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නීති සම්පාදන සංක්ෂිප්ත සටහන්: 
තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ පනත් තෙටුම්පත 2015  

 
 

1.   2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ පනත් 
තෙටුම්පතත් ප්රධාන නිතදදේශයන්ී සාරාංශය    

 
අංෙය  සැලකිලිමත් වන ෙරුණු  නිතදදේශය  

1 40 වන වගන්තිය යටතේ ඇි  
දුෂණ තෙළි කරන්තනන්තට අදාල 
දුවවල විධිවිධාන  

යෙපේ තේතනාතවන්ත තෙළිකිරීම් 
සිදුකරන දුෂණ තෙළි කරන්තනන්ත 
සුරක්ෂිත කිරීතම් විධිවිධාන ශක්ෂිමේ 
කිරීම. (ඒවා තතාරතුරු දැනගැනීතම් 
අයිිය යටතේ සිදුතකරන නිශචි ත 
ඉල්ලීම්වලට අනුරූප තනාතේ.) 
 
fuu  iafõÉPd fy,sorõ lsÍï fmdÿ 
wêldÍkays lsÍu fyda l<uKdlrK 
wl%ñl;d ÿqqqIK fy,sorõ lsÍï foig 
fhduqúh hq;=h 
 

 
2 f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh hgf;a 

bosßm;a l, b,a,Sï m%udoùu oKavkhg 
hg;alr fkd;sîu 

whym;a fÉ;kdfjka f;d;r;=re ioyd 
flfrk b,a,Sï m%;sfCIam lrk f;dr;=re 
ks,OdÍkag tfrysj oKavk l%uhla yÿkajdoSu 
bxoSh f;dr;=re whs;sh mk; ;=, fujeks 
oKavk l%uhla we; 

 

 

3.  43 වන වගන්තිය යටතේ රාජ්ය 
ආයතන යන අර්ව නිරුපණයට 
ගැතනන “මෙජ්න ත චවා”  පයන 
ආයතන අන්තතගවත කිරීම  
 

“මෙජ්න ත චවා ” යන තයදුම ඉවේකර 
“මෙජ්න කායවය” යන තයදුම 
භාවිතතේ තබා ගැනීම.  
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4.  තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය 
යටතේ  ඉ-පාලනතේ  අවශයතාවන්ත 
 ෙික තකතරන   ඳෙන 
ප්රමාණවේ තනාවීම. පනේ 
තකටුම්පතේ දැක්ෂතවන්තතන්ත අදාල 
තතාරතුරු රාජ්ය ආයතනයන්තී 

ප්රදශවනය කිරීමයි. ( 8 (4), 10 
 ෙ,26 (1) වගන්ති) 

 චර්ානීය ප්රදශවනය කිරීමට අමතරව 
නිල තවබ් අඩවි මගින්ත තතාරතුරු 
ප්රකාශයට පේ කිරීම, තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ තකාමි මට 
 ෙ තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය 
යටතට ගැතනන සියලු රාජ්ය 
ආයතනවලට අනිවායව කිරීම. 

5 5(1) (B&j.ka;sfha úIhm:fhka 
kS;sm;s fomd¾;fïka;=j m%ldYs; 
f,i wka;¾.; lr ;sîu  

kS;s{-fiajdodhl jrm%ido hgf;a 
m%udKj;a ;rï wdrjKhl ,nk neúka 
kS;sm;s fomd¾;fïka;=jg wod,j olajd 
we;s úfYaI i|yk bj;a lsÍu 

6 10 jk j.ka;sh hgf;a rdcH wdh;k 
úiska bosßm;a l, hq;= jd¾;d 
iïnkaOfhka talSh jd¾;dlrk 
pl%hla fkdue;sùu  
 
fuu j.ka;sfha ioyka lr we;af;a 
jd¾Isl jd¾;d bosrsm;a l, hq;= nj 
muKs 

 
f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh ms<sn|  
jd¾;d iEu jirlu ud¾;= 31 jkoskg 
fldñiug bosßm;a lsÍu wksj¾h lsÍu   
 

7 Under Section 25(3), a citizen can 
only seek an expedited response to 
an information request only if it 
applies to his/her own life and 
liberty  

 

Amend Section 25(3) to ensure that a 
request for information that is 
necessary to safeguard the life or liberty 
of any person including a person other 
than the citizen making the request 
shall receive a response within forty-
eight hours. 
 
This is to enable families of arrested, 
disappeared or missing persons to 
request information from the relevant 
authorities and receive information 
without delay. Section 24(5)(c) sets up 
this possibility, but section 25(3) then 
narrows its scope by restricting it to 
information pertaining to the citizen 
making the request. 

 

 

2. ශ්රී ලංොතේ තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ ොලනුක්රමය  
 
1996: තතාරතුරු දැනගැනීතම් නිදෙ  පිලිබඳ පනේ තකටුම්පත  
2000: ආණ්ඩුක්රම වයව චර්ා ප්රි ං චකරණ තයෝජ්නමාලාව  
2003: තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ පනේ තකටුම්පත 
2015: 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයව චර්ා  ංතශෝධනය  
 

(i)   තතාරතුරු දැනගැනීතම් නිදහස පිලිබඳ පනත් තෙටුම්පත 
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ශ්රී ලංකා නීි තකාමි ම විසින්ත 1996 දී තතාරතුරු දැනගැනීතම් නිදෙ  පිලිබඳ පනේ 
තකටුම්පත ඉදිරිපේ කරන ලදී. පනේ තකටුම්පත  ං රණය තකරුණු නමුේ 
පාලවිතම්න්තතුවට ඉදිරිපේ තනාතකරිණ. 
 

(ii) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංතශෝධන තයෝජනාමාලාව  

1995 සි ට 2000 දක්ෂවා ආණ්ඩුක්රම වයව චර්ා ප්රි ං චකරණ   ඳො අව චර්ා කිහිපයකදීම 
වෑයම් කරන ලදී. 2000 ව තව දී ආණ්ඩුක්රම වයව චර්ා තකටුම්පත මගින්ත තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිියට, මුලික අයිිවාසිකම් යටතේ වයව චර්ානුකුල රැකවරණය  ල ා 
තදනු ලැබීය. නමුේ එකී තකටුම්පත පාලවිතම්න්තතුවට ඉදිරිපේ තනාතකරිණ. 
 

(iii) තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ පනත් තෙටුම්පත 

2002 ව තවදී තතාරතුරු දැනගැනීතම් නිදෙ ට අදාල නීි ෙඳුන්තවාදීම  ඳො 
ද්වවීපාශවවීය උේ ෙයක්ෂ දියේ විය. ඒ අනුව කතවෘ  ං දය වැනි සිවිල්ල  ෙ මාධය 
 ංවිධාන එම නීි තකටුම්පේ  ක ච කිරීමට රජ්ය  මග කටයුතු කත චය. එම 
ක්රියාවලිතේ මල්ලපල ගන්තවමින්ත 2004 ව තවදී තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පත 
අමාතය මණ්ඩඩලය විසින්ත අනුමත කරන ලද නමුේ එක්ෂ ේ ජ්ාික පක්ෂෂ රජ්ය ඉන්ත සුළු 
කලකට පසු බිඳ වැටීම නි ා පනත පාලවිතම්න්තතුවට තගන ඒමට තනාෙැකි විය. 
  
එක්ෂ ේ ජ්ාික පක්ෂෂ පාලවිතම්න්තතු මන්තී කරු ජ්යසුරිය මෙතා විසින්ත 2011 ව තවදී 
තපෞද්වගලික මන්තී තයෝජ්නාවක්ෂ තල  2003 තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ 
පනේ තකටුම්පත  ම්මත කර ගැනීමට වැයම් කත චය i . තමන්ත විසින්ත තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් නිදෙ  තෙවුරු තකතරන නීි තගන එන බව පව මින්ත ආණ්ඩුව පනේ 
තකටුම්පත ඉවේ කර ගැනීම  ඳො ආරම්භතේදී ජ්යසුරිය මෙතා තපාලඹවා ගේතේය. 
නමුේ එය සිදු තනාවුන බැවින්ත 2011 ජුනි ම දී ඒ මෙතා විසින්ත පනේ තකටුම්පත යලිේ 
පාලවිතම්න්තතුවට ඉදිරිපේ කරන ලදී. එත ච වුවේ ඊට විරුද්වධව ඡන්තද 97 ක්ෂ  ෙ පක්ෂෂව 
ඡන්තද 34 ක්ෂ ලැබීතමන්ත පනත පරාජ්යට පේ වියii. 

 

(iv) 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංතශෝධනය  

මෑතකදී  ම්මත තකරුණු 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයව චර්ා  ංතශෝධනය මගින්ත ඇමිවරු, 
රජ්තේ තදපාතවතම්න්තතු  ෙ ප ාේ පාලන ආයතන ඇතුළු රජ්තේ ආයතන ගණනාවක 
පවින තතාරතුරු  ඳො ප්රතේශ වීතම් පුරවැසියන්තතේ අයිිය නිශචි තව තෙවුරු කරන 
ලදී. එනමුේ 14-ඒ වගන්තිය යටතේ තමම අයිිය බලාේමක තකතරන්තතන්ත නීිය මගින්ත 
ඉඩ ලැතබන පරිදි පමණකි. එම නි ා නිශචිතවම තෙවුරු තකරුණු තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිිය  හිත නීි  ම්පාදනතයන්ත  ැලත න වයව චර්ානුකුල 
රැකවරණයකින්ත  තතාරව තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය ප්රතයෝගිකව ක්රියාේමක කිරීමට 
ෙැකියාවක්ෂ තනාලැතබ්. 

  

3. 2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ වයාපාරය  
 



 4 

තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය නීිගත කිරීම මමත්රිපාල සිරිත චන මෙතාතේ දින 
සියතේ වැඩ ටෙතන්ත එක්ෂ තපාතරාන්තදුවකිiii . ඒ අනුව තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය 
පිලිබඳ උපතද්වශක ක්රියාවලිය 2015 තපබරවාරි ම දී ඇරඹිණ.  ාකේඡාවට බඳුන්ත කල 
තකටුම්පත වුතේ 2003 තතා රතුරු දැනගැනීතම් අයිිය පිළිබඳව  ැකසු පනේ 
තකටුම්පතයි ( මුලික පනේ තකටුම්පතයි). 
 
ඒ  ඳො  චවකීය නිතදවචශ ඉදිරිපේ කිරීම  ඳො සිවිල්ල  මාජ් ක්රියාධරයින්ත  ෙ 
ජ්නමාධයතේදීන්තට ( වි චතර විචාරකයින්ත) ආරාධනා කරන ලදී. ඔවුන්තතේ  ැලකිල්ලල 
තයාමුවූ ප්රධාන කරුණු පෙත පරිදි තේ. 

 

(w) තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිතිය ප්රතික්ෂතෂේප කිරීම සඳහා වන පුළුල් 
වයතිතදෙයන් 
 
තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ මුලික තකටුම්පතේ තතාරතරු දැනගැනීතම් 
අයිිය ප්රික්ෂතෂචප කිරීම  ඳො වන වයිතවකයන්ත පුළුල්ල රාමුවක්ෂ තුල දක්ෂවා ඇත. 
 
උදාෙරණ තල : 

 
මුලික තකටුම්පතේ 5(we) වගන්තියට අනුව තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ 
තකතරන  ඉල්ලීම් “කිසියම් අතයකුතේ ලිඛිත එකඟතාවයකින්ත තතාරව එම පුද්වගලයාතේ 
යම් තව ඳ රෙ ච තෙළිදරවු වන තෙෝ වාණිජ් ලැදියාවන්ත තකතරහි ොනි සිදුවන තෙෝ 
තතාරතරු තෙලිකිරීම” මත ප්රික්ෂතෂචප කල ෙැකිය.iv 

 
විචාරකයින්තතේ තකවය වන්තතන්ත “ වාණිජ් ලැදියාවන්ත ” යන පදතේ ඇි අපැෙැදිලි 
 චවභාවය නි ා ගනුතදනු  චවරූපතේ වන අනීික කටයුේතක්ෂ වුවද ඒ යටතේ වගව කල 
ෙැකිය බවයි.v 

 
(wd) දුෂණ තහළි ෙරන්නන්තේ සුරක්ෂිතතාව දුවදල මට්ටමෙ පැවතීම  

 
මුලික තකටුම්පතේ දුෂණ තෙළි කරන්තනන්තට අදාලව ඇි වගන්ති  රාමු ගත කර ඇි 
ආකාරයද  විචාරකයින්තතේ  ැලකිල්ලලට  තයාමු තවයි. 

 
මුලික තකටුම්පතේ 38 වගන්තියට අනුව “ පනත යටතේ ඉදිරිපේ තකතරන ඉල්ලීමක්ෂ 
මත ලබාතදන තෙෝ තෙළිකිරීමට අව රය ඇි ඕනෑම නිල තතාරතුරක්ෂ ”  ඳො 
ආරක්ෂෂාව  ැලත ච. 

 
විචාරකයින්තතේ තකවය වන්තතන්ත රාජ්ය ආයතනයන්තී වැරදි ක්රියා  ෙ මුලයය අක්රමිකතා 
තෙළිකිරීමට රාජ්ය ත චවකයින්තට අදාල වගන්තිය තුලින්ත මධයවයක්ෂ ලබාදීමට අ මේ 
වී ඇි බවයි. එම තකවතයන්ත අවධානය තයාමු තකතරන්තතන්ත අදාල වගන්තිතේ 
අවශයතාවයන්ත  පුරන්තතන්ත නැිවීම යන බිය මත යෙපේ තේතනාතවන්ත තතාරතරු 
හුවමාරු කරගැනීම  ඳො රජ්තේ ත චවකයින්තට මින්ත අනුබලයක්ෂ තනාලැතබන බවයි.  
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(we) රහසයතාව පිලිබඳ වගන්තිය  
 

“පනත යටතේ තකතරන ඉල්ලලිමක ප්රිපලයක්ෂ තල  ඕනෑම තතාරතුරක්ෂ  ඳො ප්රතේශ 
වීමට ලබාතදන අව රය රාජ්යය බලාධිකාරය මගින්ත එම තතාරතරු ප කිරීම  ඳො තදන 
ලද අනුමැියක්ෂ තෙෝ අව රයක්ෂ තෙෝ තල   ැලකිය තනාෙැකිය...”  යනුතවන්ත මුලික 
තකටුම්පතේ 31 වන වගන්තිතයන්ත දැක්ෂතවයි. 

 
පනත යටතේ ලබාගන්තනා තතාරතරු භාවිතා කිරීමට  ෙ මෙජ්නතාවට තෙලිකිරීම 
වැලක්ෂවීම  ඳො තමම වගන්තිතයන්ත ඇි ෙැකියාව විචාරකයින්ත තේ විතේචනයට ලක්ෂ 
තවයි. උදාෙරණයක්ෂ  තල  තමහිදී තකව තකතරන්තතන්ත තමමගින්ත ජ්නමාධයතේදීන්තට 
තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනත යටතේ ඉල්ලීමකින්ත ලබාගන්තනා තතාරතුරු භාවිතා කිරීම 
වැ ක්ෂවිය ෙැකිය යන්තනයි. එම නි ා විචාරකයින්තතේ මතය වන්තතන්ත තමම වගන්තිය 
මගින්ත තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය නීිගත කිරීතම්  ම චත පරමාර්වයම නිෂචඵල කර 
ඇි බවයි. 

 
(wE) තහළිදරවු කිරීම් උනන්දු ෙරවන නිතයෝගයන්ී දුවදලතා 
 
තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිියට අදාල නීි තුලින්ත වාෂවිකව අමාතයංශ මගින්ත 
තෙලිතකරන තතාරතුරු ප්රමාණය උපරිම කල යුතුය යන්තන විචාරකතයෝ අවධාරණය 
කරි. ඔවුන්ත තපන්තවා තදන්තතන්ත “අමාතයවරුන්තතේ වාතවා ” තුලින්ත අය වැය ප්රිපාදන 
තවන්තකිරීම්  ෙ වියදම් දැක්ෂවීතම් අවශයතාවය ඉවේකිරීම නි ා තෙළිදරවු කිරීම් උනන්තදු 
කරවීමට අදාල ජ්ාතයන්තතර ප්රමීින්ත  පුරාීමට තමය අ මේවී ඇි බවයිvi. 
 
(B)  අනුකූලතාව සහතිෙ තෙතරන ොලනියමයන් තනාමැතිවීම  
 
මුලික තකටුම්පතේ 25(1) වගන්තිය යටතේ තතාරතුරු නිලධාරීන්තට තතාරතුරු 
 ම්බන්තධව ඉදිරිපේ තකතරන ඉල්ලීම්වලට ප්රිචාර දැක්ෂවීම  ඳො රාජ්කාරී දින 14 ක 
උපරිම කාලසීමාවක්ෂ ලබාදී ඇත. 
 
විචාරකයින්ත තපන්තවාතදන්තතන්ත දින 14 ක සීමාතවන්ත පසු සිදුවන ප්රමාදවීම්   මබන්තධතයන්ත 
වන නියමයන්ත දක්ෂවා තනාමැිකම තෙචතුතවන්ත සිදුවන්තතන්ත ඉදිරිපේ කල ඉල්ලීම් ඉතබ්ම 
ප්රික්ෂතෂචපවීමට බඳුන්ත වන බවයි. ඊට අදාල අවශයතා අන්තතගවත තනාකිරීම තෙචතුතවන්ත 
දිේගැ චත න ප්රමාදයකදී  අතෘප්තියට පේවන ඉල්ලලුම්කරුවන්තට ප්රිකමවයක්ෂ තල  
තයාමුවිය ෙැකි යාන්තරණයක්ෂ (අභියාචනා අධිකරණයට තෙෝ තතාරතරු 
තකාම ාරි චවරයාට අභියාචනා කිරීම වැනි) තනාමැිවීම ද නිරීක්ෂෂණයක්ෂ වී  ිතබ්. 
 
 
 

(W) විෂයපථය තුලට අන්තගදත රාජය තසේවය  
 
මුලික තකටුම්පතේ 40 වන වගන්තිය යටතේ රාජ්ය ආයතන අර්ව දැක්ෂවීමට “මෙජ්න 
ත චවා  පයන අධව රාජ්ය තෙෝ පුද්වගලික ආයතන තෙෝ  ංවිධාන” යන්තන අන්තතගවත කර 
ඇත. 
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තකටුම්පතේ විෂයපර්යට ගැතනන ආයතන  ම්බන්තධතයන්ත වන තමම අර්ව දැක්ෂවීම 
මගින්ත  ැලකිය යුතු වයාකූලතාවයක්ෂ මතු විය ෙැකි බවට විචාරකතයෝ අනතුරු ෙඟවි. 
“මෙජ්න ත චවය ” යනු කුමක්ෂදැයි නිශචි ත නීිමය අර්වයක්ෂ තනාමැි වීම මීට තෙචතුවයි. 

 
(W!) මිල අධිෙ ගාසේතු සමබන්ධතයන් ප්රතිෙමදයක්ෂ තනාමැති වීම 
 

මුලික තකටුම්පතේ 25(2) වගන්තිය මගින්ත තතාරතුරු නිලධාරීන්තට “ගා චතු පිළිබඳව 
වි චතර දැක්ෂවීමක්ෂ  හිතව අිතවක ගා චතු අයකර ගැනීමට ඉල්ලලා සිටිය ෙැකි  බවට ” 
බලය පවරා ිතබ්. විචාරකයන්ත තපන්තවාතදන්තතන්ත තමම බලය පවරා  දීම සිදුකර ඇේතේ 
අ ාධාරණ  ෙ මිල අධික අයකිරීම්වලට එතරහිව අභියාචනා කිරීමට අව චර්ාව 
ලබාදීතමන්ත තතාරව බවයි.  

 

4.  2015, තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනත් තෙටුම්පත  
 
මුලිෙ තෙටුම්පතට එෙතුෙළ වැඩිදියුණු කිරීම් 
 
(w) සීමිත වයතිතදෙයන් 
 
2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පත මගින්ත තතාරතරු දැනගැනීතම් අයිිය 
යටතේ තකතරන ඉල්ලීම් ප්රික්ෂතෂචප කිරීමට ඇි විෂයපර්ය පටු කර ඇත. 
උදාෙරණයකට නව 5(we) වගන්තිය මගින්ත  ඳෙන්ත කරන්තතන්ත තතාරතුරු ලබාගැනීමට 
තකතරන ඉල්ලීමක්ෂ ප්රික්ෂතෂචප ක ෙැක්ෂතක්ෂ “තුන්තවන පාශවචවයක තරගකාරී 
තේවයකට සිදුවිය ෙැකි අගියක” දී බවයි. තමහි භාවිතාවන භාෂාව මීට තපර  ඳෙන්ත 
ක  “ වාණිජ් ලැදියාවන්ත ” නැමි පුළුල්ල වයිතවකතයන්ත බැෙැර තවයි. එබැවින්ත 
 ම්පුණවතයන්ත ගනුතදනු  චවරූපතේ ක්රියා තල   ලකා තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය 
යටතේ තකතරන ඉල්ලීම් ප්රික්ෂතෂචප කිරීමට ිබු ඉඩකඩ තමමගින්ත වැ කී යයි. 

 

(wd) රහසයතාවට අදාල වගන්ති අතහෝසි කිරීම 
 

මුලික තකටුම්පතේ දැක්ෂවුණු රෙ යතාවට අදාල වගන්ති 2015 තතාරතුරු දැනගනිතම් 
පනේ තකටුම්පින්ත ඉවේ කර ි තබ්. තම් නි ා අපරාධ දණ්ඩඩනතයන්ත තතාරව, තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ ලබාගේ තතාරතුරු මෙජ්නතාවට දැන්තවීමට 
ජ්නමාධයතේදීන්තට  ෙ අතනකුේ තකාට චකරුවන්තට හිමිකම ලැතබ්. 

 

( we) තහළිදරවු කිරීම් උනන්දු ෙරවන ශක්ෂතිමත් වගන්ති  
 
2015 තතාරතරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පතේ 8(1)vii  වගන්තිය යටතේ “ ැලසුම් 
වි චතර, තයෝජිත වියදම්  ෙ සිදුකල වියදම්   හිතව තවන්ත කරන ලද අයවැය” 
අමාතයවරයාතේ වාතවාතේ විෂයපර්යට ඇතුලේ කර ිතබ්. තෙළිදරවු කිරීම් උනන්තදු 
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කරවීම  ම්බන්තධතයන්ත  ලකන ක  තමත ච එක්ෂ ක  වගන්ති අමාතයංශයන්තී මුලය 
වාතවාකරණය  ෙ වගවීම ශක්ෂිමේ කරයි.  

 

(wE) ොලනියමයන් සහිත බව  
 
2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පතේ 25(5) වගන්තිය මගින්ත රාජ්ය ආයතන 
තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ තකතරන ඉල්ලීමකට ප්රිචාර දැක්ෂවීම  ඳො වන 
කාලය දින  21 කට වඩා දීර්ව තනාක  යුතු බව දක්ෂවා ඇත. මීට අමතරව 31 (1) ( we) 
වගන්තිය මගින්ත කිසියම් රාජ්ය ආයතනයක්ෂ තමම දින 21 සීමාවට අනුකූල තනාවන 
අව චර්ාවක දී ඊට එතරහිව අභියාචනා කිරීතම් හිමිකම පුද්වගලයාට ලබාතදයි.  ම චතයක්ෂ 
තල  තමය තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ තකතරන ඉල්ලීම්වලට අදාල 
අ ාධාරණ ප්රමාදවීම්  ම්බන්තධතයන්ත පියවර ගැනීමට පුද්වගලතයකුට ඇි ෙැකියාව පුළුල්ල 
කිරීමකි.   

 
(ඉ) අධිෙ ගාසේතු සම්බන්ධතයන් වන අභියාචනා 

 
31(1) (ඉ) වගන්තිය මගින්ත අ ාධාරණ ගා චතු තෙචතුතවන්ත අතෘප්තියට පේවන අතයකුට 
තතාරතුරු නිලධාරියාතේ තීරණයට එතරහිව අභියාචනා කිරීමට ඉඩ  ල යි. මීට 
අමතරව 14 (ඉ) වගන්තිය මගින්ත “තෙළිදරවු කිරීම් උනන්තදු කරවීතම් ප්රිපේිය මත 
පිහිටන ගා චතු අය කිරීතම් ක්රමතේදයක්ෂ  ” නිතදවචශ කිරීතම් වගකීම තතාරතුරු අයිිය 
පිලිබඳ තකාමි මට පවරා ිතබ්.  ම චතයක්ෂ තල  තමම අමතර පියවර මගින්ත තතාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ තකතරන ඉල්ලීම්  ඳො අ ාධාරණ  ෙ මිල අධික ගා චතු 
අය කිරීම් වලක්ෂවයි. 
 
(B) දත්ත ෙළමනාෙරණතේ තතාරතුරු තොමිසතම් භූමිොව ශක්ෂතිමත් කිරීම 

 
14(W!) වගන්තිය මගින්ත තතාරතුරු අයිිය පිලිබඳ තකාමි ම “රාජ්ය ආයතන විසින්ත 
විධිමේ වාතවා පවේවාතගන යාම  ම්බන්තධතයන්ත මාතගවෝපතද්වශ නිතදවචශ ක  යුතු 
යැයි”  ඳෙන්ත  කරයි. තමම අිතවක කායවභාරය මගින්ත එකමිික ආකාරයකට දේත 
තතෝරා තබ්රා තගන එකතුකර පවේවාගැනීම  ම්බන්තධතයන්ත තකාමි මට විශාල 
භූමිකාවක්ෂ පැවතරයි. තම් නි ා තමම අමතර පියවර මගින්ත රාජ්ය ආයතන විසින්ත 
තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය යටතේ ඉදිරිපේවන ඉල්ලීම්  ම්බන්තධතයන්ත දක්ෂවන 
කයව ාධනීය අනුකූලතාව ඉෙල යනු ඇත. 

 
 
 

(W) සේථාපිත වයවසේථාදායෙ අධීක්ෂෂණය  
 
මුලික තකටුම්පතේ 35(1) වගන්තිය මගින්ත තකාමි ම විසින්ත අුම තරමින්ත ව රකට 
වරක්ෂවේ එහි ක්රියාකාරකම් පිලිබඳ වාතවාවක්ෂ  බාගත ක  යුතු බව දක්ෂවයි. එකී 
වාතවාව ජ්නධිපිවරයාට යැවිය යුතු අතර එය පාලවිතම්න්තතුවට තයාමු කිරීම ඔහුතේ 
යුතුකම තවයි. 
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එත චනමුේ තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ පනේ තකටුම්පතේ 37(1) වගන්තිය 
මගින්ත තකාමි මට  චවකීය වාතවා තකලින්තම පාලවිතම්තුතේ  බාගත කිරීමට බලය පවරා 
ිතබ්. තමකී  ංතශෝධනය  මගින්ත වයව චර්ාදායක අධීක්ෂෂණය ඉෙල නංවන බව තපනී 
යන අතර තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිිය පිලිබඳ තකාමි තම් ක්රියාකාරකම් 
 ම්බන්තධතයන්ත වන මෙජ්න අවතබෝධයද වධවනය තවයි. 

 

2015 තතාරතුරු තදනගැනීතම් පනත් තෙටුම්පත සඳහා නිතදදේශ 

(w) දුෂණ තහලිෙරන්නන්තේ ආරක්ෂෂාව ශක්ෂතිමත් කිරීම 
 

දුෂණ තෙලිකරන්තනන්තට අදාලව මුලික තකටුම්පතේ viii  දක්ෂවා ඇි වගන්ති 2015 
තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පතේදී ද තවන ක්ෂ වී තනාමැත. දුෂණ 
තෙලිකරන්තනන්තට අදාල තමම දුවවල විධිවිධාන නි ා රාජ්ය ත චවකයන්ත  චවකීය 
ආයතනවල දුෂණ, ප්රමාණවේ තනාවන පෙසුකම්  ෙ මුලය අවපාලනය පිළිබඳව යෙපේ 
තේතනාතවන්ත,  චතේේඡාතවන්ත සිදුකරන තෙළිකිරීම් තනාකරසිටීතම් තේවයක්ෂ ඇිවිය 
ෙැකිය. තම් පසුබිම යටතේ 2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පත මගින්ත දුෂණ 
තෙලිකරන්තනන්තතේ ආරක්ෂෂාව ශක්ෂිමේ කිරීම අතයවශයය. (ආදශව විධිවිධාන  ඳො 
පෙත බලන්තන) 
 
^wd& f;dr;=re ioyd flfrk b,a,Sïj,oS ks,OdÍka olajk wkql+,;dj m%udo jk úg ta 
iïnkaOfhka wod, ks,Odßhd fm!oa.,slj j.lsj hq;= nj 2105 f;r;=rere oek.ekSfï 
mk;a flgqïm; hgf;a oekg ioyka fkdfõ' fuu m%udo fodaIh f;dr;=re i|yd flfrk 
b,a,Sïj,g l,g fõ,djg m%;spdr oelaùu i|yd ks,OdÍkag wkqn,hla ,ndfok njla 
fkdfmfka ' tfukau j;auka mk;a flgqïm;"f;dr;=re i|yd flfrk b,a,Sï ks,OdÍka úiska 
whym;a fÉ;kdfjka widOdrK f,i m%udo lsÍu m%udKj;a ;rug je,elaùug 
iu;ajkaklao fkdfõ' 
 
tu ksid wkql+,;djla fkdolajk f;dr;=re ks,OdÍkag tfrysj ovqjï yÿkajdoSug yelsjk 
whqßka 2105 f;dr;=re oek.ekSfï mk;a flgqïm; bxoshdfõ f;dr;=re oek.ekSfï mk; 
ksoiqkla f,i .ksñka ixfYdaOkh úh hq;=h' ^wdo¾Y úêúOdk i|yd my; n,kak& 

(we) “මහජන තසේවා” යන්න  “රාජය ආයතනයන්තගන් ” ඉවත් කිරීම  
 
43 (W) වගන්තිය මගින්ත රාජ්ය ආයතන  “මෙජ්න ත චවා තෙෝ මෙජ්න කායවය ඉටුකරන 
අධව රාජ්ය තෙෝ පුද්වගලික ආයතන තෙෝ  ංවිධාන” තල  දක්ෂවා ඇත. “මෙජ්න ත චවා” 
යන්තන පිලිබඳ නිශචි ත නීිමය අර්වයක්ෂ තනාමැි නි ා එය අදාල වගන්තිතයන්ත ඉවේ 
කල යුතු බවට නිතදවචශ තකතව. 

 
එනමුේ “මෙජ්න කායවය” යන වදන භාවිතා කරන්තතන්ත නම් ඊට නීිමය අර්වකතනයක්ෂ 
ඇි අතර එය  ාමානයතයන්ත රාජ්යය විසින්ත සිදුකල යුතු කායවයන්ත ඉටු කරන  ෑම 
ආයතනයකටම අදාලව තයදිය ෙැකි තවයි. එබැවින්ත “මෙජ්න කායවය” යන තනි තයදුම 
පමණක්ෂ තමහි විෂය පර්ය අර්වදැක්ෂවීම  ඳො තයාදාගැනීම ප්රමාණවේය. 
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(wE) තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතියට අදාලව  ඉ-පාලනය ශක්ෂතිමත් කිරීම   
 
2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් පනේ තකටුම්පතේ විෂය පර්යට ඉ-පාලනය ශක්ෂිමේ 
කිරීමට අදාල විධිවිධාන  ඇතුලේය. ඒ නි ා තෙළිදරවු කිරීම උනන්තදු කරවන  ෙ 
තතාරතුරු ප්රදශවනයට අදාල වගන්ති තුලට අතයවශය තතාරතුරු රාජ්ය ආයතනවල තවබ් 
අඩවි මගින්ත ද ප්රකාශයට පේ කල යුතු යැයි (ආයතන පරිශ්රයන්ත තුල සිදුකරන ප්රදශවනයට 
අමතරව)  වි චතරව  ඳෙන්ත කලයුතුය. තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිියට මෙජ්නතාව 
ප්රතේශවීම  ෙ භාවිතා කිරීම ශක්ෂිමේ කිරීමට ඉ-පාලනයට ෙැකියාවක්ෂ ිබීම තමහිදී 
 ැලකිල්ලලට තගන ිතබ්. (ආදශව විධිවිධාන  ඳො පෙත බලන්තන) 
 
^b&  Allow Any Person to Receive an Expedited Response to Requests Concerning 
the Life and Liberty of A Person 
 
The Right to Information Bill 2015 displays an inconsistency between sections 24(5)(c) 
and 25(3). Section 24(5)(c) permits an expedited response where the citizen making the 
request believes that the information is necessary to safeguard the life or liberty of a 
person. However, Section 25(3) stipulates an expedited response only if the request for 
information concerns the life and personal liberty of the citizen making such request.  
 
Section 25(3) should be amended to ensure that a request for information that is 
necessary to safeguard the life or liberty of any person including a person other than the 
citizen making the request shall receive a response within forty-eight hours. 
 
This is to enable families of arrested, disappeared or missing persons to request 
information from the relevant authorities and receive information without delay. 
 

5.  2015 තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිලිබඳ පනත් තෙටුම්පතට 
තයෝජිත සංතශෝධන  
 
(w) දුෂණ තහලිෙරන්නන්තේ ආරක්ෂෂාව ශක්ෂතිමත් කිරීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

රාජ්ය ආයතනයක 
ත චවකතයකු 
විසින්ත තතාරතුරු 
නිකුේ කිරීම තෙෝ 
තෙලිකිරීම 
 

40. (1)  ප්රමාණවේ තරම්  තයය යැයි ෙැතඟන  ාධාරණ විශචවා තයන්ත 
යුතුව   ෙ  ද්වභාවතයන්ත ක්රියාකරන තාක්ෂ දක්ෂවා, ත ෞඛ්යට, ආරක්ෂෂාවට තෙෝ 
පරි රයට වන බලවේ තජ්වනයක්ෂ තෙෝ වැරදි ක්රියාවක්ෂ පිලිබඳ  ාක්ෂි 
ඉදිරිපේ කරන කිසිතවකු තෙෝ වැරදි ක්රියාවක්ෂ පිලිබඳ තතාරතුරු නිකුේ කිරීම 
තෙෝ  ත ෞඛ්යට, ආරක්ෂෂාවට තෙෝ පරි රයට බලවේ තජ්වනයක්ෂ තෙළි කිරීම 
තෙෝ මත එත ච කල අතයකුට එතරහිව,  නීිය තෙෝ වෘේතීයමය බැඳීම් කඩ 
කලද, එම තැනැේතා කිසිදු නීිමය, පරිපාලනමය තෙෝ වෘේතීය 
දණ්ඩඩනයකට, යටේ තනාක  යුේතේය.  
 
(2) ප මුතවනි (1)උප වගන්තිතේ අභිමතාර්වය  ඳො, වැරදි ක්රියාවක්ෂ 
යන්තනට  අපරාධ වරදක තයදවීම ,නීිමය බැදීමකට අදාලව ක්රියා තනාකිරීම, 
යුක්ෂිය ඉටුවීතම් අවගමනය, දුෂණය තෙෝ වංචාව, තෙෝ රාජ්ය ආයතනයක 
බරපතල තනාමනා පාලනය යන්තන අදාල තේ. 
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^wd& f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh hgf;a flfrk b,a,Sï m%udo lsÍïj,g 
tfrysj ovqjï l%uhla yÿkajd oSu 

 
 
 

(we) “මහජන තසේවා” යන්න  “රාජය ආයතනවලින් ” ඉවත් කිරීම  
 

 
 

(wE) තතාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතියට අදාලව  ඉ-පාලනය ශක්ෂතිමත් කිරීම  
 
අමාතයවරු

න්ත විසින්ත 

වාතවාවක්ෂ 

පල කිරීම 

8.(4) උප වගන්ති (1), (2)  ෙ (3)  ඳෙන්ත වාතවාවන්ත 

(w) නිල භාෂාතවන්ත පලකර සහ ඉතලක්ෂතරානික ආකාරතයන්ත ලබාගැනීමට  
 
(wd) තකාමි ම මගින්ත තීරණය කරන ගා චතුවක්ෂ යටතේ මෙජ්න සුපරීක්ෂෂණය  ඳො 
ඕනෑම අතයකුට ලබාගැනීමට  
 
ෙැකිවිය යුේතේය. 

 

මෙජ්න 

ආයතනය 

තතාරතරු 

නිලධාරී

න්තතේ 

වි චතර  ෙ 

අයකරන 

ගා චතු 

ප්රදශවනය 

26.(1)  ෑම මෙජ්න ආයතනයක්ෂම සිය නිල පරිශ්රය තුල කැපී තපතනන අන්තදමින්ත 

සහ එහි නිල තවබ් අඩවිතේ   

 

(w) තකාමි තම්  ෙ එහි  ාමාජිකයින්ත  ම්බන්තධ කරගත ෙැකි වි චතර  
(wd) තතාරතරු නිලධාරියා  ම්බන්තධ කරගත ෙැකි වි චතර  
(we) නමනියම කරන ලද නිලධාරියා  ම්බන්තධ කරගත ෙැකි වි චතර 

(wE) එම මෙජ්න ආයතනතයන්ත තතාරතුරු ලබා ගැනීමට අය කරන ගා චතු  

 

jeros l%shd 
 

    39. f;dr;=re oek.ekSfï whs;sh ms,sn| fldñiu úiska wNshdpkh lsÍu 
ioyd iqÿiq hehs meñKs,a,la ms<sn|j ;SrKh lrk wjia:djl oS f;dr;=re 
ks,Odßhd úiska idOdrK fya;=jlska f;drj f;dr;=re ,nd.ekSu ioyd lrkq 
,enQ b,a,Sula ndr.ekSu m%;sfCIam lsÍu fyda ^j.ka;sh&  hgf;a olajd we;s 
ld, rduqj ;=, wod, f;dr;=re iemhSug wfmdfydi;aùu fyda wioaNdjfhka 
f;dr;=re ,ndoSu m%;sfCIam lsÍu fyda oekqj;aju jeros" wiïmQ¾K iy 
fkdu. Hjk iq̈  f;dr;=re ,ndoSu   fyda b,a,Sug  wod, f;dr;=re úkdY 
lsÍu fyda f;dr;=re iemhSfï l%shdjg l=ukdldrfhka fyda ndOd isÿ lrkq 
,en we;ehs l,amkd lrkq ,nk wjia:djloS" whÿïm;%h ,efnk f;la fyda 
f;dr;=re iemhSu isÿlrk f;la iEu oskhla i|ydu remsh,a mkaishh 
ne.ska jQ ovhla mkjkq ,nk kuq;a tfia mkjkq ,nk iuia; ov uqo, 
remsh,a mkia oyi fkdblauúh hq;af;ah' 

අර්ව නිරූපනය  
 

     43.  න්තදභවය මගින්ත තවනේ අදෙ ක්ෂ දැක්ෂවීතම් අවශයතාවකදී ෙැර   
     තමම පනතේදී “fmdÿ wêldßh” යනුතවන්ත අදෙ ච තකතරන්තතන්ත - 
 
     (W) තකාන්තරතුවක්ෂ, ෙවුල්ල වයාපාරයක්ෂ, ගිවිසුමක්ෂ තෙෝ රජ්තයන්ත තෙෝ  
      රාජ්ය ආයතනයකින්ත තෙෝ ප ාේපාලන ආයතනයකින්ත නිකුේ කල    
      බලපරයක්ෂ  යටතේ, වයව චර්ාපිත තෙෝ මෙජ්න කායවයක්ෂ ඉටු කරන  
      පුද්වගලික ආයතනයක තෙෝ  ංවිධානයක, එමගින්ත ඉටුකරන   
      වයව චර්ාපිත තෙෝ මෙජ්න කායවතේ ප්රමාණය  දක්ෂවා පමණකි. 
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යනාදිය  වි චතරාේමකව දක්ෂවා ිබිය යුේතේය. 

 

fmdÿ 
wêldß 

මගින්ත 

වාතවාවක්ෂ 

නිකුේ 

කිරීම 

10.  පෙත  ඳෙන්ත ආකාරතේ වි චතර ඇතුලේ වාෂවික වාතවාවක්ෂ  ෑම මෙජ්න 

ආයතනයක්ෂ විසින්තම තකාමි මට තයාමු කල යුතු අතර එම වාතවාව අදාල 

ආයතනතයන්ත සහ එහි නිල තවබ් අඩවිතයන් මෙජ්නතාවට ලබාගත ෙැකිවිය 

යුේතේය. 

 

(w) ව ර තුල ලැබුණු  ම චත ඉල්ලීම් ප්රමාණය  ෙ තතාරතුරු  ැපයීම  ෙ 
ප්රික්ෂතෂචප කල ගණන  

(wd) ව ර තුල අය කරගේ මුළු ගා චතුවල ප්රමාණය  
(we) 5 වන වගන්තිය යටතේ ප්රික්ෂතෂචප කල ඉල්ලීම් ගණන  
(wE) තකාමි තම් නියමය මත තතාරතුරු ලබාදුන්ත වාර ගණන;  ෙ 

(ඉ)  පාරදෘශයභාවතේ කායව ාධනය ඉෙල නැංවීම පිණි  වන ඕනෑම තයෝජ්නාවක්ෂ  

 

^b& Allow Any Person to Receive an Expedited Response to 
Requests Concerning the Life and Liberty of A Person 
 
 

Decision on requests 

submitted under 

section 24 

25(3) A request for information that is necessary to 
safeguard the life or liberty of any person including 
a person other than the citizen making the request 
shall receive a response within forty-eight hours. 

 
 

 
 

 

i Dileesha Abeysundara, ‘Right to Information Act’, The Sunday Leader, May 27 2015 at 
http://www.thesundayleader.lk/2012/05/27/right-to-information-act/ (accessed on 20 October 2015). 
ii Ibid. 
iii Maithrimeter, Scoring 100 days out of a 100, at http://www.manthri.lk/en/maithrimeter (accessed on 
20 October 2015). 
iv  Verite Research, Observations on the Draft Right to Information Bill [February 2015]. 
v Ibid. 
vi Section 8, Original Draft RTI Bill; Verite Research, op. cit. 
vii Section 8(1)(v) Right to Information Bill, 2015. 
viii section 41, Right to Information Bill, 2015. 
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