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ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය 

දැනුවත් කිරීමේ ම ොරතුරු සංග්රහය 

 

පටුන 

I. ශ්රී ලංකොමේ ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය මව  ප්රමේශයක් 

 

II. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනමත් මූලිකොංග: ලබො ග  මනොහැකි ම ොරතුරු 

ම ොනවොද, ම ොරතුරු ලබො ගැනී  සහ එමසේ ම ොරතුරු ලබො ග  හැකි රොජ්ය 

ආය නයන්/අධිකොරීන්. 

 

III. ප්රගාමී ම ොරතුරු ලබො දී ට ඇති යුතුක  සහ ජ්න ොවට ලබොග  හැකි ම ොරතුරු  

 

IV. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මකොමිස  

 

V.  ම ොරතුරු නිලධොරීන්මේ සහ නේ කළ නිලධොරීන්මේ කොර්ය භොරයන් සහ වගකීේ  

 

VI.  ම ොරතුරු දැන ගැනීමේ ඉල්ලී ක් සිදු කරන ආකොරය සහ අභියොචනො පටිපොටිය  

 

VII. ම ොරතුරු ලබො ගැනීමේදී මුදල්ල මගවී ට අදොළ ආකෘතිය 

 

VIII. වැරදි සහ දඬුවේ 

 

IX. ප්රොමයෝගික උපමදසේ සහ නි ර අසන ප්රශේන  

ඇමුණු : පිරික්ුේ ලැයිසේතුව 
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I. ශ්රී ලංකොමේ ම ොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය මව  ප්රමේශයක් 

වසර 2016 අමගොසේතු  ස දී ශ්රී ලංකො පොර්ලිමේන්තුව විසින් 2016 අංක 12 දරණ ම ොරතුරු දැන 

ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පන  සේ   කරන ලදී. පුරවැසියන්ට රොජ්ය ම ොරතුරු මව  ප්රමේශ වී ට 

අවසේථොව ලබො දී  හරහො ඔවුන්ව ක්රියොකොරී ජ්න ජීවි යකට හුරු කිරී ත්, එ තුළින් රජ්ය සහ රොජ්ය 

ආය න    එදිමනදො කටයුතුවලදී වඩොත් විනිවිද භොවමයන් සහ වග වීම න් ක්රියො කරන 

සංසේකෘතියක් නිර් ොණය කිරී ත් පන  හඳුන්වොදීමේ අරමුණු විය. එතුළින් අ ො යංශ, පළොත් සභො, 

පළොත් පොලන ආය න ම න්  රොජ්ය සංසේථො ඇතුළු රොජ්ය ආය න 4500ක සන් කමේ පවතින, 

එම න්  එ  ආය න තුළින් පොලනය මකමරන ම ොරතුරු වලට ප්රමේශ වී ට අයිතියක් ලබො මදයි. 

ඒ අනුව ම   පන  මපන්වො දිය හැක්මක් ආණ්ඩු ක්ර  වයවසේථොමේ 14(1)(අ) වගන්තිය තුළින් ලබො 

දී ඇති ම ොරතුරු වලට ප්රමේශ වීමේ මූලික අයිතිවොසික  ශක්ති ත් කරන්නක් වශමයනි. 

වසර 2017 මපබරවොරි  ස 3 වන දිනදී පොර්ලිමේන්තු කටයුතු සහ ජ්න ොධය අ ො යවරයො විසින් 

ම ොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පන  බලොත් ක කරන ලදී. ඒ අනුව පන  යටමත් 

ම ොරතුරු ලබො දී ට වගකී ට යටත් වන සියලූ  රොජ්ය ආය න අදොළ දිනය වන විට ම ොරතුරු 

දැනගැනීමේ අයදුේපත් භොර ගැනී ට සහ ඊට අදොළව ඉල්ලලො සිටින ම ොරතුරු ලබොදී ට සූදොනමින් 

පු විය යුතු විය. පනමත් 41(2) වගන්තිය අනුව අ ො යොංශය විසින් පන  බලොත් ක කිරී ට 

අදොළව නීති රීති දැක්වී  සඳහො  වදුරටත් මරගුලොසි කිහිපයක් පනවනු ලැබූ අ ර එ ඟින්: 

i. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේපත් සේබන්ධව කටයුතු කර යුතු ආකොරය, 

ii. එවන් අයදුේප ක් ප්රතික්මෂේප කර යුතු ආකොරය, ම න්  

iii. ප්රගාමී ම ොරතුරු ලබොදී  පිණිස නිරන් රමයන්  කටයුතු කිරී  යන කරුණු වලට 

අදොළ කොර්ය පටිපොටින් දක්වන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

II.  ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනමත් මූලිකොංග: ලබොග  මනොහැකි ම ොරතුරු 

ම ොනවොද, ම ොරතුරු ලබො ගැනී  සහ එමසේ ම ොරතුරු ලබො ග  හැකි රොජ්ය 

ආය නයන්/අධිකොරීන්. 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනමත් විධි විධොන : 

ශ්රී ලංකොමේ දැනට ක්රියොත් ක වන කු න මහෝ ලිඛි  නීතියක් ස ඟින් ගැට  ක් මහෝ මනොගැලපී ක් 

ඇතිවන අවසේථොවකදී ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන ට මුල්ල  ැන හිමිවන බව ම හිදී සඳහන් කළ යුතු 

ඉ ො වැදගත් කරුණකි. 

(i). ලබොග  මනොහැකි ම ොරතුරු 

 රමටහි ඕනෑ  පුරවැසිමයකුට මපොදු අධිකොරියක් සන් කමේ, භොරමේ, එමසේත් නැත්නේ පොලනමේ 

පවතින ම ොරතුරු මව  ප්රමේශ වීමේ අයිතිය ම ොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පන   ඟින් 

 හවුරු කර දී තිමේ.  මකමසේ වුවද පහ  දැක්මවන ම ොරතුරු කොණ්ඩඩයන් මව  ප්රමේ ශ වීමේ අයිතිය 

එ ඟින් ලබො දී මනො ැති අ ර ඒ සඳහො සිදු කරන ඉල්ලීේ වුවද ප්රතික්මෂේප මේ. එමසේ ප්රතික්මෂේප 

මනොවී ට නේ අදොළ ම ොරතුර මහළිදරේ කිරී  නිසො සිදුවන  හජ්න යහප  එය මහළිදරේ කිරීම න් 

සිදුවන හොනිය ඉක් වො යො යුතු ය. 

(අ)  හජ්න කටයුතුවලට මහෝ මපොදු යහප ට අදොළ මනොවන කවර මහෝ පුද්ගලික ම ොරතුරක්.   

එමසේ වුවද පුද්ගලික ම ොරතුර  අයත්  ැනැත් ො දැනුවත් කිරීම න් අනතුරුව එය ලබො දිය 

හැකිය. අදොළ ම ොරතුර  අයත්  ැනැත් ොමේ ලිඛි  කැ ැත්  සහ එය මහළිදරේ කිරීම න් 

ජ්න ොවට සිදුවිය හැකි යහප  යන කරුණු    එ  ම ොරතුර  මහළිදරේ කිරී  සොධොරණීකරණය 

මේ. 

(ආ). රොජ්ය ආරක් ෂොවට මහෝ එහි මභෞමික අඛණ්ඩ ඩ ොවට මහෝ ජ්ොතික ආරක් ෂොවට බරප ළ 

මලස අගතිදොයක වන්නො වූ ම ොරතුරු, සහ එ  ම ොරතුරු යේ රජ්යක්  මහෝ ජ්ො යන් ර 

නීතිය යටමත් වූ අන් ර්ජ්ොතික ගිවිුේ මහෝ බැඳීේවලට අදොළ  වන විට,  එ  ම ොරතුර 

රහසිග ව ලබොදී   මහෝ රහසිග ව ලබො ගැනී   හනේ මේ. 

(ඇ). යේ ම ොරතුරක් ලබො දී  ශ්රී ලංකොමේ ජ්ොතික ආර්ිකයට හොනි කරවන විට මහෝ, එ  

ම ොරතුර රජ්මේ ආර්ික මහෝ වොණිජ්  ප්රතිපත්තියට අයත් අනොග මේ දී ක්රියොත් ක කිරී ට 

අමේක්ෂොවන් පුවන තීරණ මහළිදරේ  වී ට මහේතුවන විට මහෝ එ  ම ොරතුර: 

i.  විනි ය අනුපො ය මහෝ විමද්ශ විනි ය ගනුමදනු පොලනයට අදොළ ම ොරතුරක්, 

ii. බැංකු කටයුතු මහෝ ණය කටයුතු විධි ත් කිරී ට අදොළ ම ොරතුරක්,  

iii. බදු පැනවී , 

iv. භොණ්ඩ ඩ සහ මසේවොවල මිල සේ ථොවරව පවත්වො ගැනී  සහ පොලනය කිරී , කුී 

ආදොයේ, මේ න සඳහො වන වියදේ සහ වැටුේ සහ අමනකුත් ආදොයේ මහෝ 

v. විමද්ශයන් ස ග ගිවිුේවලට එළඹී ට අදොළ ම ොරතුරක් වන විට. 
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(ඈ). අදොළ ම ොරතුර වොණිජ් රහසේ , මවමළඳ රහසේ  මහෝ බුද්ධි ය මද්පළ ඇතුළු මහළි කිරී  නිසො 

තුන්වන පොර්ශවයකමේ  රඟකොරී සේථොවරයකට හොනි සිදුවන ආකොරමේ ම ොරතුරක් නේ 

සහ එමසේ මහළිදරේ කිරීම න්  සිදුවන  හජ්න යහප ට වඩො මහළිදරේ කිරී  නිසො සිදුවන 

හොනිය බරප ල මනොවන බවට අදොළ  මපොදු අධිකොරිය සෑහී ට පත්වන්මන් නේ මිස. 

(ඉ). මහළිදරේ කිරී  පිණිස අදොළ  ැනැත් ොමේ ලිඛි  අනු ැතිය ලබො ගැනීම න් ම ොරව යේ 

 ැනැත් කුමේ වවදය වොර් ො පිළිබඳ ම ොරතුරු මහළිකිරී . 

(ඊ) මපොදු අධිකොරීන් අ ර පවතින යේ සන්නිමේදනයන් ඇතුළුව යේ ලිඛි  නීතියක් යටමත් 

මහළිදරේ කිරී  සඳහො අවසරදී මනො ැති වූ වෘත්තිකයන් සහ ඒ  වෘත්තිකයන් විසින් මසේවො 

සපයනු ලබන යේ මපොදු අධිකොරීන් අ ර පවතින යේ සන්නිමේදනයක සංයුක්  වන්නො වූ 

ම ොරතුරක් වන විටදී මීට නීතිපතිවරයො මහෝ නීතිපතිවරයොට සහය දක්වන යේ 

නිලධොරිමයකු අ ර පවත්නො සන්නිමේදනයන් ද අයත්මේ.  

(උ) භොරකොර සේබන්ධ ොවයක් පැවතී  මහේතුමවන් එ  ම ොරතුර රහසිග ව  බො ගැනී  

අවශය වන අවසේථොවක. 

(ඌ) එ  ම ොරතුරු මහළිදරේ කිරී   ගින් 

        i. යේ අපරොධයක්  වැළැක් වී  මහෝ ඒ පිළිබඳ මසොයො ගැනී  මහෝ වරදකරුවන් අල්ලලො 

ගැනී  මහෝ ඔවුනට එමරහිව නු පැවරී  සේබන්ධව අගතියක්  වන අවසේ ථොවක 

       ii. නීතිය ක්රියොත් ක කිරී  මහෝ ජ්ොතික ආරක් ෂොවට අදොළ ම ොරතුරු පිළිබඳ රහසිග  

මූලොශ්රයක අනනය ොව මහළි වන අවසේ ථොවකදී 

(එ) එ  ම ොරතුරු ම වන පොර්ශවයක් විසින් අදොළ මපොදු අධිකොරිය මව  රහසිග ව සපයො ඇති 

අවසේථොවකදී සහ එ  ම ොරතුරු මහළිදරේ කිරී  සඳහො එ  පොර්ශවය විසින් අනු  ය ලබො 

දී මනො ැති අවසේථොවක. 

(ඒ) එ  ම ොරතුරු මහළි කිරී  අධිකරණයට අපහොස කිරී ක් මහෝ අධිකරණමේ අධිකොරී බලය 

හො අපක්ෂපොතී බව පවත්වො මගන යො ට අගතියක් සිදුවන අවසේථොවකදී, 

(ඔ) එ  ම ොරතුරු මහළිදරේ කිරී  පොර්ලිමේන්තු වරප්රසොද මහෝ නීතිය  ගින් විධිවිධොන සලසේවො 

ඇති ආකොරයට පළොත් සභො වරප්රසොද උල්ලලංඝනය කිරී ක් වන අවසේථොවකදී, 

(ඕ) විභොග මදපොර් මේන්තුව මහෝ උසසේ අධයොපන ආය නයක් විසින් පවත්වනු ලබන යේ 

විභොගයක අදොළ ම ොරතුරු රහසිග ව  බො ගැනී ට නියමි  වන්නො  වූ අවසේථොවකදී 

(ක) එ  ම ොරතුරු තීරණයක් මගන මනො ැති අ ො ය  ණ්ඩඩල සංමද්ශයක් සේබන්ධ වන 

අවසේථොවකදී මහෝ 

(ග) එ  ම ොරතුරු අදොළ  ැතිවරණ නීති  ගින් රහසිග ව  ැබී ට නියමි  වන්නො වූ  ැතිවරණ 

මකො සොරිසේවරයො විසින් පවත්වනු ලබන  ැතිවරණයකට සේබන්ධ ම ොරතුරු වන 

අවසේථොවකදී. 
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❖   ක  බො ග  යුතු වැදගත් කරුණු 

(I)       යේ වොර් ොවක මහෝ මල්ලඛනයක අඩංගු කරුණක් ඉහ  ලයිසේතුව යටමත් නිදහසේ කර 

මනොහැකිමේ නේ එ  කරුණ ඉවත් මකොට අදොළ ම ොරතුර ලබො ග  හැකි ය. 

(II)        ඉල්ලලො සිටින ලද ම ොරතුර ඉහ  ලයිසේතුමේ (අ,ආ,ඈ,ඉ,ඊ,උ,ඌ,ක ) කොණ්ඩඩයන්ට 

අයත් මනොමේ නේ සහ වසර දහයකට වඩො පැරණි ම ොරතුරක් නේ එය ලබො දී ට 

ප්ර තික්මශේප මනොකළ යුතු ය. 

(III) යේ ම ොරතුරක්  ව ත් සොකච්ඡො  අවසන් කර මනො ැති විමද්ශ මවමළඳ ගිවිු කට අදොළ 

මේ නේ එ  ම ොරතුර වසර දහයක් කල්ල ඉකුත් වීම න් පුව වුව ද ලබො මනොදිය යුතු ය. 

   

❖ වැදගත් අර්ථ නිරූපණයන් 

• ‘පුරවැසියන්’ යන්නට මුළු සො ොජික සංඛයොමවන් හ මරන් තුනක ප්ර  ොණයක් ම රට 

පුරවැසියන්මගන් සංයුක්  මනොවන ආය නයන් හැරුණුවිට සියලූ  සොංගමික හො එමසේ 

මනොවන ආය නයන් අයත් මේ. 

 

• ‘ම ොරතුරු’ යන්නට සටහන්, මල්ලඛණ, සංමද්ශ, විදුත්   ැපැල්ල    උපමද්ශ  ොධය නිමේදන, 

චක්රමල්ලඛ, නිය යන්, මලොේ මපොත්,   ගිවිුේ, වොර් ො, ප්රවෘත්ති පත්ර, සොේපල්ල, ආදර්ශන,  

හුව ොරුවන ලිපි, නීති මකටුේපත්, මපොත්, පිඹුරු, සිතියේ,  චිත්ර, රූපසටහන්, රූප ය මහෝ 

ප්රසේ ථොර ය වැඩ මහෝ ඡොයොරූප       මසේයොපට, ක්ෂුද්ර මසේයොපට, ශේද පටිග  කිරී , වීඩිමයෝ පට,  

යන්ත්ර  ඟින් කියවිය හැකි වොර් ො, පරිගණක වොර් ො ආදිය එහි මුල්ල සේවභොවමයන්   මහෝ 

මකොටසක් වශ මයන් එමසේත් නැත්නේ ඡොයො පිටප ක් අයත් මේ. 

❖ ඉහ  කී ම ොරතුරු ලබො ගැනී : 

• සටහන්, මල්ලඛන, වොර් ො පරික්ෂො කිරී  ,  

• සටහන් මල්ලඛන, සහතික පිටපත්, උද්ධෘ  සහ වොර් ො ලබො ගැනී ..  

• යේ ද්ර වයයක සහතික කරන ලද සොේපලයක් ලබො ගැනී . 

• ඩිසේකටයක්, ක්ෂුද්ර මසේයොපටයක්, ශේද පටිග  කිරී ක්, වීඩිමයෝ පටයක් මහෝ මවන යේ 

ඉමලක්මරොනික සේවරූපයකින් 

• යන්ත්ර  ගින් කියවිය හැකි වොර් ො මහෝ පරිගණක වොර් ොවල මුද්රි  පිටපත් මලස ලබො ග  හැකි 

ය. 

මකමසේ වුව ද සටහන් ලබො ගැනී  , උද්ධෘ  පිටපත් කිරී , ජ්ංග  දුරක නයක් මහෝ අම  හි  මගන යන 

කැ රොවක්  ඟීන්  ඡොයොරූපයක් ලබො ගැනී , යන්නට අවසර හිමි වී  අදොළ මපොදු අධිකොරිමේ අභි  ය 

   තීරණය වන අ ර අවසේථොනුකූලව ම ොරතුරට ප්රමේ ශ වී ට සිදු කළ යුතු මගවීේ මුළු නින්   මගවො 

අවසන් කර පු ලබො දිය හැකිය. 

❖ පන  යටමත් වන මපොදු අධිකොරීන් 

(අ) රජ්මේ අ ො යංශයක් 

 )ආ ආණ්ඩුක්ර  වයවසේථොව මහෝ මවනත් යේ ලිඛි  නීතියක් යටමත් පිහිටුවන ලද අධිකොරියක් 

මහෝ කොර්යොලයක් එවැනි යේ ආය නයක්. 

(ඇ) රජ්මේ මදපොර් මේන්තුවක් 
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)ඈ මපොදු සංසේථො 

(ඉ)රජ්මේ මහෝ මපොදු සංසේථොවක් විසින් මහෝ රජ්ය සහ මපොදු සංසේථොවක් ඒකොබද්ධව සියයට 

විසි පහක මහෝ ඊට වැඩි අගයක මකොටසේ හිමිකොරීත්වය මහෝ මවන යේ ආකොරයක පොලන 

බලයක් දරණ  2007 අංක 7 දරන ස ොගේ පන  යටමත් පිහිටුවන ලද ස ොග ක්. 

(ඊ) පළොත් පොලන ආය න 

(උ) රජ්ය, රජ්මේ නිමයෝජි  ආය නයක් පළොත් පොලන ආය නයක යන කවරක් මහෝ ස ඟ 

යේ ගිවිු ක් යටමත් අවසරයක් මහෝ එකඟ ොවක්, හවුල්ලකොරිත්වයක්, යේ වයවසේථොපි  මහෝ 

මපොදු මසේවොවක් සපයන මපෞද්ගලික ස ොග ක් මහෝ ආය නයක් .එමසේ වුව ද පන  යටමත් 

වන ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය අදොළ මපොදු මහෝ වයවසේථොපි  කටයුත් ට මහෝ මසේවොවට 

සී ො මේ. 

(ඌ) පළොත් සභොවක් යටමත් නිර් ොණය කරන ලද මහෝ පිහිටුවන ලද යේ මදපොර් මේන්තුවක් 

 ,අධිකොරියක් මහෝ ආය නයක් 

(එ). ම යට මපොදු  හජ්න ොවට මසේවොවක් සපයන රොජ්ය මනොමවන සංවිධොනයක් පුද්ගලය න් 

කණ්ඩඩොය ක් විසින්  සේමේච්ඡො පදනමින් පිහිටුවන ලැබ ඍජුව මහෝ වක්ර ව රජ්මේ අරමුදල්ල ලබන 

සංවිධොනයක්. 

පළොත් සභොවක්, විමද්ශ රජ්යක් මහෝ ජ්ො යන් ර සංවිධොනයක් විසින් සේථොපනය කරන ලද මහෝ 

පිහිටුවන ලද යේ රජ්යක් , මදපොර් මේන්තුවක් මහෝ  

 අධිකොරියක් විසින් හරයොත් ක මලස අරමුදල්ල සපයනු ලබන සේවභොවමයන්  රොජ්ය මනොවන 

ජ්ො යන් ර සංවිධොනයක් මපොදු ජ්න ොවට සපයනු ලබන මසේවොවට අදොළ වන  ොක් දුරට 

ම ොරතුරු ලබො දී ට බැඳී සිට. 

(ඒ) ම යට උසසේ අධයොපන ආය න 

1978 අංක 16 දරන විශේව විදයොල පන  යටමත් පිහිටුවන ලද මහෝ එමසේ පිහිටුවී ට 
බලොමපොමරොත්තු වන විශේව විදයොල උසසේ අධයොපන ආය න, උසසේ අධයොපනික  පොසල්ල මහෝ 
විශේව විදයොල ප්ර තිපොදන මකොමිෂන් සභොමේ අනු ැතිය ලද උසසේ අධයොපන ආය න 

මවන යේ පන ක් යටමත් පිහිටුවන ලද පිළිගන්නො ලද මහෝ අවසර මදන ලදුව, රජ්ය විසින් 

මහෝ රජ්මේ මපොදු සංසේථොවක් විසින් මහෝ  පළොත් සභොවක් විසින් පළොත් සභො ප්ර ඥේතියක් හරහො 

නිර් ොණය කරන ලද මහෝ  පිහිටුවන ලැබ මුළු නින්   මහෝ  අර්ධ වශමයන් මූලය ආධොර ලබන 

මපෞද්ගලික විශේව විදයොලයක් මහෝ වෘතිතීය මේදී ආය නයක්. 

(ඔ). ම යට මපෞද්ගලික අධයොපන ආය නයක්.  

යේ ලිඛි  නීතියක් යටමත් පිහිටුවන ලද, පිළිගන්නො ලද මහෝ අවසර මදන ලදුව,රජ්ය විසින් 

මහෝ රජ්මේ මපොදු සංසේථොවක් මහෝ, පළොත් සභොවක් විසින් පළොත් සභො ප්ර ඥේතියක් හරහො 

නිර් ොණය කරන ලද මහෝ පිහිටුවනු ලැබ මුළු නින්  මහෝ  අර්ධ වශමයන් මූලය ආධොර ලබන 

වෘත්තීය පුහුණු ආය නයක් මහෝ  ොක්ෂණික අධයොපන ආය නයක් අයත්මේ.  

(ඕ).  රමටහි යුක්තිය පසිඳී  මහෝ පරිපොලනය කිරී  පිණිස පිහිටුවො ඇති යේ අධිකරණයක්, 

පර්ෂදයක් මහෝ එවැනි මවන යේ ආය නයක් අයත් මේ. 
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 III.  ප්රගාමී ම ොරතුරු ලබො දී ට ඇති යුතුක  සහ ජ්න ොවට ලබොග  හැකි ම ොරතුරු 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනමත් අරමුණ වන්මන් ම ොරතුරුවලට ප්රමේ ශ වී  පිණිස  හජ්න ොව මයොමු 

කරනු ලබන අයදුේපත්වලට නිලධොරීන් විසින් පිළිතුරු ලබො දී  ප ණක් මනොමේ. එය ම ොරතුරු ලබො 

ගැනී ට අමේක්ෂො කරන ඕනෑ    ැනැත්ම කුට මවමහසකින් ම ොරව ම ොරතුරු වර්ග ගණනොවකට  

ප්රමේ ශ වී ට ඉඩ ලබො මදන මලස මපොදු අධිකොරීන්මගන් අයැද සිට .  උමදයෝගී මලස ම ොරතුරු ලබො 

දී  පිළිබඳ මූල හරය වන්මන්: 

• විනිවිද භොවය ප්ර වර්ධනය කිරී  සහ 

• කොර්යක්ෂ  ොවය පුළුල්ල කිරී  හරහො එක ස ොන ම ොරතුරක් ලබො ගැනී  පිණිස විවිධ 

අයදුේපත් පැමිණී  නිසො මපොදු අධිකොරීන්ට දැරී ට සිදු වන පිරිවැය අව  කිරී යි.  

නිදුනක් මලස ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනමත් 8 වන වගන්තිය දක්වන්මන් සෑ  අ ො යවරමයකු   

   විෂයපථයට අයත් අ ො යංශ සහ මපොදු අධිකොරීන්ට අදොළව පහ  විසේ ර ඇතුලත් කරමින් සෑ  

 ොස හයකට වරක්  වොර් ොවක් පළ කර යුතු බවයි. ඊට: 

 i. කොර්ය ණ්ඩඩලය විසින් දැරිය යුතු ආය නික වගකීේ, ක්රියොකොරීත්වයන් හො කොර්යය 

පටිපොටන්: 

ii. අ ො යංශ අයවැය හො වියදේ පිළිබඳ විසේ ර: 

iii. ම ොරතුරුවලට ප්රමේ ශ වී  පිණිස අයදුේපත් මයොමු කරන  හජ්න ොවට ලබො මදන 

පහුකේ: අයත් මේ. 

ඊට අ  රව 9  පෘතියක් ආරේභ කිරී ටකොරව යේ වයවන වගන්තිය ප්ර   ොස තුනකට මපර සෑ  

අ ො යවරමයකු   ඒ පිළිබඳව ජ්න ොව දැනුවත් කර යුතුය.  එමසේ දැනුේවත් කිරී ට නියමි  වයොපෘතීන් 

වන්මන් ඇ රිකොනු මඩොලර් 100,000 ඉක් වන වටිනොක ක් සහි   විමද්ශ වයොපෘති සහ රුපියල්ල 

500,000 ට වඩො වැඩි වටිනොක ක් සහි  මද්ශීය වයොපෘතීන්ය. 

2017 වසමර් මපබරවොරි  ස එවකට ජ්න ොධය හො පොර්ලිමේන්තු කටයුතු අ ො යවරයො විසින් 2017 

අංක 20 දරන මරගුලොසිය නිකුත් කරන ලද අ ර එ ඟින් පන  යටමත්  උමදයෝගී මලස ම ොරතුරු ලබො 

දී ට අදොළව මපොදු අධිකොරීන් සතු යුතුකේ විග්ර හ කරයි. ම   මරගුලොසිය අනුව සෑ  මපොදු අධිකොරියක්  

පහ  දැක්මවන ම ොරතුරු ඩිජිටල්ල සහ ඉමලක්මරොනික සේවරූපයන් ද ඇතුළු විවිධ ක්ර    ඟින් 

නිරන් රමය න්    ජ්න ොව මව  ලබො දී ට කටයුතු කර යුතු ය. 

අංක 
 

ම ොරතුරුවල සේවභොවය 
 

ලබොග  හැකි විසේ ර 

i. ආය නික ම ොරතුරු ආය නමයහි වනතික පදන , අභයන් ර මරගුලොසි, 

කොර්යයන් හො බල ල 

ii. සංවිධොන ම ොරතුරු විධොයක  නතුරු දරන්නන්මේ නේ හො  නතුරු, ඔවුන් 

සේබන්ද කර ග  හැකි ම ොරතුරු, ඔවුන්මේ වැටුේ පරි ොණ 

හො දී නො ඇතුළුව සංවිධොන වුහය 
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iii. ම මහයුේ ම ොරතුරු ප්රතිපත්ති, සැලුේ, සහ උපොය  ොර්ග, ක්රියොකොරකේ, කොර්ය 

පටිපොටි, වොර් ො සහ ඇගයීේ ම ොරතුරු හො ඒවොට පදනේ 

කරගත් දත්  හො ම ොරතුරු සහි ව. 

iv.  තීරණ හො ක්රියොකොරකේ තීරණ හො විමශේෂමයන්  මපොදු ජ්න ොවට බලපොන මසේ ගත් 

ක්රියො ොර්ග හො ඒවොට පදනේ කරගත් දත්  හො ලියවිලි ස ඟ 

v.   හජ්න මසේවො ම ොරතුරු 
 

මපොදු  හජ්න ොවට ලබො මදන ලද මසේවොවන්, ඊට අදොළව 

නිකුත් කර ඇති උපමදසේ, මපොත්, පත්රිකො, ආකෘති පත්ර  ගොසේතු 

හො ඒවොට අදොළ කොල පරොසයන්. 

vi.  අයවැය ම ොරතුරු 

 

අමේක්ි  අයවැය ස ය වියදේ හො ආදොයේ, මවනත් මූලය 

ම ොරතුරු හො විගණන වොර් ො. 

vii.  විවෘ  රැසේවීේ ම ොරතුරු 
 

විවෘ  රැසේවීේ ම ොරතුරු හො ඒවොට සේබන්ධ විය හැකි 

ආකොරය 

viii. තීරණ තීරණ ගැනීමේ ක්රියොවලිය,  හජ්න සහභොගීත්වය ලබො ගනු 
ලබන ආකොරය, තීරණ ගැනීමේ ක්රියොවලිමේ දී  හජ්නයො 
ස ඟ මකමරන සන්නිමේදනය හො ඒ සඳහො ඇති යොන්ත්ර ණය. 

ix. 
 

සහනොධොර ම ොරතුරු සහනොධොර සහ එ  සහනොධොර වල ප්ර තිලොභීන්, අරමුණු, වැය 
කරන මුදල්ල හො ක්රියොත් ක කිරී  

x. ප්ර සේපොදන ම ොරතුරු ප්ර සේපොදන ක්රියොවලිය පිලිබඳව කොර්යය පටිපොටිය, එහි 
නිර්නොයක, සහ ගන්නො ලද තීරණ, මටන්ඩර් අයදුේපත් භොර 
ගැනී , ගිවිුේ පිටපත්, මගවුේ වොර් ො, මකොන්ත්රොත් සේූර්ණ 
කිරී  ඇතුළු  විසේ රොත් ක ම ොරතුරු. 

xi.  ලැයිසේතු මල්ලඛන  හො දත්  

ම ොරතුරු 

ලැයිසේතු, මපොදු අධිකොරිය  බොමගන ඇති දත්  ම ොරතුරු, 

ඔන්ලයින්  ඟින් මහෝ ඔන් සයිට්  ඟින්  හජ්නයොට ප්රමේ ශ 

විය හැකි ලැයිසේතු, මල්ලඛන  හො දත් . 

xii. පවත්වො මගන යනු ලබන 

ම ොරතුරු  පිළිබඳ ම ොරතුරු 

 බො මගන ඇති ලියවිලි, දත්  ම ොරතුරු හො ඒවොමේ අඩංගු 
ම ොරතුරු ඇතුළත් නො ොවලිය. 

xiii. 
 

ප්ර කොශන ම ොරතුරු 

 

නිකුත් කර ඇති ප්ර කොශයක් සේබන්ධමයන් ම ොරතුරු හො ඒවො 

මනොමිමල්ල මහෝ මුදල්ල මගවො ලබො ග  යුතු නේ ඒවොමේ මිල.  

 

xiv ම ොරතුරු අයිතිවොසික  

පිළිබඳම ොරතුරු 

ම ොරතුරුවලට ප්රමේශ වී  පිළිබඳ ම ොරතුරු,ම ොරතුරු 

ඉල්ලලො සිටිය හැකි ආකොරය, ඒ සඳහො ආය නමේ සේබන්ධ 

කර ග  හැකි පුද්ගලයන් හො ඔවුන් සේබන්ධ කර ග  හැකි 

ආකොරය 

xv.  මහළිදරේ කරන ලද 

ම ොරතුරු 

අනයයන්මේ අවධොනයට වැදගත්වන ඉල්ලී ක්    මහළිදරේ 

කරන ම ොරතුරු. 

xvi. මහජනයාට බලපානු ලබන තීරණ හා ප්රතිපත්තති සම්පාදනය කිරීමම්දී අදාල වන්න වූ සියලුම 

ම ාරතුරු හා කරුණු ඉහ  සඳහන් ම ාරතුරු ප්රකාශ කිරීමම්දී අන් ර්ග  කළ යුතුය. 
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IV. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොව 

 

2016 ඔක්ම ෝබර්  ස පළමුදින ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොව පිහිටවනු ලැබීය .ම    

මකොමිෂන් සභොව සේවොධීන ම න්  අභියොචනො බලය සහි  ආය නයකි .ම හි බල ල අ රට වි ර්ශන  

බල ල ම න්      තීරණ ක්රියොවට නැන්වීමේ බල ලද අයත් මේ . උදොහරණයක් මලස පනම හි 

ප්ර තිපොදන මනොපිළිගැනී  පිළිබඳ ලැමබන පැමිණිලි වි සො බලො වරදකරු වූ රොජ්ය නිලධොරීන්ට එමරහිව 

විනය ක්රියො ොර්ග ගැනී ට නිර්මද්ශ කිරීමේ බලය මකොමිෂන් සභොව සතු ය. 

i. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොමේ සංයුතිය  

 ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිස  ආණ්ඩුක්ර   වයවසේථො සභොමේ නිර්මද්ශ    ජ්නොධිපතිවරයො විසින් 

පත් කරනු ලබන නිමයෝජි යන් පසේ මදමනකුමගන්  ස න්වි  මේ .ම හිදී ලංකො නීතීඥ සංග ය, 

ප්ර කොශක සංගේ, පුවත්පත් කතුවරුන් සහ අමනකුත් ජ්න  ොධය සංගේ සහ සිවිල්ල ස ොජ් සංවිධොන විසින් 

ආණ්ඩුක්ර   වයවසේථො සභොව මව  ඉදිරිපත් කරනු ලබන නො  මයෝජ්නොවන් අ රින් ඉහ  පුද්ගලයන් 

නිර්මද්ශ මේ .ම මසේ පත්වන සො ොජිකයන්මේ දූර කොලය වසර පහකි. 

මකමසේ වුව ද පහ  වර්ගීකරණයන්ට අයත් පුද්ගලයන්ට මකොමිසමේ සො ොජිකත්වය ලබො ග  

මනොහැක. 

• පොර්ලිමේන්තු  න්ීවරමයක්, පළොත් සභො  න්ීවරමයක් මහෝ ප්රොමද්ශීය සභො 

 න්ීවරමයක් වන  ැනැත්ම ක්. 

•  හජ්න  නතුරක්, අධිකරණ ය  නතුරක් මහෝ රජ්මේ මවනත් ප්ර තිලොභ ලබන  නතුරක් 

දරන  ැනැත්ම ක්. 

• යේ මද්ශපොලන පක්ෂයකට සේබන්ධ  ැනැත්ම ක්. 

• දැනට යේ වයොපොරයක මහෝ වෘත්තියක නියැී සිටින  ැනැත්ම ක්. 

 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොවට අදොළ කටයුතු සො ොනය පරික්ෂොවට ලක් කිරී , ම මහයවී  

සහ ඊට අදොළ සබඳ ො කළ නොකරණය කිරී  අධයක්ෂ මජ්නරොල්ලවරයො විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

 

ii. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොමේ කොර්යභොරයන් 

 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන  යටමත් මපොදු අධිකොරීන් මව  පවරනු ලැබ ඇති වගකීේවලට එක් එක් 

මපොදු අධිකොරිය මකො රේ දුරට අනුකූල වන්මන්ද යන්න හො ඊට අදොළව එ  ආය නවල ක්රියොකොරිත්වය 

මක මසේද යන්න වි ර්ශනයට ලක් කිරී ට මකොමිෂන් සභොව කටයුතු කරයි. මීට අ  රව සො ොනය 

සේවභොවමේ නිර්මද්ශ සහ එක් එක් මපොදු අධිකොරීන් මව  විමශේි  නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කිරී ටත් 

මකොමිෂන් සභොවට බලය පවතී. 

 

එක් එක් මපොදු අධිකොරීන් විසින් ම ොරතුරු ලබොදීමේ දී අය කර යුතු ගොසේතු ම ොනවො ද යන්න නිර්මද්ශ 

කිරීමේ බලය පවතින්මන්ද ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොව මව ය. කිසිඳු අය කිරී කින් 

ම ොරව ජ්න ොවට ලබො දිය යුතු ම ොරතුරු ම ොනවොද යන්නත් උමදයෝගී මලස ම ොරතුරු ලබො දීමේ 

යුතුක  පිළිබඳ මූලධර් යට යටත්ව අය කර යුතු ගොසේතු උප මල්ලඛනයක් සකසේ කිරී ත් ම ොරතුරු 

දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොමේ කොර්යයන් අ ර මේ. 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනමත් ප්ර තිපොදන සොර්ථකව බලොත් ක කරන්මන් මකමසේද යන්නත්,  පන  

යටමත්  නි පුද්ගල අයිතිවොසිකේ ආරක්ෂො කර යුත්මත් මකමසේද යන්නත් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් 

සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිදු කිරී . 
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iii. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිෂන් සභොව සතු බල ල 

 

• වි ර්ශන පැවැත්වීමේ බලය:  

මේ යටමත් මකොමිෂන් සභොවට යේ යේ කරුණු සේබන්ධව වි ර්ශන පැවැත්වී ටත් ඒ සඳහො මපනී 

සිටින මලස විවිධ  ැනැත් න්ට නිමයෝග කිරී ටත් බලය පවතී. ම    වි ර්ශන වලදී අදොළ 

 ැනැත් ොමගන් දිවුරුේ ප්ර කොශයක්    කරුණු සටහන් කරගැනී ටත්, අවශය නේ ඔහු සන් කමේ 

පවතින ම ොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන මලස නිය  කිරී ටත් හැකි ය. මකමසේ නමුදු ඒ සඳහො අදොළ 

ම ොරතුර පනමත් 5වන වගන්තිය තුළින් ආවරණය කළ ම ොරතුරක් මනොවිය යුතු ය. එමසේ වුව ද අදොළ 

ආවරණය කරන ලද ම ොරතුර රහසිග ව පරික්ෂො කිරී ට මකොමිෂන් සභොව පියවර ග  යුතු ය. 

• පරික්ෂො කිරීමේ බලය:  

මපොදු අධිකොරියක් සතුව පවතින ම ොරතුරු පරික්ෂො කිරීමේ බලය මකොමිෂන් සභොව සතු වන අ ර 

ම යට ලබො දී ට ප්රතික්මෂේප කරන ලද ම ොරතුරුද අයත් මේ. 

• විධොන නිකුත් කිරීමේ බලය: 

 මපොදු අධිකොරියක් මව  විධොන නිකුත් කිරීමේ බලය මකොමිෂන් සභොව සතු වන අ ර මීට (I) යේ 

ුවිමශේෂී ක්ර   මේදයකට අනුව ම ොරතුරු පළ කිරී ට, (II) පනමත් 5වන වගන්තිය යටමත් ආවරණය 

කරමින් යේ මපොදු අධිකොරියක් විසින්  හජ්න ොව මව  ලබො මනොදැන ම ොරතුරක් එමසේ ලබො මදන 

මලස නිය  කිරී ට හැකි ය. මීට අ  රව මපොදු අධිකොරියක් මහෝ ම ොරතුරු නිලධොරිමයකු විසින් නිසි 

මේලොවට ම ොරතුරක් ලබො මනොදී  මහේතුමවන් ඒ සඳහො අය කරන ලද මුදල්ල නැව  මගවන මලසටද 

විධොනය කර හැකි ය. 

• අභියොචනො බල ල:   

අගතියට පත් පුද්ගලමයකු විසින් මයොමු කරන ලද අභියොචනයක් වි සො බලො තීරණයක් ලබො දී ට 

මකොමිෂන් සභොවට බලය පවතී. 

• සො ොනය අධීක්ෂණ බල ල:  

 අවශය අවසේථොවන්හීදී මකොමිෂන් සභොව විසින් විනය ක්රියො ොර්ග ගැනී ට බලය සහි  යේ 

අධිකොරියක් මව  (i) ම ොරතුරු නිලධොරිමයකු විසින් ම ොරතුරු ලබො ගැනීමේ අයදුේප කට 

මච් නොන්වි ව  ප්ර තිචොර මනොදැක්වී   (ම යට නේ කළ නිලධොරීවරයො විසින්   ො මව ට 

පැමිම න න අභියොචනයකට ම ච  නොන්වි ව   ප්ර තිචොර මනොදැක්වී  ද අයත් මේ) (ii) ඉල්ලලො 

සිටින ලද ම ොරතුරක් ලබො දී ට මහේතු මනො ැතිව  ප්ර තික්මශේප කිරී  (iii) සී ොව ඉක් වො මුදල්ල අය 

කර තිබී  (iv) ම ොරතුරු ලබො ගැනී  පිණිස කරන ලද ඉල්ලී ක් පනමත් විධිවිධොන ප්ර කොරව 

ක්රියොවට නැංවී ට අස ත් වී   (v) නේකළ නිලධොරීවරයො විසින් අභියොචනයක් සේබන්ධව 

තීරණයක් ගැනී ට කිසිඳු සොධොරණ මහේතුවකින් ම ොරව සති තුනකට වඩො කල්ල ගැනී  ආදිය 

අයත්මේ. ඉන් පුව අදොළ විනය බොර අධිකොරිය විසින්   න් හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණ 

සේබන්ධව ගනු ලැබූ විණය ක්රියො ොර්ග සේබන්ධමයන් ගනු ලැබූ පියවර ම ොනවොද යන්න 

මකොමිෂන් සභොව මව   සක් ඇතුළ  දැනුේ දිය යුතුය. 

 

 



11 
 

V. ම ොරතුරු නිලධොරීන්මේ සහ නේ කළ නිලධොරීන්මේ කොර්යභොරයන් 

 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන  යටමත් සෑ  මපොදු අධිකොරියක්   පුරවැසියන් විසින් මයොමු කරනු ලබන 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේපත්වලට ප්ර තිචොර දැක්වී  සඳහො එක් ම ොරතුරු නිලධොරීවරමයකු මහෝ 

කිහිප මදමනකු පත් කර යුතු ය. යේ මහයකින් අදොළ මපොදු අධිකොරියට  ව ත් ම ොරතුරු 

නිලධොරීවරමයකු පත් කර මනො ැති නේ එ  අධිකොරිමේ ප්ර ධොනියො මහෝ ප්ර ධොන විධොයක නිලධොරීවරයො 

ම ොරතුරු නිලධොරී වරය ො මලස සැලකිය යුතු ය. 

• අයදුේපත් මයොමු කිරී ට පුරවැසියන්ට සහය වී  

 (i) කිසිඳු අය කිරී කින් ම ොරව පනමත් වීධිවිධොන අනුව ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ක් 

මයොමුකිරී  පිණිස පුරවැසියන්ට සෑ  ආකොරයකින්   සහය වී ට ම ොරතුරු නිලධොරීන් වගකීම න් 

බැඳී සිට . 

(ii) යේ මහයකින් අදොළ පුරවැසියොට    අයදුේපත්ර ය ලිඛි ව පුරවොගැනී ට අපහු නේ ම ොරතුරු 
නිලධොරියො විසින් එ  අයදුේප  ලිඛි ව පුරවො දී ට වගකී  ට යටත් මේ. 
 
(iii). ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ක් මයොමු කරන සෑ  පුරවැසිමයකුට අවශය උපරි  සහය ලබො 
දී  ම ොරතුරු නිලධොරීන්මගන්  අමේක්ෂො කරනු ලබයි.ඒ සඳහො මවනත් නිලධොරිමය කුමේ සහය ලබො 
ගැනී ට අ යොවශය යැයි අදොළ නිලධොරීවරයො මහෝ නිලධොරීවරිය කල්ලපනො කරන්මන් නේ එ  සහය 
ලබො මදන මලස මවනත් නිලධොරිවරමයකුමගන් ඉල්ලලො සිටිය හැකිය.. එමසේ ඉල්ලී ට පොත්ර වන මවනත් 
නිලධොරිවරයො ම ොරතුරු නිලධොරීවරයො මව  අවශය සහමයෝගය ලබො දී ට බැඳී සිට. 
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VI. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ක් මයොමු කිරී  
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❖ ප්රතික්මෂේප කරන ලද ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ක් සේබන්ධව අභියොචනො කිරී  

 

➢ 1 පියවර: අභියොචනො කරන්මන් කු න පදන  යටමත්ද යන්න හඳුනො ගැනී . 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනමත් දැනගැනීමේ අයදුේප ක් ප්ර තික්මශේප කිරී ට එමරහිව අභියොචනො කර 

හැකි පදනේ ලැයිසේතුග  කර තිමේ .ම   වගන්තිය ප්ර කොරව පුරවැසියන්ට අවශය නේ අභියොචනය කර 

හැකි ය. 

ඊට අදොළ පදනේ මලස: 

i. ම ොරතුරු දැනගැනී  පිණිස මයොමු කරන ලද අයදුේප  ප්ර තික්මෂේප කිරී  

ii. 5 වන වගන්තිය අදොළ අයදුේප  පනමත් මහළිදරේ කළ මනොහැකි ම ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින්නක් 

බව දක්වමින්  ප්ර තික්මෂේප කිරී . 

iii.  පන   ගින් දක්වො ඇති කොලරොමුවලට අනුකූලව කටයුතු මනොකිරී  

iv. අසේපුර්ණ මහෝ වැරදි, මනො ග යවන ුළු ම ොරතුරු   ො මව  ලබො දී ඇති බව. 

v. ප ණ ඉක් වො ගොසේතු අය කිරී  

vi.  ම ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලද  ොධයමයන් එය ලබො දී ට ම ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 

අමපොමහොසත් වී . 

vii. ඉල්ලලො සිටින ලද ම ොරතුරු   ො මව  ලැබී  වැලැක්වී . 

 

➢ 2 පියවර:  නේ කළ නිලධොරිමයකු මව  අභියොචනො කිරී  

   ම ොරතුරු අයදුේප  ප්ර තික්මෂේප කර ඇති බවට දැනගැනීම න් දින 14 ක් තුළ මහෝ   ොට 

අභියොචනයක් මගොනු කර හැකි පදනේ හඳුනො ගත් විට අගතියට පත් පුරවැසියො විසින් අදොළ නේ කළ 

නිළධොරියො මව  අභියොචනො කර යුතු ය. 

වැදගත් සටහනක් :අභියොචනය මගොනුකිරී ට දින 14 කට වඩො කොලයක් ග  වීම න් පුව වුව ද එ  

ප්ර  ොදය අභියොචනොකරුමේ පොලනමයන් ම ොර සිදුවී ක් නිසො සිදු වූවක් බවට නේ කළ නිලධොරියො 

 ෘේති ත් මේ නේ ඔහුට එ  අභියොචනය භොර ග  හැකි ය. 

නේ කළ නිලධොරියො විසින් අභියොචනය ලැබීම න් සති තුනක කොලයක් ඇතුළ  ුවිමශේෂී මහේතුද 

ස ඟින්    තීරණය ලබො දිය යුතු ය. 

➢ 3 පියවර: ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මකොමිෂන් සභොව මව  අභියොචනො කිරී . 

යේ පුරවැසිමයකු නේ කළ නිලධොරියො විසින් මදන ලද තීරණමයන් අ ෘේති ත් වන්මන් නේ මහෝ නේ 

කළ නිලධොරියො මව  කරන ලද අභියොචනය තුළින් කිසිඳු ප්ර තිඵලයක් ලබො ගැනී ට අමපොමහොසත් 

වන්මන් නේ  ොස මදකක කොලයක් ඇතුළ  ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මකොමිෂන් සභොව 

මව  අභියොචනො කර හැකි ය .මකමසේ වුවද අභියොචනොකරුමේ පොලනමයන් ම ොර සිදුවී ක් නිසො නිසි 

කොල සී ොව තුළ අභියොචනය මගොනු කිරී ට මනොහැකි වූ බවට මකොමිෂන් සභොව  ෘේති ත් මේ නේ 

මකොමිෂන් සභොවට එ  අභියොචනය භොර ග  හැකි ය. 

මකොමිෂන් සභොමේ තීරණය ලිඛි ව අභියොචනොකරු ම ොරතුරු නිලධොරී නේ කළ නිලධොරී සහ මපොදු 

අධිකොරිය යන පොර්ශවයන් මව  දැනුේ මදනු ලබයි. 

ම හිදී වැදගත් කරුණක් වන්මන් අභියොචනයට අදොළව   ො ම   පනමත් විධිවිධොනවලට අනුකූලව 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  සේබන්ධව කටයුතු කළ බවට ඔේපු කිරීමේ භොරය අදොළ මපොදු 

අධිකොරිය මව  පැවතී යි. 
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• 4 පියවර: අභියොචනොධිකරණය මව  අභියොචනය කිරී   

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මකොමිෂන් සභොමේ තීරණ මයන් අ ෘේතියට පත් පුරවැසිමයකුට 

මහෝ මපොදු අධිකොරියකට අදොළ තීරණය   න් මව  දැනුේ මදනු ලැබීම න්  ොසයක කොලයක් තුළ 

අභියොචනො අධිකරණය මව  අභියොචනය කර හැකි .ය  

 

 

VII. ගොසේතු මල්ලඛනය  

 

 

ඇ ැේ අවසේ ොවල පුරවැසියන්ට මපොදු අධිකොරීන් සතු ම ොරතුරුවලට ප්රමේ ශ වී  පිණිස අයදුේ 

කිරීමේදී යේ ගොසේතුවක් මගවී ට සිදු මේ. 2017 වසමර්දී ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ 
මකොමිස   විසින් ගොසේතු අය කිරී ට අදොළව රීතීන් නිකුත් කරන ලදී. එ  රීතීන්ට අනුව ගොසේතු ආකෘතිය 

පහ  පරිදි මේ. 

 

 

          සේවභොවය ප්ර ොණය  පිටු සංඛයොව ගොසේතු ප්ර ොණය 

ඡොයො පිටපත් A4 ප්ර ොණය පළමු පිටු 4 

 
අයකිරී ක් 
මනො ැ  

A4 සහ කුඩො ප්ර ොණය  නි පැත්  රුපියල්ල 2යි 

 
 මදපැත්  

 
රුපියල්ල 4යි 

ීගල්ල ප්ර ොණය 

 
 නි පැත්  රුපියල්ල 4යි 

 මදපැත්  

 
රුපියල්ල 8යි 

ඉහ  ප්ර ොණවලට 

වඩො විශොල 
කඩදොසියක 

 සැබෑ වියද  අය 
මකමර් 

 
මුද්රි  පිටපත් 

A4 ප්ර ොණය පළමු පිටු 4 

 
අයකිරී ක් 
මනො ැ  

A4 සහ ඊට ස ොණ  නි පැත්  රුපියල්ල 4යි 

 
 මදපැත්  

 
රුපියල්ල 8යි 

ීගල්ල ප්ර ොණමේ සිට 

A3 ප්ර  ොණය දක්වො 
 නි පැත්  රුපියල්ල 5යි 

 මදපැත්  

 
රුපියල්ල 10යි 

ඉහ  ප්ර ොණවලට 
වඩො විශොල 

කඩදොසියක 

 සැබෑවියද  අය 
මකමර් 

ම ොරතුරු අයදුේකරු විසින් ලබො 

මදන ඩිසේකැටයක්, සංයුක්   ැටියක්, 

USB දත්  පරිවොහකයක් මහෝ මවනත් 

ඉමලක්මරොනික උපොංගයක්  

  රුපියල්ල 20යි 
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මපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො මදන 

ඩිසේකට්ටුවක්, සංයුක්   ැටියක්, USB 

දත්  පරිවොහකයක් මහෝ මවනත් 

ඉමලක්මරොනික උපොංගයක්  

  සැබෑ වියද  අය 
මකමර් 

යේ කිසි ලියවිල්ලලක් විෂයක් පරික්ෂො 

කරන්මන් නේ මහෝ අධයයනය 

කරන්මන් නේ මහෝ ඉදිකිරීේ 

ක්මෂේත්රයක් පරික්ෂො කරන්මන් නේ  

  පළමු පැය 
සඳහොමනොමිමළේ 
සහ 
වැඩිවනසෑ  
පැයකට   රුපියල්ල 
50 බැගින් 

නියැදි මහෝ ආකෘති    සැබෑ වටිනොක  
අය මකමර් 

විදුත්  ැපෑල(ඊ-මේල්ල) 

 

  ගොසේතු අය 
මනොමකමර් 

 

❖   ක  බො ග  යුතු වැදගත් කරුණු 

 

i. සො ොනයමයන් දැනට මනොමිමල්ල ලබො ග  හැකිව පවතින ම ොරතුරු ඉදිරි කොලය තුළද එමලස  

මනොමිමල්ල ලබො ග  හැකි වනු ඇ . 

ii. යේ මපොදු අධිකොරියක් විසින් ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන  බලොත් ක වී ට මපර සිට     ො සතු 

ම ොරතුරු ලබො දී ට අදොළ ගොසේතු මල්ලඛනයක් චක්රමල්ලඛ මහෝ මරගුලොසි  ගින් ප්ර කොශයට පත් 

මකොට පවත්වොමගන යනු ලැබුමේ නේ එකී ගොසේතු මල්ලඛනය ඉදිරියටත් බලපැවැත්මවනු ඇ . 

මකමසේ වුව ද දැනට පවතින ගොසේතු මල්ලඛනය අභියොචනො රීතීන් සහ ගොසේතු අය කිරී ට අදොළ රීතීන් 

අනුව ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිස  මව  අභියොචනො කර තිමේනේ අයකරනු ලබන ගොසේතු 

ප්ර  ොණයන් මවනසකට ලක් විය හැක. 

iii.  අදොළ ගොසේතුව අත්පිට මුදලක් වශමයන් මහෝ අදොළ මපොදු අධිකොරිමේ ගිණුේ  ැබීමේ නිලධොරී 

වරයොට මගවීම න් පුව ඊට අදොළ රිසිට් ප ක් අයදුේ කරු මව  ලබො දිය යුතු ය. 

iv. .මනොමිමල්ල ම ොරතුරු ලබො ගැනීමේ අයදුේපත්රය ලබො දිය යුතු ය. 

v. ම ොරතුරු ලබොගැනී  සඳහො සිදු කරන ලද ඉල්ලී  ක්රියොත් ක කිරී  මනොමිමල්ල සිදු කර යුතු ය. 

vi. ඉල්ලලො සිටින ලද ම ොරතුර පනමත් සඳහන් කොල සී ොව තුළ ලබො දී ට අස ත් වන්මන් නේ ඒ 

සඳහො අය කරන ලද මුදල්ල නැව  ලබො මදන මලස  ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිස  විසින් අදොළ 

මපොදු අධිකොරිමයන් ඉල්ලලො සිටිය හැකි ය . 

vii.  නේ කළ නිලධොරී මව  මහෝ ම ොරතුරු දැනගැනීමේ මකොමිස  මව  සිදු කරන අභියොචනො සඳහො 

මුදල්ල අය කිරී ක් සිදු මනොමේ. 

viii. අදොළ පුරවැසියො විසින් මගොනු කළ අභියොචනය සොර්ථක මේ නේ ඉල්ලලො සිටින ලද ම ොරතුර මුදල්ල 

අය කිරී කින් ම ොරව ලබො දිය යුතු ය. 

 

 

 



16 
 

VIII. ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන  යටමත් වන වැරදි 
 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනමත්  39 වන වගන්තිය අනුව පහ  දැක්මවන වරදවල්ල සිදු කරන අමයකු  
 මහේසේත්රොත් අධිකරණයක් ඉදිරිමේ පැවැත්මවන ලඝු නු විභොගයකින් අනතුරුව රුපියල්ල 50000ක 
උපරි  දඩයකට මහෝ මදවසරක සිර දඬුව කට යටත් මේ. 

i. ම ොරතුරු ලබො දී ට බරප ල මලස බොධො කිරී  මහෝ මච් නොන්වි ව  වැරදි අසේපුර්ණ අනිසි 
ම ොරතුරු ලබො දී . 

ii.    ො භොරමේ පවතින ම ොරතුරක් ,  ොට ප්රමේ ශ විය හැකි ම ොරතුරක් මහෝ එමසේත් නැත් ේ අදොළ 

මපොදු අධිකොරිමේ   ො සිදු කරන රැකියොව අ රතුර දැනුවත්ව  යේ ම ොරතුරක් විනොශ කිරී  මහෝ 

සේූර්ණ වශමයන් සැඟවී ට කටයුතු කිරී . 

iii. ඉල්ලලො සිටින ලද අවසේථොවක දී මකොමිස  ඉදිරිමේ මපනී සිට ට ප්ර තික්මශේප කිරී  මහෝ 

අමපොමහොසත් වී . 

iv. මකොමිස  ඉදිරිමේ මපනී සිටින අ ර මකොමිසමේ වි ර්ශනයට ලක් වී ට ප්රතික්මෂේප කිරී  මහෝ 

අමපොමහොසත් වී  .අදොළ  ැනැත් ොමේ බලය යටමත් මහෝ භොරමේ පවතින යේ ම ොරතුරක් ලබො 

මනොදී  මහෝ  දිවුරුේ ප්ර කොශයකට යටත්ව මච් නොන්වි ව  වැරදි ම ොරතුරක් ලබො දී . 

v. මකොමිස  විසින් ලබො මදන ලද තීරණයකට එකඟ වී ට මහෝ එවන් තීරණයක් බලොත් ක කිරී ට 

ප්රතික්මෂේප කිරී  මහෝ අමපොමහොසත් වී . 

vi. මකොමිස ට එහි නිලධොරිමයකුට මහෝ මසේවකමයකුට පන   ගින් ලබො දී ඇති බල ල ක්රියොත් ක 

කිරී ට ප්ර තිවිමරෝධය දක්වන මහෝ බොධො පමුණුවන ඕනෑ   ැනැත්ම   කු ද වරදට යටත් මේ. 

vii. පනමත් 12(7) වගන්තියට ප්ර ති විරුද්ධව යමින් යේ ම ොරතුරක් මහළි කිරී .  පනමත්     23 වගන්තිය 

(3) අනුව ම ොරතුරු නිලධොරිමයකු විසින් යේ සහයක් ඉල්ලලො සිටි විට සොධොරණ මහේතුවකින් ම ොරව 

අදොළ සහමයෝගය ලබො දී ට අමපොමහොසත් වන අමනකුත් නිලධොරිමයකු වරදක් සිදු කරන අ ර 

 මහසේත්රොත් අධිකරණමේ පවත්වන නු විභොගයකින් අනතුරුව රුපියල්ල 10,000 ක දඩයකට යටත්ත  කළ 

හැකිය. 

මහළිදරව් කරන්නන් ආරක්ෂො කිරී  පනමත් 40 වන මපොදු වගන්තිය යටමත් අධිකොරියක 

නිලධොරිමයකුට මහෝ මසේවකමයකුට ම   පන  යටමත් මහළි කිරී ට අවසර තිමබන ම ොරතුරක් ලබො 

දී  මහෝ ම ොරතුරක් මහළිදරේ කිරී  සේබන්ධමයන් විනය ක්රියො ොර්ගයක් මහෝ මවන යේ 

ක්රියො ොර්ගයක් මනොග  යුතුය.  
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IX. ප්රොමයෝගික උපමදසේ සහ නි ර අසන ප්රශේන  

 

වයොපොරික කටයුතුවලට ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පනම හි ඇති අදොළත්වය 

වයොපොරික අරමුණු වඩොත් සොර්ථක කර ගැනී  පිණිස අ යවශය ම ොරතුරු ලබොගැනී  සඳහො ම ොරතුරු 

දැනගැනීමේ පන   වඩොත් ප්රමයෝ ජ්නවත් මේ .නිදුනක් මලස ම ොරතුරු දැනගැනී ට සිදු කරන ඉල්ලීේ 

 ගින් රජ්මේ තීරණ පිළිබඳ දැනුවත් වී ට වයොපොරිකයන්ට අවසේථොව හිමි මේ. 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන    ඟින් ස ොජ්ය තුළ ම ොරතුරු නිදහමසේ හුව ොරු වන  ත්ත්වයක් 

නිර් ොණය කරයි .එය සොධොරණ  මවළඳ  රඟය ප්ර වර්ධනය කරන අ ර වයොපොර සඳහො ඇති බොධොවන් 

ඉවත් කිරී ට උපකොරී මේ .ම ය වයොපොරිකයන්ට    වයොපොරික කටයුතු මහොඳින් සැලුේ කිරී  පිණිස 

හි කර  ත්ත්වයකි. 

වයොපොරිකයන්ට ම ොරතුරු දැනගැනීමේ පන   සක්රීය මලස භොවි  කිරී ට මහේතු වන කරුණු මදයොකොර 

මේ. 

• වැදගත් වයොපොරික තීරණ ගැනී  පිණිස. 

(අ) නිදුනක් මලස ආමයෝජ්න ඉහළ නංවන්මන්ද පහළ ද න්මන්ද යන්න තිරණය කිරී ට යේ 

ප්රමද්ශයක නිෂේපොදනොගොරයක්, වයොපොරයක් කර් ොන් ශොලොවක් සේථොපනය කිරී ට මපර එ  

ප්රමද්ශමයහි යහපත් පැවැත්  සඳහො මහේතුවන ජ්නගහණය වයොපොරික තීරණයක්, ප්රවොහනය වැනි 

කරුණුද අනිවොර්ය බලපෑේ කරන පොනීය ජ්ොල  ත්වය වැනි කරුණුද පිළිබඳවද දැනගැනී ට හැක 

 (ආ). රජ්මේ වයොපෘති වලට ලන්ු  ැබී  සහ රජ්ය ස ඟ ගිවිුේ වලට එලඹී  වර්ධනය වී  මීට මපර 

රජ්ය ස ඟ විවිධ පොර්ශවයන් එලඹි ගිවිුේ විශේමල්ලෂණය කිරී ට හැකිවන නිසො ඒ පිළිබඳ තීරණ ගැනී  

පහු ය. 

(ඇ) රජ්ය විසින් ස ොගේ වලට එමරහිව මගොනු කිරී ට ඉඩ ඇති නුකර මහෝ පරිපොලන ය නිමයෝග 

පිළිබඳ කල්ල  බො දැනුවත් වී  රජ්ය විසින් අලුම න් හඳුන්වො මදන ආරක්ෂණ විධිවිධොන සහ ගිවිුේ 

නැව  සලකො බදු නීති බැී ට අදොළ නිය යන් ආදිය පිළිබඳ මනොදැනුවත් වීම න් එ  නිය යන් හො 

එකඟ මනොවී  නිසො    ස ොගේ වසො දැමී ට අවවොද වලට ලක් වී ට දඩ මගවී ට යටත් වී ට සිදු විය 

හැකිය. එනිසො  සැ  අවසේථොවක  නිසි පරිදි දැනුවත්ව සිට  වැදගත් මේ. ම වන් අවසේථොවල අලුතින් 

නිය යන් පැනවී ට අදොළ නිවැරදි සහ සේපුර්ණ  හජ්න ම ොරතුරු මව  ප්රමේශ වී  මහොඳ නීති ය 

ආරක්ෂොවක් ලැබී ටත් හරයොත් ක සිදු විය හැකි අුපොු  ඟ හරවො ගැනී ටත් උපකොර මේ.  

(ඈ) විනිවිදභොවය තුළ සේථොවර ම න්  එකිමනකො    රඳො පවතින මවළඳපලක් නිර් ොණය වී .  

 

• මසේවොවන් ලබො දීමේදී සිදුවන අකොර්යක්ෂ  ොවය පිළිබඳ මසොයො බැලිය හැකි වී . 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ක් ලැබුණු විට එයට අදොළ කොල රොමුව තුළ ප්ර තිචොර දැක්වීමේ 

වගකීම න් සෑ  මපොදු අධිකොරියක්   බැඳී සිට. වක්ර ය    මසේවොවන් ලබො දීමේ දී සිදුවන 

අකොර්යක්ෂ  ොවය පිළිබඳ මසොයො බලන ආය නික සංසේකෘතියක් මපොදු අධිකොරීන් තුළ නිර් ොණය 

කරයි . 

• ලබො ග  හැකි ම ොරතුරු වර්ග 

•  නව නීති රීති මරගුලොසි, අනු නීති වුව ද අයත් විය හැක. 
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• රජ්මේ ආය න සහ රජ්මේ නිමයෝජි  ආය න විසින් ගනු ලබන තීරණ: (උදොහරණ 

ප්ර සේපොදන සැලුේ, සංඛයො දත්  , මවළඳ ම ොරතුරු) 

• රජ්ය විසින් මපර පැමිමණන ලද ගිවිුේ 

• ජ්නගහණ මවනසේකේ වලට අදොළ දත් යන් 

• අලුතින් හඳුන්වො මදනු ලබන ආරක්ෂක විධිවිධොනයන්, බදු නීතීන්/ප්ර තිපත්ති, ගිවිුේ නැව  

සලකො බැීමේදී සපුරොලිය යුතු අවශ ොවන්. 

• බලපත්ර  ලබො දීමේදී සහන සැලැසේවී  

• සහනොධොර 

• මටන්ඩර් ප්රදොනයන් 

• පොරිමභෝගික  දත්  හො සංඛයොමල්ලඛන 

• මිල ගණන් ලැයිසේතු 

• අදොළ මසේවො ප්ර ධොනයන් පොලනය මකමරන නීති රීති, ප්රතික්මෂේප කිරී ට මහෝ ප්ර  ොදයට මහේතු. 
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❖ ඇමුණු : පිරික්ුේ ලැයිසේතුව 

 

 

පියවර 
සිදු කළ යුතු ක්රියොකොරක  

 

ඔේ / 

නැ  

 

 1 

 
ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  මගොනු කිරී ට වඩොත් ුදුු මපොදු අධිකොරිය හඳුනො 

ගැනී  

 

 

2 

 

අදොළ මපොදු අධිකොරිමේ ම ොරතුරු නිලධොරියො කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ විසේ ර මසොයො 

ගැනී . මකමසේ වුව ද අදොළ මපොදු අධිකොරිය  ව ත් ම ොරතුරු නිලධොරිමයකු නිශේචි  වශ 

මයන් පත් කර නැති නේ එහි ආය න ප්ර ධොනියො මව  ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  

මයොමු කර හැකි ය. වැඩි දුර විසේ ර සඳහො www.rti.gov.lk මවේ අඩවිය මහෝ අදොළ මපොදු 

අධිකොරිමේ මවේ අඩවිය මව  පිවිමසන්න. 

 

3 
ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  ලිඛි ව මයොමු කරන්මන් නේ ඒ සඳහො මපෝර  අංක 1 

හි ඇතුලත් ආකෘති පත්ර ය භොවි  කළ හැකි ය. 
 

 

 4 

 

ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  මයොමු කිරීම න් අනතුරුව එය භොරගත් බවට ම ොරතුරු 

නිලධොරියයොමගන් රිසිට්ප ක් ඉල්ලලො සිටිය යුතු ය. යේ මහයකින් භොරගත් බවට වන රිසිට් 

ප ක් ලබො මනොමදන්මන් නේ අයදුේමප  හි ඡොයො පිටප ක් ලබො ගන්න. අදොළ ඡොයො 

පිටප  දිනය මයොදො අත්සන් කර මදන ම න් ම ොරතුරු නිලධොරියො  ග න් ඉල්ලලො සිටින්න. 

හැකි නේ ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප ට අදොළ මයොමු අංකය ලබො ගන්න. 

 

 

 

5 

 

අයදුේප  භොරගත් බවට වන විධි ත් රිසිට් ප ක් ඉල්ලලො සිටින්න 

 

 6 

 

යේ මහයකින් ම ොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුේප  ලබො මදන අවසේථොමේ එය භොරගත් බවට 

වන රිසිට් ප ක් ලබො මනොදුන්මන් නේ වහො  මගොසේ එය පිළිගත් බවට රිසිට් ප ක් ලිඛි ව 

ලබො ගන්න. 

 

 

 7 

 
මපොදු අධිකොරිය විසින් ම ොරතුරු ලබො දී  පිණිස යේ ගොසේතුවක් ඉල්ලලො සිටිමේ නේ එය 

අත්පිට මුදල්ල වශමයන් මහෝ බැංකු මගවුේ ප ක් ඔසේමසේ සිදු කර යුතු ය. 

 

 

 8 

 

ඔබ මුදල්ල මගවූ බවට රිසිට්ප ක් ලබො ගත්මත්ද යන්න සැක හැර දැනගන්න. 

 

 

 9 

 

දින 14ක් තුළ ඔබට නිසි පිළිතුරක් මනොලැමේනේ වහො   අදොළ මපොදු අධිකොරිය මවතින් ඒ 

පිලිබඳ මසොයො බලන්න. 

 

 

http://www.rti.gov.lk/

