වශන් කරනු බන්ගන්; ‘(අ) රජයඑ අමා යංයක් ගශෝ ය් රජගේ 

ගදඳාර් ග්න්තුලක් විශසින් ගශෝ ය් නීතියක් මගින් ගශෝ යටගත් පිහිටුලනු ැබ ගශෝ ඇති කරනු ැබ 

ය් ලයලවටථාපි  මණ්ඩයක් වතුල ඳලත්නාවූඑ (ය) ය් ඳාත් අමා ය මණ්ඩයක 

අමා යලරගයකුග  ය් අමා යංයක් ගශෝ ය් ගදඳාර් ග්න්තුලක් ගශෝ ඳාත් වභා ප්රඥප්තියක් 

මගින් පිහිටුලන ේදා වූ ගශෝ වටථාපි  කරන ේදා වූ ගශෝ ය් ලයලවටථාපි  මණ්ඩයක් වතුල 

ඳලත්නා වූ දඑ (ඇ) ග් උඳ ලයලවටථාගේ (අ)එ (ය)එ ගශෝ (ඇ)එ ගදදයන්හි වශන් යය න ලට අදාල 

ගලනත් ය්  ැනැත් කු වතුල ඳලත්නා වූ ගමන්ම පුරලැසියකුග   අයිතිලාසිකමක් ්රියාත්මක කිරීම 

වශා ගශෝ යරක්ා කිරීම වශා ගශෝ යරක්ා කිරීම වශා ගශෝ අලය වූ ය් ග ොරතුරක් ගල  

නීතිගයන් ප්රතිඳාදනය ගකොට ඇති ඳරිදි ප්රගේ ීමග් අයිතිලාසිකම වෑම පුරලැසියකු වතුලම ඳලත්නා 

බල‘ ය.  

 

 ලදඑ එහි (2) ලන උඳ ලගන්තිගයන් වටථාපි  ගකොට ඇත්ගත්එ ‘ජාතික යරක්ාලඑ ගභෞමික 

අඛණ්ඩ ාල ගශෝ මශජන යරක්ාල  ශවුරු කිරීම පිණිව දඑ විශමාචාර ගශෝ අඳරාධ ලැෂැක්ීමම පිණිව 

දඑ ගවෞඛයය ගශෝ වදාචාරය යරක්ා කිරීම පිණිව දඑ ගඳෞේගලිකත්ලය යරක්ා කිරීම පිණිව දඑ  

අධිකරණයට අඳශාව කිරීම ලැෂැක්ීමම පිණිව දඑ ඳාර්ලිග්න්තු ලරප්රවාද යරක්ා කිරීම 

ව්බන්ධගයන් ද විශටලාවය ම  දැනු් ගදන ද ග ොරතුරු ගශළිදරේ කිරීම ලැෂැක්ීමම පිණිව ද එගවේ 

ගනොමැති න් අධිකාරණගේ අධිකාරී බය ශා අඳක්ඳාතීත්ලය ඳලත්ලාගගන යාම පිණිව දඑ 

ප්රජා ාන්ත්රලාදී වමාජයකට අලය ලන්නා වූ නීතිගයන් ලධයම කරනු ැබිය ශැකි ීරමා කිරී් ශැර 

ගලනත් කලර ගශෝ ීරමා කිරීමක් ගමම ලයලවටථාගලන් ප්රකා ගකොට පිළිගගන ඇති අයිතිලාසිකම ම  

ගනොඳැණවිශය යුත්ගත්ය’ යනුගලලධ.  

 

1.2 2016 අාක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත  
 
ශ්රී ංකා ඳාර්ලිගමන්තුල 2016 අගගෝවටතු මව 2016 අංක 12 දරණ ග ොරතුරු දැනගැනීග් 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  ව්ම  කරනු ැබගේ ග ොරතුරු ගල  ප්රවිශට  ීමග් අයිතිලාසිකම බා 

දීමටඑ ග ොරතුරු ප්රතික්ගේඳ කෂ ශැකි ඳදනම ලධයම කිරීමටඑ ග ොරතුරු ගකොමින් වභාලක් වටථාපි  

කිරීමටඑ ග ොරතුරු ලධධරයන් ඳත් කිරීමටඑ ඒ ශා වබැඳි ගශෝ යනුංගික කාර්ය ඳටිඳාටීන් වශ 

යකෘති වකවට කිරීම පිණිවයි.  
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. 

1.3 තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල (RTIC)  
 
ගමයට අනුල 2016 ඔක්ග ෝබර් 01 ලන දින ඳනගත් 11 ලැලධ ලගන්තිය ප්රකාරල ග ොරතුරු දැන 

ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාල වටථාපි  කරනු ැබගේ ලධ ය අනුප්රාප්තිකත්ලය වශ 

ගඳොදු මුද්රාලක් වමඟිලධ. ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාල එන් ඳන  

යටගත්  පිහිටුලනු ැබ ප්රධාන අීකක්ණ වශ බාත්මක කිරීග් අධිකාරිය ලන අ රඑ එමඟින් ඳන ට 

බාත්මකභාලය බාදීම වශ එහි විශධිවිශධාන බාත්මක කිරීම සිදු ගකගර්. ග ොරතුරු අයිතිලාසිකගමහි 

කාර්ය ඳටිඳාටි ලට ව්බන්ධ රීති ශා ගරගුාසි වකවට කිරීම වශා එයට බය බා දී ඇ . 38 ලන 

ලගන්තිය යටගත් ඳනගත් විශධිවිශධාන උල්ංඝනය කරන  ැනැත් න්ට විශරුේධල විශනය ්රියාමාර්ග 

ලධර්ගේ කිරීමටත් මගශේවටත්රාත් අධිකරණගේ නක් ඳැලරීමටත් ගකොමින් වභාලට ශැකියාල තිගබ්. 

2017 ගඳබරලාරි 03 ලන දින ඳටන් සියලු ගඳොදු අධිකාරීන් / රාජය යය න ව්බන්ධගයන් ඳන  

්රියාත්මක ගේ.  

 

ග ොරුතුරු දැන ගැනීග් ගකොමින් වභාල ලයලවටථාදායක වභාල විශසින් ලධර්ගේ කරන ේදා වූ 

ජනාධිඳතිලරයා විශසින් ඳත්කරනු බන්නා වූ වභාඳතිලරයකුගගන් වශ ගකොමවාරිවටලරුන් සිේ 

ගදගනකුගගන් වමන්විශ ල ්රියාත්මක ලන්නා වූ ලයලවටථාපි  යය නයකි. වාමාජිකයන් ලධර්ගේ 

කිරීග් දීඑ ලයලවටථාදායක වභාල විශසින් ශ්රී ංකා නීතිගේදීන්ග  වංගමයඑ ප්රකාකයින්ග  වංවිශධානයඑ 

වංවටකාරක වශ ජන මාධය වංවදය වශ අගනකුත් සිවිශල් වමාජයීය වංවිශධානයන්හි නාම ගයෝජි  

පුේගයන් අ රින් ගකොමින් වභාගේ වාමාජිකයන් ග ෝරා ගනු ැගබ්. ගකගවේ ලතුදුඑ එගවේ 

ගකොමින් වභාල විශසින් ග ෝරා ගනු බන පුේගයින් සිය වමාජීය ජීවිශ ගයහි අේවිශතීය දැනුමඑ 

අත්දැකී් වශ නනතික ඳාන ක්ගේත්රගයහිඑ රාජය ඳරිඳානගයහිඑ වමාජි ගවේලාලන්හිඑ ජන 

මාධයගේදගයහිඑ විශදයාගලහි ගමන්ම  ාක්ණික ගශෝ කමනාකරණගයහි විශෂ්ටටත්ලය ගඳන්නු් කෂ 

අය විශය යුතු අ ර කිසිදු ගේඳාන ඳක්යකට ගනොබැඳුණු එගමන්ම කිසිදු රාජයඑ නනතික ගශෝ 

ගලනත් කිසිදු කාර්යායක ලධයැලීමකින් ග ොර  ලද කිසිදු ලයාඳාරයක ගශෝ ලෘත්තියක ලධයැලී 

ගනොසිටින්නවුන් විශය යුතුය.  

 

1.4 තරගුාසී, රීති වශ මාර්තගෝඳතේ  

 
ප්රාගයෝගිකල ගමම නීතිය ගයොදා ගැනීග්දීඑ ගකොමින් වභාල විශසින් ගාවටතු වශ අභියාචනා 

ව්බන්ධගයන් ලන රීති ගැවට් ගකොට ඇති අ රඑ ගඳොදු අධිකාරීන් වමඟ වශගයෝගගයන් යුතුල 

ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබල ගරගුාසි වකවට කිරීමට කටයුතු කරමින් රාජය 

යය නයන් වශා ප්රගාී  ග ොරතුරු අනාලරණය කිරීම ව්බන්ධගයන් ලන උඳගදවට මාා 

ව්පූර්ණගයන් වකවට කරන දී. 41ලන ලගන්තිය ප්රකාරලඑ ග ොරතුරු ලට ප්රගේ ීමම 

ව්බන්ධගයන් ලන ගරගුාසිඑ ප්රගාී  ග ොරතුරු අනාලරණයඑ ඉල්ලී් වශා ලන යකෘතිඳත්රඑ ඳලරන 

ද ලධධාරීන් වශ ගකොමින් වභාල ගල  අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීග් ඳටිඳාටිය ගමන්ම ග ොරතුරු 
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දැන ගැනීම පිළිබ අයිතිලාසිකමඑ ගාවටතුඑ ගනොමිගේ ලධකුත් කරනු බන ග ොරතුරුඑ අභියාචනා 

විශමර්න ඳටිඳාටිය යදිය; 2017 ගඳබරලාරි 03ලන දින අමා යලරයා විශසින් ඳෂ කරන ද 2004 / 66 

දරණ අති විශගේ ගැවට් ලධගේදනගයහි ප්රකායට ඳත් කරන දී. ගමකී රීතීන් 2019ක් වූ ගඳබරලාරි 

මව 17 ලන දින අති විශගේ ගැවට් ලධගේදන අංක 2006 / 43 දරණ අති විශගේ ගැවට් ලධගේදනය මගින් 

වංගෝධනයට ක් කරන දී.  ඳනගත් 10 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල රාජය යය න විශසින් සිය ලාර්ෂික 

ලාර් ා ග ොරතුරු දැන ගැනීම පිළිබ ගකොමින් වභාල ගල  ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අ ර ඳනගත් 8 වශ 9 

යන ලගන්ති ප්රකාරල අමා යලරුන් විශසින් අර්ධ ලාර්ෂික /ලාර් ා ප්රකායට ඳත් කිරීම අගප්ක්ා 

ගකගර්.  

 

1.5 2017 – 2019 ක්රතමෝඳායන් ක්රියාලන නැාමේතේ වැැව ම 

 

ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාල විශසින් එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන 

ලැඩවටශගනහි (UNDP) වශගයෝගී ාල වහි ල අරමුණු 8ක් ගඳරදැරි කර ගලධමින් සිය ක්රගමෝඳායන් 

්රියාලට නැංීමග් තුන් අවුරුදු වැසුම පිළිගය කරන දී.  

 
 

1.6 ලර්තමාන තකොමින් වභාල 
 

වභාඳති 

ගදොන් මහින්ද ග්ම්පිඑ ශ්රී ංකා ඳරිඳාන ගවේලගේ ඳමු ඳංතිගේ (විශගේ ගරේණි) විශරාමත් 

ලධධාරිගයකි. හිටපු අමා යං ගල්ක්ලරගයකි.  

 

ගකොමවාරිවටලරු 

 

ගජයට  නීතීඥ කිාලි පින්ගටෝ - ජයලර්ධන 

ගජයට  නීතීඥ එවට. ජී. පුංචිගශේලා 

විශලධසුරුඑ හිටපු වභාඳතිඑ අභියාචනාධිකරණයඑ ගරෝහිනී ලල්ගම වශඑ 

ගජයට  ඳර්ගේක යචාර්ය ගවල්විශ තිරුචන්ද්රන් 
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2. තකොමින් වභාතේ කාර්යය, කර්තලයයන් වශ බත  

 

2.1ඳනතතහි 14 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල තකොමින් වභාතේ කාර්යය වශ කර්තලයයන් ඳශත 

ඳරිදි තේ. 

 

අ) ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  යටගත් ගඳොදු අධිකාරීන් / රාජය යය න 

ලට ඳලරා ඇති කාර්යයන් ලධසි ගව ඉටු කරන්ගන්ද යන්නත් ඳන ට අනුකල කටයුතු 

කරන්ගන්ද යන්නත් අීකක්ණය කිරීම 

ය) ප්රතිවංවටකරණ වශ වමාගෝචන වශා වාමානය ලධර්ගේ ලධකුත් කිරීම වශ ය් රාජය 

යය නයක් ව්බන්ධගයන් විශගේගයන් ගයොමු කරන ද ලධර්ගේ ලධකුත් කිරීම 

ඇ) ගමම ඳන  යටගත් ඕනෑම ග ොරතුරක් ලධදශවට කිරීම වශා රාජය යය න විශසින් අයකෂ යුතු 

ගාවටතු තීරණය කිරීම වශා අලය ලන උඳගදවට මාා ලධකුත් කිරීම 

ඈ) ග ොරතුරු ලධධාරියකු විශසින් ග ොරතුරු ගනොමිගල් ලධකුත් කෂ ශැකි අලවටථා ලධයම කිරීම 

ඉ) ප්රගාී  ග ොරතුරු ලධරාලරණය යන මූධර්මය ඳදන් කර ගලධමින් මි ගල්ඛනය ලධයම කිරීම  

ඊ) ඳනග හි ප්රතිඳාදන වාර්ථකල ්රියාත්මක කිරීම ව්බන්ධගයන් රාජය ලධධාරීන් වශා ලන 

පුහුණු අලවටථා වමඟ ව්බන්ධ ීමම ගශෝ පුහුණු අලවටථා භාර ගැනීම 

උ) ගමම ඳනග හි අලය ා ප්රකායට ඳත් කිරීම වශ ඳන  යටගත් පුේග හිමික් ප්රකායට 

ඳත් කිරීම; වශ  

ඌ) රාජය යය න / ගඳොදු අධිකාරීන් වශා ලධසි ලාර් ාකරණ කමනාකරණයක් වකවට කර 

ගැනීම වශා ලන උඳගදවට මාා ලධකුත් කිරීම 

 

2.2. ඳනතතහි 15 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල තකොමින් වභාතලහි බත 

අ) ඳැමිණිලි විශභාග කිරීමට වශ ගකොමිවම ඉදිරියට ඕනෑම පුේගයකුට ඳැමිණීමට ශැකි ඳරිදි 

කටයුතු වැැවටීමම; 

ය) එලැලධ පුේගයන්  ඳරීක්ා කිරීම වශ එකී පුේගයා වතුල ඳලත්නා ග ොරතුරු බා දීම; 

ඇ) ගඳොදු යය නයක ඳලත්නා ඕනෑම ග ොරතුරක් ඳරීක්ා කිරීම; 

ඈ) ය් යකාරයකට ග ොරතුරු ඉදිරිඳත් කිරීම වදශා ගඳොදු යය නයකට විශධාන කිරීම; 

ඉ) ය් ගඳොදු යය නයක් විශසින් රදලාගගන ඳැලති ග ොරතුරු ප්ර කායට ඳත් කිරීම වදශා එකී 

ගඳොදු යය නයකට විශධානය කිරීම;  

ඊ) 32 ලන ලගන්තිය යටගත් ය් අගතියට ඳත් වූ ඳාර්ලයක් විශසින් සිදු කරන ද අභියාචනයක් 

විශභාග කිරීම වශ තීරණය කිරීම; 

උ) ය් ග ොරතුරක් ලධයමි  ගේාලට ගනොැබිනැ යි කරන ද ගචෝදනාලකදී ය් 

පුරලැසියකුගගන් අය කරන ද ය් මුදක් ගේ න් එය ප්ර තිපූර්ණය කිරිමට විශධානය කිරීම; 
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ඌ) ඳනගත් අංක 41 දරණ ලගන්තිය ප්ර කාරල ජනමාධය විශය භාර අමා යලරයා විශසින් ඳනලනු 

ඇති ගරගුාසි වදශා ලධර් ගේ ඉදිරිඳත් කිරීම; වශ  

එ) ඳනගත් අංක 42 දරණ ලගන්තිගයහි දක්ලන ද කරුණු ව්බන්ධගයන් රීති වකවට කිරිම.   

 

 

2.3 තකොමින් වභාතේ රාජකාරි වශ ක්රියාකාරකේ යනතප ඳශත දැවෙතලන වස්ව තරාපමක 

ක්රියාකාරකේ ටයන ඳැලරී ඇත. 

 

අ) ග ොරතුරු ලධධාරීන් (ඳනගත් අංක 5 (5) දරණ ලගන්තිය) ගල  අණාලරණය ලන ග ොරතුරු 

ලට ඳරිභාහිරල ඳලත්නා වූ ඕනෑම ග ොරතුරක් ගල  ප්රගේ ීමග්  හිමිකම ව්බන්ධගයන් 

ඳලත්නා වූ ය් ගැටළුලක් ව්බන්ධගයන් කරන ද උඳගදවට ඳැතීමක් වශා අලය 

මගගඳන්ීමම බා දීම;  

ය)  රජගේ යය නයන් විශසින් කමනාකරණය කරගගන යනු බන ලාර් ා බා ගැනීම වශා 

ඳලත්නා බාදාලන් ව්බන්ධගයන් උඳගදවට බා දීම (ඳනගත් අංක 7(2) දරණ ලගන්තිය) 

ඇ)  අමා යං විශසින් ප්රකායට ඳත් කරනු බන අර්ධ ලාර්ෂික ලාර් ා  වකවට කිරීගමහි ා අලය 

ලන යකෘතිය තීරණය කිරීම  (ඳනග හි අංක 8(1) දරණ ලගන්තිය); 

ඈ)  තීරණය කරන ද ලයාඳෘති ව්බන්ධගයන් මශජන ාල ගමන්ම ලයාඳෘතිය ලධවා  බඳෑමට 

ක් වූ අගනකුත් ඳාර්ලයන් ගල  වමවට යක් ගව ප්රගාී  ග ොරතුරු වන්ලධගේදනය 

කිරීගමහිා අදා ලන්නා වූ උඳගදවට ලධකුත් කිරීම (ඳනග හි අංක 9(1) දරණ ලගන්තිය);  

 

ඉ) වෑම රජගේ යය නයක් විශසින්ම ලාර්ෂිකල ගකොමින් වභාල ගල  ඉදිරිඳත් කර මශජන ාල 

ගල  සිය කාර්යායන් හි වශ ඔවුන්ග  අදා ගලබ් අඩවිශ ල ප්රදර්නය කෂ යුතු ලන්නා වූ 

ලාර්ෂික ලාර් ාලන් හි යකෘති ලට ව්බන්ධ නීති ව්ඳාදනය කිරීම 

ඊ)  ගකොමින් වභාලට අලය  ලන්ගන් යැයි  වැගකන ඳරිදි (ඳනග හි අංක 13 දරණ 

ලගන්තිය) ගවේලකයන් ඳත් කිරීම 

උ)  ගකොමින් වභාගලහි අරමුද වශ එහි ගිණු් ඳලත්ලාගගන යාම 

ඌ) ඳනග හි 32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල අභියාචනා ඉදිරිඳත් කිරීම වශා කාර්ය ඳටිඳාටික 

අලය ා ප්රකායට ඳත් කිරීම (ඳනග හි අංක 22 දරණ ලගන්තිය) 

ට)  ගඳොදු යශඳත් වශා ය් යය නයක ඳලත්නා ග ොරතුරු මුදාශැරීම සිදු කරනු බන ගඳොදු 

යය නයකට ග ලන ඳාර්ලයක් විශසින් වඳයනු බන එලැලධ ග ොරතුරු ලධරාලරණය කිරීම 

වදශා ගඳොදු අධිකාරීන්ට ලධයමකිරීම (ඳනග හි අංක 22 (2) (ඇ) දරණ ලගන්තිය); වශ, 

ඒ) ග ොරතුරු ලධධාරීන් / ඳත් කරන ද ලධධාරීන් විශසින් (ඳනග හි අංක 39 (4) දරණ 

ලගන්තිය) සිදු කරනු බන ලැරදි ව්බන්ධගයන් නක් ඳැනීමග් කටයුතු සිදු කිරිම  
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3. තකොමින් වභාතලහි කාර්යවාධනය 

 

3.1 අභියාචනා ැබීම 

වමාගෝචනයට භාජනය ලන ලර්ය තුදී ගකොමින් වභාල ගල  අභියාචනා 1089ක් ද අ ර එය 

පූර්ල ලර්ගයහි ද අභියාචනා 800 වමඟ වංවන්දනය කිරීග්දී වැකිය යුතු ලර්ධනයකි. ලර්ගේ 

මාව අනුල ද අභියාචනා වංඛයාල ලගුල - 1 මගින් ගඳන්නු් කරයි.  

 

ලගුල - 1 2018 වශ 2019 ලර්යන් හි දී මාව අනුල ද අභියාචනා වංඛයාල  

මාවය 2018 2019 

ජනලාරි 60 114 

තඳබරලාරි 67 96 

මාර්තු 69 84 

අතප්රේල්  76 95 

මැයි 72 55 

ජූනි 41 74 

ජූලි 78 106 

අතගෝව තු 91 92 

වැප්තැේබර් 95 102 

ඔවෙතතෝබර් 73 84 

තනොලැේබර් 61 103 

තදවැේබර් 30 84 

ටකතුල 800 1089 

 

 

ලගුල - 2 මගින් තඳන්නුේ කරන්තන් 2018 ලර්යන වාතප්වෙල 2019 ලර්ය තුදී ඳාප මට්නමින් 

ද අභියාචනා වාඛ්යාලයි. මධයම වශ උතුරු මැද ඳාප ල අභියාචනා වාඛ්යාතේ අඩු මේමවෙ 

තඳන්නුේ තකතර්. 
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ලගුල - 2 2019 ලර්ය තුදී ඳාප මට්නමින් ද අභියාචනා වාඛ්යාල 

ඳා  2018 2019 
% 

ප්රති ාත්මක 
ගලනව 

බවටනාහිර 338 443 31.1 

දකුණ 143 188 31.5 

උතුර 48 69 43.8 

මධයම 77 74 -3.9 

වබරගමුල 35 64 82.9 

උතුරු මැද 43 30 -30.2 

නැගගනහිර 75 113 50.7 

ඌල 15 31 106.7 

ලයඹ 26 77 196.2 

එකතුල 800 1089 36.1 

 

ලගුල - 3 මගින් තඳන්නුේ කරනුතේ 2018 ලර්යන වාතප්වෙල 2019 ලර්තේදී තකොමින් වභාල 

ස්සින් ද අභියාචනා වාඛ්යාතලහි ඳාප අනුල තබදීයාමයි. ඉශම වාඛ්යාල බව නාහිර ඳාතතන් ද 

අතර අඩුම වාඛ්යාල උතුරු මැද ඳාතතන් ැබී ඇත. 

 

ලගුල - 3 2018 වශ 2019 ලර්යන්හි දී තකොමින් වභාල ස්සින් ද අභියාචනා ප්රමාණතයහි ඳාප 

අනුල තබදීයාම 

ඳා  
2018 % 

තකොනව 

2019 % තකොනව 

බවටනාහිර 338 42.3 443 40.7 

දකුණ 143 17.9 188 17.3 

උතුර 48 6.0 69 6.3 

මධයම 77 9.6 74 6.8 

වබරගමුල 35 4.4 64 5.9 

උතුරු මැද 43 5.4 30 2.8 

නැගගනහිර 75 9.4 113 10.4 

ඌල 15 1.9 31 2.8 

ලයඹ 26 3.3 77 7.1 

එකතුල 800 100.0 1089 100.0 
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ලගුල - 4 දිව ත්රිවෙක අනුල අභියාචනා ැබීම තබදීයාම  

දිව ත්රිවෙකය 2018 % තකොනව  2019 % 

තකොනව 

තකොෂඹ 213 26.5 323 29.7 

ගේඳශ 91 11.3 73 6.7 

කළුතර 35 4.4 47 4.3 

ගාල් 90 11.2 113 10.4 

මාතර 21 2.6 44 4.0 

ශේබන්තතොන 32 4 31 2.8 

මශනුලර 63 7.8 49 4.5 

මාතතල් 13 1.6 12 1.1 

නුලරටළිය 2 0.2 13 1.2 

ත්රිකුණාණාමය 6 0.7 12 1.1 

මඩකපුල 7 0.9 25 2.3 

අේඳාර 61 7.7 76 7.0 

යාඳනය 26 3.4 49 4.5 

ලේනියාල 15 1.9 10 0.9 

මන්නාරම 5 0.6 2 0.2 

කිලිතනොච්චි 1 0.1 5 0.5 

මුතිවු 1 0.1 3 0.3 

කුණාරුණෑග 189 2.4 54 5.0 

පුපතම 7 0.9 23 2.1 

රපනපුර 29 3.6 44 4.0 

කෑගල් 6 0.7 20 1.8 

අනුරාධපුරය 35 4.5 14 1.3 

තඳොතොන්නරුල 7 0.9 16 1.5 

බදුල් 6 0.7 19 1.7 

තමොනරාග 10 1.2 12 1.1 

ටකතුල 800 100 1089 100.0 
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ලගුල - 5 මගින් තඳන්නුේ කරනුතේ රාජය යයතන ලර්ගය අනුල 2018 ලර්යන වාතප්වෙල 2019 

ලර්තේදී රාජය යයතනයන්න ද අභියාචනා වාඛ්යාලයි.  

 

ලගුල - 5 රාජය යයතන ලර්ගය අනුල රාජය යයතනයන්න ද අභියාචනා වාඛ්යාල -2017 – 2019 

රාජය යයතන ලර්ගය 2017 % 2018 % 2019 % 

ජනාධිඳතිඑ අග්රාමා යඑ 
ඳාර්ලිග්න්තුලඑ අමා ය 
මණ්ඩය 

5 2.2 9 1.1 25 2.3 

අධිකරණ / විශලධටචය වභා  0 0.0 8 1.0 7 0.6 

ගකොමින් වභා 16 7.0 61 7.6 66 6.1 

අමා යං 28 12.2 112 14.0 170 15.6 

ඳාත් වභා 16 7.0 41 5.1 32 2.9 

දිවටත්රික් ගල්ක් කාර්යා 22 9.6 76 9.5 106 9.7 

ඳාත් ඳාන යය න 26 11.3 60 7.5 104 9.6 

ගදඳාර් ග්න්තු 67 29.1 223 27.9 291 26.7 

ලයලවටථාපි  යය න  34 14.8 134 16.8 201 18.5 

විශටල විශදයා වශ උවවට 
අධයාඳන යය න 

0 0.0 31 3.9 25 2.3 

බැංකු 16 7.0 28 3.5 24 2.2 

වමාග්  0 0.0 14 1.8 21 1.9 

වමූඳාකාර 0 0.0 3 0.4 12 1.1 

වමිති 0 0.0 0 0.0 5 0.5 

එකතුල 230 100 800 100 1089 100 

 

ලගුල - 6 මගින් තඳන්නුේ කරන්තන් 2019 ලර්ය තුදී ැබුනු අභියාචනා වාඛ්යාල භාාල අනුලය.  

ලගුල - 6 2017 - 2019 ලර්යන් තුදී ැබුනු අභියාචනා වාඛ්යාල භාාල අනුල.  

භාාල 2017 % 2018 % 2019 % 

සිංශ 154 67.0 532 66.5 758 69.6 

දමි 23 10.0 104 13.0 156 14.3 

ඉංග්රීසි 52 22.6 164 20.5 175 16.1 

  230 100.0 800 100.0 1089 100.0 

 

3.2 අවන ද අභියාචනා  

තකොමින් වභාතලහි රැව මේේ  

ගකොමින් වභාගලහි අභියාචනා වැසි වඳුදා වශ අඟශරුලාදා දිනයන් හි දී ඳලත්ලනු ැගබ්.  

  
2016 අංක 12 දරණ ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනග හි 1 (3) ලගන්තිය ප්රකාරලඑ 

ඳන  ්රියාත්මක කිරීම ව්බන්ධගයන් ජනමාධය විශය භාර අමා යංගේ අමා යලරයා විශසින් 2017 

ජනලාරි 20 දිනැති අංක 2002 / 42 දරණ අතිවිශගේ ගැවට් ඳත්රගයන් ප්රකාෂ්  ලධගයෝගය මගින් බ 

ගැන්වුණුඑ 2017 ගඳබරලාරි මව 3 ලන දින ප්රකායට ඳත් කිරීගමන් අනතුරුල සියලු පුරලැසියන් 
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වශා ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම ගල  ප්රගේ ීමග් ශැකියාල ඇති විශය. අදා ඳනග හි 

ප්රතිඳාදන ප්රකාරලඑ ග ොරතුරු වශා කරන ද ඉල්ලීමක් ව්බන්ධගයන් ග ොරතුරු ලධධාරී ගශෝ 

අදා කර් ලයය ඳැලරුණු අභියාචනා (න්කෂ) ලධධාරියා විශසින් ගදන ද ප්රතිචාරය මගින් ීඩඩාලට 

ඳත් ඕනෑම පුරලැසියකුට ලධයමි  කාගදදය ඉකුත් ීමගමන් අනතුරුල ගකොමින් වභාල ගල  

අභියාචනා කිරීම සිදු ක ශැකිය.  

 

ගකොමින් වභාලට ඳනතින් ඳැලරුණු බ  යටගත් අභියාචනා ඇීරමට ශා විශමීර් කිරීමට බ  

ඳලතී. ය් පුේගයකුගගන් ඔහුග  / ඇයග   ත්ත්ලය ම  (ලධදශවට කරන ද ග ොරතුරු රශවයල 

ඳරීක්ා කරනු ඇ ) වන් කගයහි ඳලත්නා ය් ග ොරතුරු දිවුරුමකට / වශතික කිරීමකට යටත්ල 

ඳරීක්ා කිරීග් බ  ඳැලතීමද ගමයට අයත් ගේ.  ඳන  මගින් මුක්  ගකොට ඇති කරුණු ලලින් 

යලරණය ගකොට ඇ ැයි වැගකන කරුණුද ඇතුළුල ය් රාජය යය නයක් මගින් ඳලත්ලාගගන යනු 

බන ඕනෑම ග ොරතුරක් ඳරීක්ා කිරීග් බ  ගකොමින් වභාල වතුය. ය් රාජය යය නයක් 

විශසින්  (මුක්  කිරී් ලට යටත් කරන ද කරුණු ශැර) මශජන ාල ගල  ලධදශවට ගනොගකොට රලා 

 බාගගන ඇති ග ොරතුරු ය් යකෘතියක වැඳයීමට වශ / ග ොරතුරු ප්රසිේධිගේ ප්රකායට ඳත් 

කිරීමට අදා ය් යය නයකට උඳගදවට දීග් ශැකියාල ගකොමින් වභාල වතුය. ග ොරතුරු වැඳයීග් 

ප්රමාදයක් සිදුවූ අලවටථාලකදී ය් පුරලැසියකුගගන් අය කරන ද ය් මුදක් ප්රතිපූර්ණය කිරීමට ය් 

රාජය යය නයකට උඳගදවට දීග් ශැකියාලද ගකොමින් වභාල වතුය. (15 ලන ලගන්තිය) 

 

ලගුල 7 අවන ද, අලවන් කරන ද වශ කල් තබන ද අභියාචනා ගණන - 2018 වශ 2019 

ලර්ය අඟශරුලාදා 

දිනයන්හි රැව ල 

අවන ද 

අභියාචනා 

ගණන 

වඳුදා දිනයන්හි රැව ල 

අවන ද අභියාචනා 

ගණන 

කල් තබන ද 

අභියාචනා 

අලවන් 

නිතයෝග 

බාදුන් 

ගණන 

2018 455 345 251 549 

2019 619 470 380 709 

 

3.3 අභියාචනා ප්රලර්ග  

ලගුල - 8 මගින් ගඳන්නු් කරන්ගන් අලය ාල අනුල අභියාචනා ලර්ගීකරණය කිරීමකි.  

ලගුල -  8 2018 වශ 2019 ලර්යන්හි අලයතාල අනුල අභියාචනා ලර්ීකකරණය 

අභියාචනා ප්රලර්ග ප්රමාණය %  ප්රමාණය %  

 ලධ පුේගයන් විශසින් කරන ද ඉල්ලී් ඳදන් 
කරගත් අභියාචනා 

537 65.2 770 70.7 

 ලධ පුේගයන් විශසින් කරන ද එගමන්ම ගඳොදු 
අරමුණක් වශා ලන ඉල්ලී් ඳදන් කරගත් 
අභියාචනා  

269 32.7 283 26.0 

ගඳොදු අරමුණක් වශා වංග් / වමිති විශසින් කරන ද 
ඉල්ලී් ඳදන් කරගත් අභියාචනා  

17 2.1 36 3.3 

එකතුල 823 100 1089 100.0 
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අභියාචනා ලලින් 70.0%වෙ ම ඳදනේ මේ ඇපතප පුේගලික ඉල්ලීේ මත ලන අතර, 26.0%වෙ ටතතකුණාදු 

වුලද තනි පුේගයන් ස්සින් තඳොදු අරමුණවෙ අරභයා කරන ද අභියාචනා තව ජනිත මේ ඇත. තඳොදු 

අරමුණු තලනුතලන්ම කරන ද අභියාචන 2019 ලර්තේදී ඳැලතිතේ 3.3% ක ප්රතිතයකි.  

 

ලගුල - 9 තඳන්නුේ කරනුතේ 2017 වශ 2018න වාතප්වෙල තතොරතුරු ලර්ීකකරණය කෂස්න 2019 

ලර්තේදී ද අභියාචනා වාඛ්යාලයි.  

 

ලගුල - 9 ඉල්ලුේ කරන ද තතොරතුරු අනුල ලර්ීකකරණය කරන ද අභියාචනා ප්රමාණය.   

 

තතොරතුරු මූාශ්රය  2017    2018  

 

2019   

 

මානල වේඳප කමනාකරණය [ඳප කිරීේ, උවව  කිරීේ, ව ථාන 

මාරු, ස්නය, ස්ශ්රාම ගැනීම ග ගැන්මේම යදිය.] 

63 197 213 

ඉඩේ ශා තේඳ [ ඔප්පු, දීමනා ඳත්ර, අලවර ඳත්ර, ඳැලරීේ, අපඳප කර 

ගැනීේ, ලන්දි තගමේේ යදිය] 

44 115 148 

ඳරිඳාන වශ තවේලා ක්රියාකාරකේ [ බඳත්ර, තවේලා යදිය] 37 124 203 

මූය කමනාකරණය වශ ගිණුේ [ යදායම, ස්යදම, බදු යදිය] 17 47 54 

යටිත ඳශසුකේ වාලර්ධන ලයාඳිති [ මාර්ග, තගොඩනැගිලි, 

ලාරිමාර්ග, ජය යදිය] 

16 28 86 

අධයාඳනික තවේලා [ ඳාවල් ලන ෂමුන් ඇතුප කර ගැනීම, ඳාවල් 

වාලර්ධන වමිති, ඳාවල් ඳරිඳානය] 

12 101 134 

ඳාරිවරික බඳැේ [ ඳාරිවරික ශායනය ග අහිමි මේේ ග වාරවෙණය 

යදිය] 

11 16 15 

ඳරීවෙණ ග ස්භාග, ස්මර්න කමිටු  ලාර්තා [ස්නය ශැර] 11 22 91 

තවෞඛ්යය වශ ස්කල්ඳ තවේලා 6 19 34 

නීතිය වශ වාමය 5 82 75 

ප්රවේඳාදන [මිදී ගැනීේ, ඉදිකිරීේ, තනන්ඩර් යදිය] 4 23 0 

තලනප ස්ස්ධ  4 26 30 

මුළු අගය 230 800 1089 
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3.4. රාජය යයතන ල අනුගතභාලය 

 

ඳන  යටගත් රාජය යය න විශසින් සිය රාජකාරි කටයුතු ගමගශයීමග්දී ගක ර් දුරට 

අනුග භාලයකින් යුතුල කටයුතු කරන්ගන් ද යන්න අීකක්ණය කිරීමටත්එ වාමානය ප්රතිවංවටකරණ 

වශ රාජය යය නයට සුවිශගේෂී වූ ප්රතිවංවටකරණ වශා ලධර්ගේ වැකීරමඑ ග ොරතුරු මුදා ශැරීම 

වශා රාජය යය න මගින් අය කෂ යුතු වාධාරණ මුදල් ප්රමාණයන් ව්බන්ධගයන් උඳගදවට මාා 

ලධකුත් කිරීමඑ ගනොමිගේ ග ොරතුරු බා දිය ශැකි අලවටථා ව්බන්ධගයන් ලධර්ණායක ඉදිරිඳත් 

කිරීමඑ මි ගල්ඛනයක් ලධයම කිරීමඑ රජගේ ලධධාරීන් වමඟ වශගයෝගගයන් යුතුල / පුහුණු 

ලැඩවටශන් සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීමඑ ඳන  යටගත් ලන හිමික් ශා අලය ා ව්බන්ධගයන් 

ප්රකායට ඳත් කිරීම වශ රජගේ යය න මගින් ලධසි ඳරිදි ලාර් ා කමනාකරණය වශා ලන 

උඳගදවට මාා ලධකුත් කිරීම යන කටයුතු අීකක්ණය කිරීග් කර් ලයය ගකොමින් වභාල වතු ගේ. 

(14 ලන ලගන්තිය) 

 

විශලධටචනය කිරීම: 2017 ගඳබරලාරි 03 දින ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  

්රියාත්මක ීමමත් වමඟඑ ගකොමින් වභාල ගල  අභියාචනා 230ක්එ 800ක් වශ 1089ක් ලගයන් 

පිළිගලළින් 2017එ 2018 වශ 2019 ලර්යන්හි දී ද අ ර එහි එකතුල 2119ක් විශය. පිළිගලලින් 

අභියාචනා 208ක්එ 549ක් වශ 709ක් ලගයන් අභියාචනා 1466ක් ව්පූර්ණ ප්රමාණයක් 2017එ 2018 

වශ 2019 ලර්යන්හි දී ඳසින දී.  2019 ලර්ය අලවන් ලන විශට ගඳොගරොත්තුල ඳැලති අභියාචනා 

ප්රමාණය 653ක් විශය. අලවන් කරන ද ඳැමිණිලි ලලින් ගකොමින් වභාගලහි ලධගයෝගයන්ට ඳටශැලධල 

ඳාර්ල ව රක් (04) ඳමණක් අභියාචනාධිකරණය ගල  ගයොමු ලන දී. අභියාචන අධිකාරියක් 

්රියාත්මක ීමම ව්බන්ධගයන් ගත් කෂ අලවන් කරන ද අභියාචනා ප්රති ය 69.2කක් ීමම ඉශ 

අගයක් යැයි වැකිය ශැකිය.   

 

බාත්මක කිරීම: 2019 අලවානය ලන විශට එකඟ ාලට ඳත් ගනොවූ ඳැමිණිලි වංඛයාල 112ක් වූ අ ර 

ඳසින ද ඳැමිණිලි වංඛයාල 46ක ප්රමාණයක්ල 7.6කක් (එකඟ ගනොවූ) වශ 3.1ක් (බාත්මක 

කරන ද එකඟ ගනොලන ද ඳැමිණිලි) ගව ප්රති ාත්මකල ඳැලතිණ. රජගේ යය න මගින් එකඟ 

ගනොීමම පිළිබ ලධගයෝග ලට අදාල ඳැශැදිලි නනතික ඳටිඳාටියක් වමඟ බාත්මක කිරීග් 

ක්රමගේදයක් ක්තිමත් කිරීග් අලය ාල ඳලතී. මගශේවටත්රාත් අධිකරණයන්හි නක් ඳැනීමග් 

ඳටිඳාටිය ව්බන්ධගයන් සිය නනතික විශාරදයන් ශරශා ගකොමින් වභාල විශසින් අධයනය ගකොට 

ඇ .  
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රජගේ යය න අනුග  ගනොීම් 

ලගුල 10 ගකොමින් වභාගලහි නීතීන්ට අනුග  ගනොීමම පිළිබ ඳැමිණිලි 

ලර්ය ඳැමිණිලි 
වංඛයාල 

නක් දැමිය 
ශැකි මට්ටග් 
ඳැමිණිලි 

නක් දැමිය 
ගනොශැකි 
මට්ටග් 
ඳැමිණි 

බා දුන් 
ග ොරතුරු 

ගඳොගරොත්තු 

2017 06 2 4 2 - 

2018 49 9 31 5 4 
2019 57 6 2 2 4 

ලාර් ා කමනාකරණය: උඳගදවට මාා අනුවාරගයන් ග ොරතුරු කමනාකරණය වශා අලය 
ගකගරන ලධයමි  උඳගදවට වැඳයීම. 

ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  (7 ලන ලගන්තිය) ්රියාත්මක ීමමත් වමඟ ලාර් ා 

ඳලත්ලාගගන යාම ව්බන්ධගයන් අීරරු ාලන්ට මුහුණ දීමට ගබොගශෝ රාජය යය න ලට සිදුල 

ඇ . ලාර් ා ඳලත්ලාගගන යාම ව්බන්ධගයන් ඳැන නැගි අීරරු ා / ගැටළු ලධරාකරණය කරන 

යකාරය ව්බන්ධගයන් පියලර ගැනීගමහි ා කටයුතු කෂ යුතු යකාරය ව්බන්ධගයන් වාකච්ඡා 

ලට කිහිඳයක් ඳැලැත්විශණ. උඳගදවට මාා ගකටු්ඳත් කිරීම වශා නීති උඳගදවට විශමවා ඇ . ගමකී 

ක්ගේත්රය කිනන් අලධානය ගයොමු කරනු පිණිව ගඳොගරොත්තුල ඳලතී.    

 

ප්රති ලාර් ාකරණ අනුග  ීමම 

2016 අංක 12 දරණ ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනගත් අංක 8 වශ 9 ලගන්ති 

ලලින් ව්ඳාදනය කරනුගේ සියලු අමා යලරුන් වශ ඳාත් වභාලන් හි අමා යලරුන් විශසින් ඳනග හි 

3 ලන ලගන්තිගයන් ව්ඳාදි  ග ොරතුරු ලට ප්රගේ ීමග් හිමිකමට පුරලැසියන් ශට ප්රගේ ීමමට 

ශැකිලන ඳරිදි (i) යය නයඑ එහි ්රියාකාරීත්ලයඑ ්රියාකාරක් වශ රාජකාරි අදා අමා යං ලට 

විශගේ ලන ඳරිදි ගලන් ගලන් ලගයන් ඉදිරිඳත් කිරීම වශා යාලත්කා කරන ද ග ොරතුරු වහි ල 

ේවිශ ලාර්ෂික ලාර් ා ප්රකායට ඳත් කිරීමටත්එ (ii) අමා යං ගලබ් අඩවිශය පුරලැසියන්ට හි කාී  ලන 

ගව ගලන් ගලන් ලගයන් ලයාඳෘති ලට අදා ග ොරතුරු වන්ලධගේදනය කිරීමටත් කටයුතු 

ව්ඳාදනය කිරීමටත්ය.  

 

අමා යලරුන් විශසින් නැල  ප්රකායට ඳත් කරනු බන අනුග  ීමම 

8 (1) ලගන්තිය ප්රකාරලඑ වෑම අමා යලරයකු විශසින්ම 8 (2) ලගන්තිගයහි වටථාපි  කරන ද 

ග ොරුතුරු විශගේගයන්ම අන් ර්ග  කරමින් වෑම ලර්යකම ජූලධ මව 30 ලනදාට වශ ගදවැ්බර් 

මව 31 ලනදාට  ගඳර ේවිශ ලාර්ෂික ලාර් ා ප්රකායට ඳත් කෂ යුතු ලන්ගන්ය. 8 (3) ලගන්තිය ප්රකාරලඑ 

ඳන  ්රියාකාරී  යට ඳැමිණ මාව වයක් ඇතු  ගමකී ලාර් ා ප්රකායට ඳත් කිරීම 

අමා යලරුන්ට අලධලාර්ය කරන දී. එකී ලාර් ා රාජය භාාලන්ගගන් ප්රකායට ඳත් කෂ යුතු බලට 

8 (4) ලගන්තිය මගින් ප්රතිඳාදන වවා ඇ .  
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අමා යලරුන් විශසින් ලයාඳෘති ලට ව්බන්ධ ග ොරතුරු නැල  ප්රකායට ඳත් කිරීමට / ව්ඳාදනය 

කිරීමට අනුග  ීමම 

ඳනග හි 9 (1) (අ) ප්රතිඳාදනය ප්රකාරලඑ වෑම අමා යලරයකු විශසින්ම වාමානය ජන ාල ගල  වශ 

එලන් ලයාඳෘති ලලින් බඳෑමට ක්විශය ශැකි ය් ලධටචි  ජන ගකොට් ායක් / පුේගයන් ගල  දැන 

ගැනීම පිණිව ලයාඳෘතියට අදා සියලු ග ොරතුරු ය් ඕනෑම ලයාඳෘතියක් යර්භ ීමමට මාව තුනකට 

පූර්ලගයන් වන්ලධගේදනය කිරීම ක යුත්ගත් එබඳු වන්ලධගේදනයක් කරන දිනදී ම සියලු ග ොරතුරු 

ැගබන ඳරිදිය. ඳනගත් 9 (2) (අ) ලගන්තිය ප්රකාරලඑ ය් පුරලැසියකුග  ඉල්ලීමක් ඳරිදි ය් 

ලයාඳෘතියක් පිළිබ ද යාලත්කා කෂ ග ොරතුරු බා දීම අලධලාර්ය ගේ. ඳනග හි 9 (3) ලගන්තිය 

ප්රකාරලඑ ගේීයයල මූයනය ලන වශ විශගේීයය ලගයන් මූයනය ලන ලයාඳෘතීන් හි අදා අගයන්ද 

දැක්විශය යුතුය.  

 

අමා යලරුන්ග  අමා යං විශසින් ප්රගාී  ග ොරතුරු අනාලරණය කිරීග් කටයුතු ්රියාත්මක කිරීම 8 

ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඉ ා ඳශ මට්ටමක ඳලත්නා බලත්එ 9 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල 

අමා යලරුන්ග  අමා යං ල ප්රගාී  ග ොරතුරු අනාලරණය කිරීම නැති  ර් ලන බලත් 

ලධරීක්ණය කරමින්එ අදා අලය ාල ව්බන්ධගයන් සියලු ගල්ක්ලරුන්ග  වශ ප්රධාන 

ගල්ක්ලරුන්ග  අලධානය ගයොමු කරලමින් චක්රගල්ඛයක් ගකොමින් වභාල විශසින් යලන දී. ගමම 

කරුණ ව්බන්ධගයන් ගකොමින් වභාල විශසින් එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශගන් වශාය 

ඇතිල ඔවුන් වශා ගකොෂඹ වංවිශධානය කරන ද ව්මන්ත්රණගේදී ද වාකච්ඡාලට බඳුන් කරන දී.  

 

3.5 රාජය යයතන මගින් ලාර්තා කිරීම 

 

ග ොරුතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනග හි 10 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල “වෑම රාජය 

අධිකාරියක් විශසින් ම වමාගෝචි  ලර්ය අලවන් ලනලාත් වමඟම ගදවැ්බර් මව තිවට - එක් ලන 

දිනට ප්රථම සිය ලාර්ෂික ලාර් ා ගකොමින් වභාල ගල  ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  ලද ඉන්  ලදුරටත් 

ප්රතිඳාදනය ගකොට ඇත්ගත් අදා ලාර් ාල සිය කාර්යාගයහි වශ සිය ලධ ගලබ් අඩවිශගයහි 

මශජන ාලට ප්රගේ විශය ශැකි යකාරයට ඳැලතිය යුතු ීමමය. ඳනග හි ප්රතිඳාදනයන් ප්රකාරල ගමකී 

ලාර් ාල ඉදිරිඳත් කිරීම අලයගයන්ම කෂ යුත් ක් ලන බලට ඇති කරුණ ව්බන්ධගයන් අලධානය 

ගයොමු ගනොගකොටඑ ගමම නනතික අලය ාල ගල  අලධානය ගයොමු ගකොට ඇති රාජය යය න 

වංඛයාල අල්ඳ වංඛයාලක් ලන අ ර ඳන  බගැන්වුණු 2017 ලර්යට අදාවූ ලර් ාඑ 2018 

ගදවැ්බර් 31ලන දිගනන් අලවන් ලර්ය අලවානගේ ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ 

ගකොමින් වභාලට ලාර්ෂික ලාර් ා ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

2017 ලර්යට අදාල ගකොමින් වභාල ගල  ලාර්ෂික ලාර් ා 111ක් (7.0ක) ැබී තිබ අ ර එය 

2018 ලර්ය වශා 219ක (13.9ක) ප්රමාණයක් විශය. ගමකී ලාර්ෂික ලාර් ා 219 අ රින් ලාර් ා 163ක් 

(74.4ක)  අව්පූර්ණ වූ අ රඑ එය ලගු 11 ඳරිදි විශය. ඳාත් වභා යටගත් යය න 718ක් ද මධයම 
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රජය යටගත් යය න 861ක් ද ලගයන් රාජය අංගේ රජගේ යය න 1579ක් බැේ ඇවට ග්න්තු 

කර ඇ .  

 

ලගුල -11 රාජය යයතන ස්සින් 2017 වශ 2018 ලර්යන් හි තයොමු කරන ද ලාර්ෂික ලාර්තා 

ප්රමාණය 110 ලන ලගන්තිය)   

ඳා    2017  2018 

බවටනාහිර 45 65 

දකුණ 7 8 

උතුර 2 4 

මධයම 24 23 

වබරගමුල 10 17 

උතුරු මැද 8 16 

නැගගනහිර 3 4 

ඌල 6 33 

ලයඹ 6 3 

මුළු අගය 111 173 

 

 

එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශන මගින් වඳයන ේදා වූ ගමගශයු් ලධධාරීන්ග  වශාය 

ඇතිලඑ ගකොමින් වභාල විශසින් 2019 වැප් ැ්බර් 20 දින සියලු අමා යං ගල්ක්ලරුඑ ප්රධාන 

ගල්ක්ලරුඑ දිවටත්රික් ගල්ක්ලරු යන ලධධාරීන්ග  වශභාගීත්ලගයන් යුතුල ගකොෂඹ දී ලැඩමුළුලක් 

ඳලත්ලන දී. අදා ලැඩමුළුල ව්බන්ධගයන් අමා යං ගල්ක්ලරු / ප්රධාන ගල්ක්ලරු ගල  

චක්රගල්ඛ ලිපි ගයොමු කරන ද අ ර භාාත්රගයන්ම  පුලත්ඳත් ලධගේදන ලධකුත් කරන දී. 

ලර් මානය ලන විශට ගකොමින් වභාල ගල  ලාර්ෂික ලාර් ා  ගයොමු කිරීම ඉශ නැංීමම අරමුණු කර 

ගලධමින් ඳාත් ඳාන යය න වමඟ ව්බන්ධීමග් ්රියාලලිගයහි ලධයුතු ීමමට ගමගශයු් ලධධාරීන් 

විශසින් කටයුතු කරමින් සිටී.  

3.6 මශජන දැනුේලපභාලය  

rticommission.lk ඔවටගවේ පිවිශසිය ශැකි ගකොමින් වභාගලහි නත්ර භායික ගලබ් අඩවිශය ශරශා 

මශජන දැනු්ලත්භාලය ඉශ නැංීමග් සුවිශගේෂී ගමගශලරක ගකොමින් වභාල ලධයැගල්. ගකොමින් 

වභාගලහි සියලු ලධගයෝගඑ එහි නීති ශා ගරගුාසිඑ ප්රතිඳත්ති ප්රකාන වශ උඳගදවට ඇතුත්ල ගලබ් 

අඩවිශගයහි සුවිශගේෂී ග ොරතුරු ඇතුත් ගකොට ඇ . වටවිශට්වර්න්   ානාඳති කාර්යාගේ වශාය 

බමින්එ ගකොමින් වභාල විශසින් ඳාත් උඳගේන වශ අභියාචනා ඳසිලීග් ලැඩවටශන් 7ක් ඳානම 

(අ්ඳාර)එ අඹගමුල (නුලරඑළිය)එ කිලිගනොච්චිඑ යාඳනයඑ කරුලගවටලැල (පුත් ම)එ සූරියලැල 

(ශ්බන්ග ොට) වශ මහියංගනය (බදුල්) යන වටථානයන්හි ඳලත්ලන ේගේ සිවිශල් වමාජ වංවිශධාන 
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නායකයින්එ ප්රජා මූලික වංවිශධාන වාමාජිකයින් වශ රජගේ ලධධාරීන්ග  වශභාගීත්ලය වහි ල 

ඳලත්ලන දී. ග්රාී ය දිවටත්රික්කයන් හි / ප්රගේයන් හි විශගේගයන්ම මශජන දැනු්ලත්භාලය අක් 

මට්ටමක ඳලත්නා බැේ ඳාත් උඳගේන ලැඩමුළුලදී අනාලරණය වූ කරුණක් වූගයන්එ එබඳු 

දැනු්ලත්භාලය ඉශ නැංීමම ගකොමිවගමහි ප්රධාන කර් ලයයක් ගව ඳලත්ලා ගගන යන දී.  

 

ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි ගකොමවාරිවට කිාලි පින්ගටො - 

ජයලර්ධනයන් විශසින් වංවටකරණය කරන ද “2017 – 2018 ග ොරුතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම 

පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි ග ෝරාගත් ලධගයෝග” වශ “ශ්රී ංකාගේ ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිය 

පිළිබ නීතිය වශ ක්රමගේදය පිළිබ ප්ර යාලගෝකනය යන ග්රන්ථ යුගය සිංශඑ දමි වශ ඉංග්රීසි 

යන භාා ත්රිත්ත්ලගයන්ම ප්රකායට ඳත් කිරීමට ගයදුණි.  

 

ශ්රී ංකාගලහි ග ොරතුරු දැනගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන  වශ ඳනග හි අභිම ාර්ථයන් 

වාක්ාත් කර ගැනීගමහිා ගකොමිවගමහි ලැදගත් තීරණ ව්බන්ධගයන් මශජන ාල ලරින් ලර 

දැනු්ලත් කිරීම පිණිව වන්ලධගේදනය වශ ප්රකායන් මාධය වමඟ වශ වබැඳියාගලන් යුතුල කටයුතු 

කරන දී.    

 

ජා යන් ර ලගයන්එ 2019 මැයි මව 28 දින ඉ ාලිගේ ගරෝම නගරගේ දී ගමන්ම 2019 ජූලධ මව 14 

ලන දින එක්වත් ජනඳදගේ ලධවිශගයෝක් නුලර දී ද එක්වත් ජාතීන්ග   අධයාඳනඑ විශදයාත්මක වශ 

වංවටකෘතික වංවිශධානය (UNESCO) විශසින් යරාධනා කරන දුල වත්කාරකත්ලය වඳයන දඑ 

එක්වත් ජාතීන්ග  තිරවාර වංලර්ධන ඉක්ක 2030 නයාය ඳත්රය ව්බන්ධ ග ොරතුරු දැනගැනීග් 

අයිතිලාසිකම වශ ඒ ශා වබැඳි අභිගයෝග යන මැගයන් යරාධි  ගේනය කිරීම වශා ගකොමින් 

වභාගලහි ගකොමවාරිවට කිාලි පින්ගටො - ජයලර්ධනයන් ලධගයෝජනය කරන දී. වටගකොට්න් ගේ 

ග ොරතුරු ලධදශව පිළිබ ගකොමවාරිවටලරයා වමඟ ගකොමින් වභාගලහි ගකොමවාරිවට කිාලි පින්ගටො - 

ජයලර්ධනයන් විශසින් 2019 ගදවැ්බර් 14 දිනට ගයදුණු පිලිීඩන ජනරජගේ ග ොරතුරු දැනගැනීග් 

විශධායක ලධදශගවහි ග ලන ලර්ය ව්බන්ධගයන් උත්වලගේ යරාධි  ගේනගේදී වාකච්ඡා කරන 

දී. 
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4. ඳරිඳානය වශ මූය කාර්යවාධනය 

4.1 යධාර යයතනයන් හි තාවෙණික වශ මූය වශාය  

ටවෙවප ජාතීන්තේ වාලර්ධන ලැඩවනශතනහි 1UNDP) ලයාඳිති 

එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශන (UNDP) විශසින් යර්භගේ සිටම අභියාචනා විශටගල්නය කිරීගමහි 

ා අලැසි ලන්නා වූ එගමන්ම ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි මානයන් 

වකවට කිරීගමහි ා ඳශසුක් වැීරම වශා අලය ලන්නා වූ නනතික ලියවිශලි වකවට කිරීම ගලනුගලන් ද සිය 

නනතික විශගේවඥ ාල වඳයන දී. අධය න නනතික ඳර්ගේණලලින් අනතුරුල නනතික ලියවිශලි වකවන 

ේදා වූ ගජයට  නනතික ඳර්ගේණ උඳගේකයන් වශ කණිට  නනතික ඳර්ගේණ උඳගේකයන් 

ගමන්ම ගකොමින් වභාගලහි උඳගේකත්ලගයන් ගකටු්ඳත් කරන ේදා වූ අලවන් ලධගයෝග වටථාපි  කරන 

ේගේ එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශගනහි (UNDP) වශාය බා ගලධමිලධ.    

එක්වත් ජාතීන්ග  වංලර්ධන ලැඩවටශන (UNDP) විශසින් ඳනග හි 10 ලන ලගන්තිය ප්රකාරලඑ ගකොමින් 

වභාල ගල  ගඳොදු අධිකාරී යය නයන් (PAs) ව්බන්ධගයන් වූ ලාර්ෂික ලාර් ා ඉදිරිඳත් කිරීම ගමගශයීමම  

වශා ප්රතිඳත්ති රාමුලක් වකවට කිරීම වශ ්රියාත්මක කිරීම වශා වමුේගේයික විශය (term of reference) 

වහි ල ගමගශයු් ලධධාරියකු වශ වශකාර ගමගශයු් ලධධාරියකු ඳත් කරන දී. ඔවුන් එකී ගවේලගයහි 

ලධයුතුල සිටින ද කාය 2019 අගප්රේල් සිට වැප් ැ්බර් මව දක්ලා විශය. 

 

ව ස්ට්වර්න්ත තානාඳති කාර්යාය මගින් වශාය වවනු බන ලයාඳිතිය  

ගැටු් ලලින් බඳෑමට ක් වූ වශ ගකොන් වූ ප්රජාලන්ට ග ොරතුරු දැන ගැනීග් වශ හිමික් ප්රලර්ධනය කිරීග් 

ලයාඳෘතිය යටගත්එ කිාලි පින්ගටෝ - ජයලර්ධනයන් විශසින් වංවටකරණය කරන ද ඳමු ගලළුම - 2017 සිට 

2018 දක්ලා ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම පිළිබ ගකොමින් වභාගලහි ග ෝරාගත් ලධගයෝග වශ 

ගදලන ගලළුම - ශ්රී ංකාගේ ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම වශ ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම 

පිළිබ ඳානය ව්බන්ධගයන් වූ ඳසු විශඳර් යන මැගයන් යුත් ගලළුම ගදකක් 2018 මැයි මව 1 දින සිට 2019 

අගගෝවටතු 30 දින දක්ලා කාය තුදී වටවිශට්වර්න්   ානාඳති කාර්යාගයන් ද මූය වශාගයන් රුපියල් 

මිලියන 10.124ක මුදකින් එළිදක්ලන දී.  ලද ලයාඳෘතිය යටගත් එකඟ ාලය ඳැමිණි ග ෝරාගත් දිවටත්රික්ක 

12 හි ගකොන් වූ ප්රජාලන් වශ ග ොරතුරු ලධධාරීන් වශා ඳාත් උඳගේන අලවටථා වශ අභියාචනා 

ව්බන්ධගයන් ඳසිලීගමහි ලධයුතු ීම් ව කට අලතීර්ණ ලන දී. එකී දිවටත්රික්කයන් ලනුගේ ත්රිකුණාමය වශ 

මඩකපුල (එකක්)එ බදුල් වශ ගමොනරාග (එකක්)එ නුලරඑළිය වශ මශනුලර (එකක්)එ කිලිගනොච්චි වශ 

මුතිවු (එකක්)එ යාඳනය වශ ලවුලධයාල (එකක්) ලගයලධ - එක් ලැඩමුළුලකට 40 ගදගනකුග  වශභාගීත්ලයක් 

වහි  විශය.  

 

යශ ඳානය වශ ලගමේම වෙතිමප කිරීතේ ලයාඳිතිය (SDGAP- USAID)   

 

ග ොරතුරු දැන ගැනීග් අයිතිලාසිකම ඳන  යටග ෝ ගකොමින් වභාල ගල  ඉදිරිඳත් ගකගරන 

අභියාචනාලන්ට අදා මූලික ලැඩ කටයුතු වශා ගකොමින් වභාලට අලය වශාය බා දීම පිණිව නනතික 

ඳර්ගේකයන් ගල  වශාය බා දීමඑ ගමන්ම ලැිනලන අභියාචනා ව්බන්ධගයන් අලධානය ගයොමු කරමින් 
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අභියාචනා ඇීරග් ්රියාලලිය ගේගලත් කිරීම වශා ද ලඩාත් කිනනමින් පුරලැසියන් ගල  අභියාචනාලන්හි 

 ත්ත්ලය ව්බන්ධගයන් වූ ග ොරතුරු බා දීග් අභිප්රාගයන් ද යුතුල අභියාචනා ල පිළිගල ඳලත්ලාගගන 

යාමට ගමන්ම අභියාචනා ව්බන්ධගයන් කටයුතු කරගගන යාග්දී එකී අභියාචනා ව්බන්ධගයන් ඳසු 

විශඳරමක් ඳලත්ලා ගැනීග් අරමුණින් යුතුල කටයුතු කිරීම අ යලය ීමම ම  ගලබ් අඩවිශය ම  ඳදන් වූ 

ඉගක්ගරොලධක විශඳර් ඳේධතියක් වටථාපි  කිරීග් කටයුත්ග හි යශ ඳානය වශ ලගීමම ක්තිමත් කිරීග් 

ලයාඳෘතිය (SDGAP) ලධයුතු ලන දී. යශ ඳානය වශ ලගීමම ක්තිමත් කිරීග් ලයාඳෘතිය (SDGAP) විශසින් 

ශදිසි ඇමුතු් ගවේලාලක් වශ ගලබ් ඳාදක විශඳර් ඳේධතියක් මගින් ඳශසුක් වැීරග් ලයාඳෘතියක් ්රියාත්මක 

කිරීම වශා කටයුතු භාර ගන්නා දී.     

 

4.2 තකොමින් වභාතලහි කාර්ය මණ්ඩය  

ලගුල  12 අනුමත ශා තතය තවේලක වාඛ්යාල 

තනතුර අනුමත තවේලක 

වාඛ්යාල 

තතය තවේලක 

වාඛ්යාල 

අධයවෙ ජනරාල් 01 01 

තජය ප ඳර්තේණ නිධාරී 01 01 

ඳර්තේණ නිධාරී 01 01 

ඳරිඳාන නිධාරී 01 01 

මූය නිධාරී 01 01 

භාා ඳරිලර්තක 1දමි) 01 - 

තතොරතුරු තාවෙණ වශකාර 01 01 

වාලර්ධන නිධාරී 04 04 

කමනාකරණ වශකාර 04 04 

තඳෞේගලික වශකාර 01 - 

රියදුරු 03 02 

කාර්යා කාර්ය වශායක 02 01 

වේපූර්ණ තවේලක වාඛ්යාල 21 17 

 

4.3 අයලැය වශ මූය ඳානය 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 1RTI Commission) 

 

විශයද් ලාර් ාල - 2019 

අයිතමය අයලැය ප්රතිඳාදන මුළු ස්යදම ස්යදේ ප්රතිතය 

1%) 

    
පුනරාලර් න විශයද් 40,000,000.00 32,869,650.83 82.17 
ප්රා ධන විශයද් 4,500,000.00 4,133,215.38 91.85 

    
වටවිශට්වර්න්  ලයාඳෘතිය 4,560,000.00 4,560,000.00 100.00 
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