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Principle 1: Maximum disclosure
Right to information legislation should be guided by the principle of maxi-
mum disclosure

The principle of maximum disclosure establishes a presumption that all 
information held by public bodies should be subject to disclosure and that this 
presumption may be overcome only in very limited circumstances (see Principle 
4). This principle encapsulates the basic rationale underlying the very concept 
of the right to information in international law and ideally should be provided 
for in the Constitution to make it clear that access to official information is a 
basic right. The overriding goal of legislation should be to implement maximum 
disclosure in practice.

Public bodies have an obligation to disclose information and every member of 
the public has a corresponding right to receive information. The right should 
be available to all persons and informal and formal organisations, regardless of 
citizenship or residence. The exercise of this right should not require individuals 
to demonstrate a specific interest in the information or to explain why they wish 
to obtain it. Where a public authority seeks to deny access to information, it 
should bear the onus of justifying the refusal at each stage of the proceedings. 
In other words, the public authority must show that the information which it 
wishes to withhold comes within the scope of the limited regime of exceptions, 
as detailed below.

Definitions
Both ‘information’ and ‘public bodies’ should be defined broadly.

‘Information’ includes all materials held by a public body, regardless of the 
form in which the information is stored (document, computer file or database, 
audio or video tape, electronic recording and so on), its source (whether it was 
produced by the public body or some other entity or person) and the date of 
production. The legislation should also apply to information which has been 
classified as secret or some other designation, subjecting them to the same 
test as all other information. In some jurisdictions, this extends to samples 
of physical materials used by public bodies in public works  The law should 
also include, the obligation to disclose should apply to records themselves 
and not just the information they contain, as the context in which it is held is 
information also.

For purposes of disclosure of information, the definition of ‘public body’ should 
include all branches and levels of government including local government, 
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මූලධරේම 1 - උ්රිම අනාවරණය

තොරතුරු දැන�ැනීමේ නීතියකේ උ්රිම අනාවරණය ි්ළිබඳ මූලධරේමයගනේ මගහගයවිය යුතේතේය

උ්රිම අනාවරණය ්ිළිබඳ වූ මූලධරේමය සේථා්ිතවී ඇතේතේ මහජන ආයතන සතු සියලූම තොරතුරු හගලිදරවේ කරනු ලැබීමට 
යටතේවනේනේය යන ්ිලි�ැනීම මතවන අතර එසේ නොවනේනේ ඉතාම සීමා සහිත තතේතේවයනේ යටතේ ය . ( බලනේන මූලධරේම 
4 ). නිල තොරතුරු ලබා �ැනීමට ඇති හැකියාව මූලික අයිතියකේ ය යනේන වේයවසේථාව මඟිනේ නිරවුලේ කිරීම ්ේරශසේතය යන 
තොරතුරු දැන �නීම සඳහා වන ජාතේයනේතර නීතියේ සංකලේ්ය, මගම මූලධරේමයේ ඉතාම වැද�තේ ්දනම වනේනේ ය .

තොරතුරු අනාවරණය කිරීම මහජන ආයතනයනේ හි ව�කීමකේ වන අතර සෑම ්ුදේ�ලයගකුටම එම තොරතුරු වගත ලඟාවීමේ, 
්රිශීලනය කිරීමේ සම අයිතියකේ ඇතේතේය . ්ුරවැසිභාවය හෝ නේවාසික තතේතේවයනේ නොසලකා සෑම ්ුදේ�ලයගකුටම 
සහ විධිමතේ හා අවිධිමතේ සංවිධානයනේට එම අයිතිය තිබිය යුතේතේ ය . මගම අයිතිය කේරියාවේ යගදවීමේදී ්ුදේ�ලයගකුට , 
තොරතුරු ලබා �නේනේ ඇයිද යනේන ්ැහැදිලි කිරීමට හෝ එම තොරතුරු ්ිලිබඳ විශේෂ ලැදියාවකේ ්ගනේනුමේ කිරීමකේ අවශේය 
නොවිය යුතේතේය . මහජන අධිකාරියකේ විසිනේ තොරතුරු ලබාදීම ්ේරතිකේගෂේ් කරනු ලබන අවසේථාවකදී, එම කේරියාවලියේ 
සෑම අදියරකදීම, එකී ්ේරතිකේගෂේ් කරනු ලැබීම සාධාරණීය කරනු ලැබීමේ ව�කීමකට බැඳී සිටිනේනේය . වගනතේ ආකාරයකට 
කියනේනේනමේ, මගහි ්හත විසේතරාතේමකව සඳහනේ කර ඇති ්රිදි, එම තොරතුරු ලබා නොදීම, නීතිමය වේයතිරේකයනේට 
යටතේබව මහජන අධිකාරිය විසිනේ ්ගනේනුමේ කළයුතේතේය .

අරේථනිරූ්න

"තොරතුරු" හා "මහජන ආයතන " යන දගකම හොඳිනේ අරේථනිරූ්නය කළයුතේතේය .

මහජන ආයතනයකේ සතු සියලූම කරුණු - �බඩා කරනු ලැබ ඇති කේරමවේදය කුමකේ වුවතේ ( ලියවිලි, ්රි�ණක ලි්ි�ොනු 
හෝ දතේත �බඩා, ශේරවේය /දෘශේය තැටි, ඉලගකේටේරෝනික ්ටි�ත කිරීම ආදී), එහි මූලාශේරය ( මහජන ආයතනයකේ, වගනතේ 
ආයතනයකේ හෝ ්ුදේ�ලයගකු විසිනේ එය නි්දවනු ලැබුවේද යනේන ) සහ එය නි්දවනු ලැබූ දිනය - “තොරතුරු" යනේනට 
ඇතුලතේවේ. "රහසේය" ලගස හෝ වගනතේ නාමයනේ යටතේ වරේ�ීකරණය කරනු ලැබ ඇති තොරතුරුද, නීතිය විසිනේ අනගකේ 
තොරතුරු හා සමානවම සැලකිය යුතේතේය . සමහර බලාධිකාරයනේහිදී මගය , මහජන ආයතන විසිනේ, මහජන කටයුතු සඳහා 
යොදා�නු ලැබූ භෞතික තොරතුරු සාමේ්ලයනේ සඳහා ද යගදේ. තොරතුරු �බඩා කර ඇති සනේධරේභය අනුව , තොරතුරු 
්මනකේ නොව ඒවායේ වාරේතා ද අනාවරණය කිරීමේ ව�කීමට යටතේවනසේ නීතිය සකසේ කල යුතුය . 

තොරතුරු හගළිදරවු කිරීමේ අවශේයතාවය මත , "මහජන ආයතන " යනේනට ; අධිකරණ ආයතන , දග්ාරේතමේනේතු නොවන 
ආණේඩුව විසිනේ ්ිහිටුවන ලද සේවාධීන ආයතන , සංසේථා, ජනසතු කරන ලද කරේමානේත , වේයවසේථා්ිත ආයතන , ජාතික 
්ාරේලිමේනේතුවද අතුලුව සියලූම නියෝජිතායතන ඇතුළු සියලූම රජයේ ආයතනද සහ මහජන කටයුතු ඉටුකරනු ලබන ්ුදේ�ලික 
ආයතන ( මහා මාරේ� නඩතේතු කරනුලබන හා දුමේ රිය නඩතේතු කරනු ලබන ආයතන වැනි) හෝ තීරණ �ැනීමේ අයිතිය 
ඇති ආයතන හා රජයේ මුදලේ වැයකරන ආයතන ආදිය ඇතුලතේවේ. ආරකේෂාවභාර ආයතනද ඇතුළුව, කිසිම ආයතනයකේ 
මගයිනේ නිදහසේ නොවේ. ්රිසරය , සෞඛේය හා මානව හිමිකමේ ආදී විෂය යනේට අදාල තොරතුරු සනේතකයේ තබා�නේනා සහ 
එම තොරතුරු හගළිදරවු කිරීමගනේ මහජන අවාදානමේ අවම කළ හැකේකේ නමේ, එවැනි තොරතුරු ඇති ්ුදේ�ලික ආයතනයනේ ද 
මගයට ඇතුලතේ ය . රාජේයයනේ අතර කටයුතු කරන සංවිධානද මගම ලියවිලේලගනේ ්ගනේනුමේ කරනු ලබන තොරතුරු දැන�නීමේ 
මූලධරේමයනේ ්ිලිබඳ ව්සරියට ඇතුලතේ වේ.

තොරතුරු �බඩා කිරීම සහ විනාශ කිරීම 

තොරතුරු ලබාදීමට ඇති සූදානම සහ එම කේරියාවළියේ සු්ිලි්නේනභාවය ආරකේෂා කර �ැනීම සඳහා මහජන ආයතනයනේහි 
ඇති තොරතුරු විනාශ නොවීමටතේ ඒවා ්වතේවා�ගන යාමටතේ අවශේය අවම ්ේරමිතීනේ නීතිය මඟිනේ සේථා්ිත කළ යුතේතේය 
. මහජන ලේඛණාරකේෂණය සතුටුදායක ලගස ්වතේවා�ැනීම සඳහා අවශේය සමේ්තේ හා අවධානය එම ආයතන වගත ලබාදිය 
යුතේතේය . තොරතුරු වගත ්ේරවේශ වීම වළකාලීම හෝ ඒවා විනාශ කිරීම අ්රාධ ඝණයේ වරදකේ බවට ්තේකළ යුතුය .
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elected bodies (including national parliaments), bodies which operate under 
a statutory mandate, nationalised industries and public corporations, non-
departmental bodies or quangos (quasi non-governmental organisations), judicial 
bodies, and private bodies which carry out public functions (such as maintaining 
roads or operating rail lines) or hold decision-making authority or expend public 
money. No bodies, including defence and security bodies, should be exempt.  
Private bodies themselves should also be included if they hold information 
whose disclosure is likely to diminish the risk of harm to key public interests, 
such as the environment and health or affect individuals’ human rights. Inter-
governmental organisations should also be subject to right to information 
regimes based on the principles set down in this document.

Retention and Destruction of Information
To protect the integrity and availability of information, the law should establish 
minimum standards regarding the maintenance and preservation of information 
by public bodies. Such bodies should be required to allocate sufficient resources 
and attention to ensuring that public record-keeping is adequate. It should 
provide that obstruction of access to, or the willful destruction of information is 
a criminal offence. ]

Principle 2: Obligation to publish
Public bodies should be under an obligation to publish key information

The right to information implies not only that public bodies respond to requests 
for information but also that they proactively publish and disseminate widely 
information of significant public interest, subject only to reasonable limits 
based on resources and capacity. Which information should be published will 
depend on the public body concerned. The law should establish both a general 
obligation to publish and key categories of information that must be published.

Public bodies should, as a minimum, be under an obligation to routinely publish 
and update the following categories of information:

• operational information about how the public body functions, including objec-
tives, organizational structures, standards, achievements, manuals, policies, 
procedures, rules, and key personnel;

• information on audited accounts, licenses, budgets, revenue, spending, sub-
sidy programmes public procurement, and contracts; 
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දගවන මූලධරේමය - ේ්රකාශනයට බැඳී සිටීම

වැද�තේ තොරතුරු ්ේරසිදේධ කිරීමට මහජන ආයතන බැඳී සිටිය යුතේතේය

තොරතුරු සඳහා ඇති අයිතිය යනේනගනේ ඇඟවගනේනේ අයදුමේකළ විට තොරතුරු ලබා දීම ්මණකේ නොවේ. සමේ්තේ 
සීමාසහිතභාවයට ්මණකේ යටතේව , සැළකිය යුතු මහජන වැද�තේකමකේ ඇති තොරතුරු සේවගචේඡාවගනේම  ්ේරකාශයට ්තේ 
කිරීමතේ ඒවා ්ුළුලේ ලගස බගදා හැරීමතේ එයට ඇතුලතේවේ. කුමන තොරතුරු ්ේරකාශනයට ්තේ කළ යුතුද යනේන තීරණය වනේනේ 
ආයතනයේ සේවභාවය මතය . තොරතුරු ්ේරකාශයට ්තේ කළ යුතු බවටතේ,  ්ේරකාශයට ්තේ කළයුතේතේ කුමන ්ේරධාන 
තොරතුරුද යනේනටතේ අදාලව නීති ්ැනවිය යුතුය .

මහජන ආයතන විසිනේ අවම වශයගනේ ්හත දැකේවගන තොරතුරු සිරිතකේ ලගස ්ේරකාශනයට ්තේකළ යුතේතේය, යාවතේකාලීන 
කළයුතේතේය .

 • ආයතනයේ ්රමාරේථ, වේයුහය , ්ේරමිතීනේ, ලබා ඇති ්ේරතිඵල , අතේ ්ොතේ, ්ේරති්තේති, කේරියා ්ටි්ාටි, රීති හා 
ආයතනයේ ්ේරධාන නිලධාරීනේ ද ඇතුළුව ආයතනයේ කේරියා කාරකමේ ්ිළිබඳ තොරතුරු;

 • වි�ණනය කරනලද �ිණුමේ, බල්තේර , අයවැය , ආදායම , වියදම , අධාර වැඩ සටහනේ, මිලදී �ැනීමේ හා �ිවිසුමේ ්ිළිබඳ 
තොරතුරු;

 • මහජන ආයතනයට අදාලව සිදුකගරගන සෘජු මහජන කේරියාකාරකමේ හෝ අයදුමේ හා ්ැමිණිලි ්ිළිබඳ තොරතුරු;

 • ්ේරධාන ්ේරති්තේතිමය හෝ නීති කගටුමේ්තේ සමේබනේධව මහජනයාට මැදිහතේවිය හැකි ආකාරය ්ිළිබඳ මඟ්ගනේවීමේ;

 • ලේඛණ රගජිසේටේරියද ඇතුලතේව , ආයතනය සතුවනේනේ කුමන තොරතුරුද හා ඒවා �බඩා කර ඇතේතේ කුමන 
ආකාරයගනේ ද; සහ

 • මහජනයා කගරගහි බල්ෑමකේ ඇතිවනේනාවූ තීරණ හෝ ්ේරති්තේති ්ිලිබඳව  - ්රිසරයට , සමාජයට හා මානව 
හිමිකමේවලට ඇතිවනේනාවූ බල්ෑම ්ිළිබඳ ඇ�යීම ද ඇතුළුව - එවැනි තීරණයකට එළැඹුනේ ඇයිද යනේනතේ එම 
තීරණය �ැනීමේ සනේදරේභයට අදාල ලි්ිලේඛණතේ

විවෘත දතේත සහ නැවත භාවිතාව

තොරතුරු විවෘතව හා අදාලවන අවසේථාවනේහී දී යනේතේරානුසාරයගනේ කියවීමට හැකිවන ලගසතේ, කිසිම බාධාවකිනේ තොරව ඒවා 
නැවත භාවිතා කිරීමට හැකිවන ආකාරයගනුතේ අයදුමේ කිරීමකට ්ේරතිචාර ලගස මගනේම සේවගචේඡාවගනේමතේ ්ේරකාශනයට ්තේකළ 
යුතේතේය .

තුනේවන මූලධරේමය - විවෘත ආණේඩුකරණයට අනුබලදීම

මහජන ආයතන කේරියාකාරී ලගස විවෘත ආණේඩුකරණයට අනුබලදිය යුතේතේය

තොරතුරු ලබා�ැනීමේ නිදහස ්ිලිබඳ නීතියේ අරමුණු ඉටු කර�ැනීම සඳහා මහජන අයිතීනේ ්ිලිබඳ ඔවුනේ දැනුවතේ කිරීමතේ 
රාජේය විසිනේම විවෘතභාවය ්ිළිබඳ සංසේකෘතියකට අනුබලදීමතේ අතේයාවශේය වේ. විවිධ රටවල අතේදැකීමේ මඟිනේ ්ගනේනුමේ 
කරනුයේ නීතියට �රු නොකරන නිලධාරී ්ැලැනේති විසිනේ ඉතාමතේ ඉදිරි�ාමී නීති බලරහිත බවට ්තේකර ඇති බවය . එබැවිනේ 
තොරතුරු දැන �ැනීමේ අයිතිය ්ිලිබඳ නීති බලාතේමක කර�ැනීම සඳහා ්ේරවරේධන කේරියාකාරකමේ අතේයාවශේය අං�යකේ වේ. 
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• information on any requests, complaints or other direct actions which mem-
bers of the public may take in relation to the public body;

• guidance on processes by which members of the public may provide input 
into major policy or legislative proposals;

• the types of information which the body holds and the form in which this 
information is held, including any registers of documents and databases; and

• the content of any decision or policy affecting the public, along with rea-
sons for the decision and background material of importance in framing the 
decision, including all environmental, social, or human rights impact assess-
ments.

Open data and reuse
Information proactively published, as well as that released in response to 
requests, should be made available in open and machine readable formats when 
applicable, and without restrictions on its further use and publication. 

Principle 3: Promotion of open government
Public bodies must actively promote open government

Informing the public of their rights and promoting a culture of openness within 
government are essential if the goals of right to information legislation are to 
be realised. Indeed, experience in various countries shows that a recalcitrant 
civil service can undermine even the most progressive legislation. Promotional 
activities are, therefore, an essential component of a right to information 
regime. This is an area where the particular activities will vary from country to 
country, depending on factors such as the way the civil service is organised, 
key constraints to the free disclosure of information, literacy levels and the 
degree of awareness of the general public. The law should require that adequate 
resources and attention are devoted to the question of promoting the goals of 
the legislation.

Public Education
As a minimum, the law should make provision for public education and the 
dissemination of information regarding the right to access information, the 
scope of information which is available and the manner in which such rights 
may be exercised. In countries where newspaper distribution or literacy levels 
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සාමනේය ජනතව�ේ අවබෝධයේ ්ේරමාණය , සාකේෂරතාවය , නිදහසේ තොරතුරු නිරාවරණයකට ඇති ්ේරධාන සීමාවනේ, 
නිලධාරී තනේතේරය සංවිධාන�තවී ඇති ආකාරයේ සේවභාවය සමාන නොවීම වැනි හේතුමත මගවැනි ්ේරවරේධන කේරියාකාරකමේ 
රටිනේ රටට සුවිශේෂ වනේනේය . නීතියේ ්රමාරේථ ඉටු කර�ැනීම සඳහා එවැනි ්ේරවරේධන කේරියාවලියකට අවශේය අවධානය 
සහ සමේ්තේ නීතිය මඟිනේම නියම කිරීම යහ්තේවේ.

මහජන අධේයා්නය

අවමවශයගනේ වතේ, අයිතීනේ භාවිතා කළහැකි ආකාරයද ඇතුළතේව තොරතුරු දැන�ැනීමේ අයිතිය ්ිළිබඳ කරුණු බගදාහැරීමටතේ 
මහජන අධේයා්නය සඳහාතේ අවශේය ්ේරති්ාදන නීතිය මඟිනේ ඇතිකළ යුතුය . සාකේෂරතාවයගනේ දුබල , ්ුවතේ්තේ බගදාහැරීම 
අඩු මටේටමක ඇති රටවල එවැනි අධේයා්න වැඩ සටහනේ සඳහා හොඳම මාරේ�ය වනේනේ �ුවනේ විදුලි මාධේයයය . ්ේරාදේශීය 
තොරතුරු මධේයසේථාන හා වගනතේ ්ුරවැසි සංවිධාන මත ්දනමේවූ තොරතුරු ්දේධතීනේද මේ සඳහා යොදා�ත හැක . තැනිනේ 
තැන ්ගනේවියහැකි වාරේථා චිතේර්ට , සාකචේඡා වැනි නිරේමාණාතේමක විකලේ් ්ිළිබඳවතේ සොයා බැලිය හැක . මගවැනි වැඩසටහනේ 
තොරතුරු ලබා�ැනීම ්ිළිබඳවූ අයදුමේ්තේ සළකාබලන තනි තනි මහජන ආයතනවගතම හෝ ්ේරවරේධන කටයුතේත වගනුවගනේම 
්ිහිටුවනු ලබන ආයතනයකේ වගතද භාරදිය හැක .

රාජේය රහසේ ්ිළිබඳවවූ සංසේකෘතිය සමඟ �නුදගනු කිරීම 

ආණේඩුවකේ තුළ ඇති රහසේයභාවය ්ිළිබඳවවූ සංසේකෘතිය සමඟ �නුදගනු කිරීම �ැටළුවට ්ිලියමේ ලගස නීතිය මඟිනේ යානේතේරණ 
�ණනාවකේ ඇතිකළ හැකිය . තොරතුරුවලට ඇති අයිතිය ්ිළිබඳව සියලුදේ ඇතුලතේ සමේ්ූරේණ ්ුහුණුවකේ සිය සේවාදායකයිනේ 
වගත ලබාදීමේ අවශේයතාවය එයට ඇතුලතේ කළ හැක . තොරතුරු කගරගහි ඇති අයිතියේ වැද�තේකම , එයට අදාල සියලු 
විෂයයනේ, තොරතුරු ලබාදීමේ යානේතේරණ ්ිලිබඳ කේරියා ්ටි්ාටීනේ, කාරේයකේෂම ලගස තොරතුරු නඩතේතු කරනේනේ හා ඒවාට 
්ිවිසගනේනේ කගසේද වැනි කරුණු, රහසි�තව තොරතුරු හගළිකරනේනනේට අදාල සියලු කරුණු, තම ආයතනය කුමන ආකාරයේ 
තොරතුරු ලබාදීමට බැඳී සිටිනේනේද වැනි කරුණු එවැනි ්ුහුණුවකේ මඟිනේ ආමනේතේරණය කළ හැක . තමතමනේ �ේ භූමිකාවට 
අනුරූ්නවන අයුරිනේ සියලුම නිලධාරීනේ වගත කිසියමේ ආකාරයක ්ුහුණුවකේ ලබදිය යුතුය .

මහජනයා�ේ අධේයා්නය භාර රජයේ නිල ආයතනයටද විවෘත ආණේඩුකරණය ්ිළිබඳ සංකලේ්ය ්ේරවරේධනය වගනුවගනේ 
භූමිකාවකේ හිමිය . ඉතා හොඳිනේ කටයුතු කරන , රහසේයභාවය ්ිළිබඳ �ැටලුව ආමනේතේරණය වගනුවගනේ වැඩ සටහනේ දියතේකරන 
, සනේනිවේදන වැඩ සටහනේ දියතේ කරන ආයතන වගත ්ේරතිදාන ්ිරිනැමීමේතේ, වඩා වැඩියගනේ රහසේය සංසේකෘති ්වතේවා�ගන 
යනු ලබන ආයතන විවේචනය කිරීමේතේ ්ේරති්තේතියකේ ඇතිකළ යුතුය. ලබා�නේනා ලද ්ේරතිඵල මගනේම  මුහුණ දගන �ැටළුනේද 
ඇතුලුව , මහජනයාට තොරතුරු වගත ්ිවිසීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම වගනුවගනේ �නේනාලද කේරියාමාරේ� , තොරතුරු 
නිදහසේ �ලායාමට ඇති හඳුනා�නේනා ලද ්වතේනා සීමාවනේ තිබේනමේ ඒවාද , ඉදිරි වසරේ කේරියාමාරේ�ද ඇතුලතේ වාරේෂික 
වාරේතාවකේ සියලුම මහජන ආයතන විසිනේ ්ාරේලිමේනේතුවට හා/හෝ ්ාරේලිමේනේතු ආයතන වගත ලබාදිය යුතුය .

හතරවැනි මූලධරේමය - සීමිත වේයතිරේඛයනේ

වේයතිරේඛයනේ “හානිය " සහ "මහජන ලැදියාව " ්ිළිබඳ ්රීකේෂණයට තදබල ලගස යටතේව ්හැදිලිවතේ සියුමේ ලගසතේ 
අරේථකතනය යුතේතේය

වේයතිරේඛයනේ ්ිළිබඳ සීමාවනේට යටතේවන බව ්ගනේනුමේ කිරීමේ හැකියාවකේ ඇතේතේනමේ මිස තොරතුරු සඳහාවන සෑම මහජන 
ඉලේලීමකේම ඉටුකළ යුතේතේය . තදිනේම නියම කරනලද කොටසේ තුනකිනේ යුතු ්රීකේෂණය සමතේවනබව ්ගනේනුමේ කිරීමට මහජන 
ආයතනය සමතේවනේනේනමේ මිස තොරතුරු අයැදුමේ ්ේරතිකේෂේ් කිරීමකේ සාධාරණීයකරණය නොකළ හැකේකේය . ආයතනයකට 
විශේෂිත වූ තොරතුරකේ නිකුතේ කිරීමගනේ වැළකීසිටිය හැකිවන එකම අවසේථාව වනේනේ ලියකියවිලිවළිනේ හෝ වාරේතාවලිනේ 
බැහැරකරන ලද තොරතුරු තිබේනමේ ්මණකේ වන අතර එවනේ අවසේථාවනේහිදී සංසේකරණය කරනලද වාරේතාවකේ ලබාදිය යුතුය .
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are low, the broadcast media are a particularly important vehicle for such 
dissemination and education. Information and communications technologies can 
also be effective. Local public information boards and other community-based 
information systems should also be used. Creative alternatives, such as town 
meetings or mobile film units, should also be explored. Such activities should 
be undertaken both by individual public bodies and a specially designated and 
adequately funded official body – either the one which reviews requests for 
information, or another body established specifically for this purpose.

Tackling the culture of official secrecy
The law should provide for a number of mechanisms to address the problem 
of a culture of secrecy within government. These should include a requirement 
that public bodies provide comprehensive right to information training for their 
employees. Such training should address the importance and scope of right to 
information, procedural mechanisms for accessing information, how to maintain 
and access records efficiently, the scope of whistleblower protection, and what 
sort of information a body is required to publish. Officials at all levels should 
receive some training, depending on their role. 

The official body responsible for public education should also play a role in 
promoting openness within government. Initiatives might include incentives 
for public bodies that perform well, campaigns to address secrecy problems 
and communications campaigns encouraging bodies that are improving and 
criticising those which remain excessively secret. Bodies should provide 
annual reports to Parliament and/or Parliamentary bodies on their activities, 
highlighting problems and achievements, which might also include measures 
taken to improve public access to information, any remaining constraints to the 
free flow of information which have been identified, and measures to be taken in 
the year ahead.

Principle 4: Limited scope of exceptions
Exceptions should be clearly and narrowly drawn and subject to strict “harm” 
and “public interest” tests

All individual requests for information from public bodies should be met unless 
the public body can show that the information falls within the scope of the 
limited regime of exceptions. A refusal to disclose information is not justified 
unless the public authority can show that the information meets a strict three-
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කොටසේ තුනේ ්රීකේෂාව

 • ජාතේයනේතර නීතියට අනුකූල යුකේතිසහ�ත අරමුණකට අදාල තොරතුරකේ;

 • හගළිදරවු කිරීමගනේ එම අරමුණට සැලකිය යුතු හානියකේ සිදුවනේනේනමේ; හා

 • එම හානිය මහජන ළැදියාවට වඩා විශාල වනේනේනමේ.

කිසියමේ මහජන ආයතනයක කටයුතු වලිනේ විශාලම කොටසකේ මේ වේයතිරේඛ �ණයට අයතේවුවතේ, කිසිම මහජන ආයතනයකේ 
නීතියේ බලාධිකාරයට යටතේවීමගනේ නිදහසේ නොකළ යුතුය . මගය , විධායක , වේයවසේථාදායක හා අධිකරණ ඇතුලු සෑම රජයේ 
අං�යකටම මගනේම රාජේය ආරකේෂක ආයතන හා ඒවායේ කේරියාකාරකමේ ද ඇතුළු ආණේඩුවක සෑම කේරියාකාරකමටම අදාලවේ. 
සීමාකිරීමේ අරමුණ, ආණේඩුව අ්හසුතාවයට ්තේවීමගනේ ආරකේෂා කර�ැනීම හෝ දූෂණ හා මානව හිමිකමේ කඩකිරීමේ හගළිදරවු 
වීම වළකාලීම වේ නමේ එවැනේනකේ සාධාරණීය කළ නොහැකේකේය . 

වේයතිරේඛයනේ සාධාරණය කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු

තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු අඩං�ු සමේ්ූරේණ ලැයිසේතුවකේ නීතිය මඟිනේ සේථා්ිත කළ යුතේතේය . එවැනි 
ලයිසේතුවකට ඇතුලතේ කළ යුතේතේ යුකේතිසහ�ත ්දනමකේ වශයගනේ සලකනු ලබනේනාවූ දේ ්මණකේ වන අතර එය, නීතිය 
බල�ැනේවීම, ජාතික ආරකේෂාව , ්ුදේ�ලිකතේවය , වාණිජ හෝ අනගකුතේ රහසේයභාවයනේ, මහජන හෝ ්ුදේ�ලික ආරකේෂාව , 
ආණේඩුවේ සු්ිළි්නේන හා කාරේයකේෂම තීරණ �ැනීමේ කේරියාවලි වැනි ජාතේයනේතර නීතිය අනුව ්ිළි�ගන ඇති කරුණු වලට 
්මණකේ සීමා කළ යුතුය .

තොරතුරු හගළිදරවු කිරීම සීමා කිරීම වැළැකේවීම සඳහාතේ යුකේතිසහ�ත අරමුණුවලට හානියකේ නොවීමටතේ වේයතිරේඛයනේ සියුමේ 
ලගස අරේථකතනය කිරීම යහ්තේ වේ. වේයතිරේඛ ්දනමේ වියයුතේතේ තොරතුරුවල අනේතරේ�තය මත මිස වරේ�ීකරණය හෝ 
සේවභාවය මත නොවේ. නිදහසේ නොකළ තොරතුරු නිතර සු්රීකේෂණය කළ යුතේතේ එවැනි නිදහසේ කිරීමක වලං�ුභාවය තවමතේ 
තිබේ දැයි ්රීකේෂා කිරීමටය . නිදසුනකේ ලගස ජාතික ආරකේෂාවේ නාමයගනේ වරේ�ීකරණය කිරීමේ එම විශේෂ ජාතික ආරකේෂාව 
්ිළිබඳ තරේජනය ්හව �ිය ්සු තවදුරටතේ වලං�ු නොවේ. අති විශේෂ තතේතේවයනේ යටතේ හැර වේයතිරේඛයනේ �ේ සීමාව 
වසර 15කට වඩා වැඩි නොකළ යුතුය .

්ේරතිකේෂේ් කිරීමකේ සැළකිය යුතු හානිය ්ිළිබඳ  ්රීකේෂණයගනේ සමතේ විය යුතුය

තොරතුරු හුදගකේ, නීතියේ සඳහනේ තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු අඩං�ු ලැයිසේතුවට ඇතුලතේ වීම ්මණකේ 
්ේරමාණවතේ නොවේ. තොරතුරු හගළිදරවේ කිරීමගනේ, 'තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු' වලට සැළකිය යුතු හානියකේ 
සිදුවන බවද මහජන ආයතනය විසිනේ ්ගනේනුමේ කළ යුතුය . නිදසුනකේ ලගස , ආරකේෂක හමුදාවනේට අදාල දූෂණ හගළිදරවේ 
කිරීමකේ බැලූ බැලේමට ජාතික ආරකේෂාව දුරේවල කරනේනකේ ලගස ්ගනුනද කාලයා�ේ ඇවෑමගනේ එය දූෂණ තුරනේ කිරීමටතේ 
ආරකේෂක හමුදා ශකේතිමතේ කිරීමටතේ හේතුවේ. එවැනි තතේතේවයකදී තොරතුරු හගළිදරවේ කිරීමගනේ වැළකී සිටීමකේ යුකේතිසහ�ත 
කළ හැකේකේ, තොරතුරු හගළිදරවේ කිරීමේ අවසාන ්ේරතිඵලයේ බල්ෑම මඟිනේ 'තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු' 
වලට සැළකිය යුතු හානියකේ සිදුවනේනේනමේ ්මණි.  

වඩා වැද�තේවනේනේ මහජන යහ්තය

'තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු' වලට සැළකිය යුතු හානියකේ සිදුවන බව ්ගනේවිය හැකි වුවතේ හගළිදරවේ කීමගනේ 
ඇතිවන වන ්ේරතිලාභය හානියට වඩා වැඩි වනේනේනමේ එවිට තොරතුරු අනාවරණය කිරීම කළයුතේතේය . නිදසුනකේ ලගස යමේ 
නිශේචිත තොරතුරකේ එහි සේවභාවය අනුව ්ුදේ�ලික ඝණයට ඇතුලතේ විය හැකිවුවතේ ඒ සමඟම එය ආණේඩුවේ ඉහලමටේටමේ 
දූෂණයකට අදාලවිය හැක .  'තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු' වලට වන හානිය මහජන යහ්ත සමඟ 
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part test.

Bodies should only withhold the specific information that is exempted in 
documents or records and provide redacted versions of the remainder of the 
material. 

The three-part test
• the information must relate to a legitimate aim as provided for in interna-

tional law;

• disclosure must threaten to cause substantial harm to that aim; and

• the harm to the aim must be greater than the public interest in having the 
information.

No public bodies should be completely excluded from the ambit of the law, even 
if the majority of their functions fall within the zone of exceptions. This applies 
to all branches of government (that is, the executive, legislative and judicial 
branches) as well as to all functions of government (including, for example, 
functions of security and defence bodies). Non-disclosure of information must 
be justified on a case-by-case basis.

Restrictions whose aim is to protect governments from embarrassment or the 
exposure of wrongdoing including human rights violations and corruption can 
never be justified.

Legitimate aims justifying exceptions
A complete list of the legitimate aims which may justify non-disclosure should 
be provided in the law. This list should include only interests which constitute 
legitimate grounds for refusing to disclose documents and should be limited to 
matters recognized under international law such as law enforcement, privacy, 
national security, commercial and other confidentiality, public or individual 
safety, and the effectiveness and integrity of government decision-making 
processes.

Exceptions should be narrowly drawn so as to avoid limiting the disclosure  
which does not harm the legitimate interest. They should be based on the 
content, rather than the type, of the information. Information that is withheld 
should be routinely reviewed to ensure that the exemption still applies. For 
example, the justification for classifying information on the basis of national 
security may well disappear after a specific national security threat subsides. 
Exceptions should be limited to no more than 15 years, except in extraordinary 
circumstances.  
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සැසඳිය යුතුය . මහජන යහ්ත, 'තොරතුරු සීමා කළහැකි යුකේතිසහ�ත අරමුණු' වලට වන හානියට වඩා වැඩි වනේනේනමේ නීතිය 
මඟිනේ තොරතුරු හගළිදරවේ කිරීමට ඉඩ දිය යුතේතේය . මහජන යහ්තට ඇතුලතේ කළයුතු අනගකුතේ කරුණු වනේනේ, තවමතේ 
විවාදයට භාජනයවී ඇති මහජනයාට වැද�තේ වන එකතු කිරීමේ, දේශ්ාලන විවාදයට ඇති මහජන සහභා�ිතේවය වැඩිදියුණු 
කිරීමේ, විශේෂයගනේ මහජන අරමුදලේ භාවිතාව හා මහජන කටයුතුවලදී ව�වීම වැඩි දියුණු කිරීම; බර්තල අකටයුතුකමේ; මානව 
හිමිකමේ කඩකිරීමේද ඇතුලතේව, බලය අයුතු ලගස භාවිතා කිරීමේ, දැනුවතේව බර්තල අකටයුතුකමේ සැඟවීමේ; හා මහජන සෞඛේය 
හා ආරකේෂාව කගරගහි ඇති ්ේරයෝජනය ය .

්සේවැනි මූලධරේමය - ්හසුවගනේ ලඟාවීම සඳහා කේරියාකිරීම 

තොරතුරු අයදුමේ ඉටුකිරීම සඳහා වන කේරියා ්ටි්ාටිය කඩිනමේ හා සාධාරණ වියයුතු අතර ්ේරතිකේෂේ් කිරීමේ සඳහා සේවාධීන 
විමරේශන වාරේතා ඉදිරි්තේකල යුතුය

තොරතුරු සඳහා වන මහජන අයදුමේ හා ඒවා ලබාදීම සහතික කරන ්හසු සහ විවෘත අභේයනේතර කේරියා ්ටි්ාටියකේ සෑම 
මහජන ආයතනයකේ විසිනේම සේථා්ිත කිරීම අවශේයවේ. ආයතන විසිනේ එවැනි ඉලේලීමේ, නීතියට අනුකූලව ඉටුකිරීම සඳහා 
ව�කිය යුතු ්ුදේ�ලයගකු ්තේකළ යුතුය .

්ේරකාශයට ්තේකරන ලද හෝ අ්හැදිලි, ඉතාමතේම ්ුලුලේ හෝ එහගමතේ නැනේනමේ නැවත සංවරේධනය කළයුතු තොරතුරු අයැදුමේ 
කරනේනනේට සහයවීම මහජන ආයතනයක යුතුකමකි. එමගනේම, ්ැහැදිලි ලගසම ආයතනයේ කටයුතු වලට බාධා කිරීමේ අරමුණ 
සඳහා ්මණකේම වන වැද�ැමේමකට නැති හා ්ීඩාවට ්තේකිරීම සඳහා ්මණකේම වන වන ඉලේලීමේ ්ේරතිකේෂේ් කිරීමේ හැකියාවකේ 
මහජන ආයතනයට තිබිය යුතුය .

අයදුමකේ සඳහා ්ිළිතුරුදීම මාසයකේ තුල ඉටු කරන ලගස නීති මඟිනේ තදබල ලගස සීමා ්ැණවීම යහ්තේ ය .

කුමන හෝ ්ේරතිකේෂේ් කිරීමකේ, නීතිය මඟිනේ නියම කරන ලද වේයතිරේඛමත ්දනමේ වූ සතේය හේතු සහිත ලිඛිත කරුණු 
දැකේවීමකේ සමඟ නැවත විනිශේචයකේ සඳහා අයදුමේ කිරීමට ඇති අයිතිය ්ිළිබඳ තොරතුරුද අයදුමේකරුට ලබා දිය යුතු බවට 
නීතිය මඟිනේ ඉලේලා සිටිය යුතුය .

අභියායචනා 

තොරතුරු සමේබනේධයගනේ වන අයැදුමේ සඳහා වන කේරියා ්ටි්ාටියේ මහජන ආයතනය තුල , සේවාධීන අධිකාරියකට කරනු ලබන 
අභියායචනා, හා අධිකරණය වගත අභියායචනා වශයගනේ තල තුනකේ තිබගනබව ්ැහැදිලි කළ යුතුය .

්ළමු තීරණය නැවත සළකාබැලීම සඳහා ආයතනය තුලම අභියායචනය වගනුවගනේ ඉහල අධිකාරියකේ නීති ්ේරති්ාදන මඟිනේ 
ඇතිකළ යුතුය . මහජන ආයතනයකේ විසිනේ තොරතුරු ලබාදීම ්ේරතිකේෂේ්කරන සෑම අවසේථාවකදීම සේවාධීන ආයතනයකේ වගත 
අභියායචනය කිරීමේ ්ුදේ�ල අයිතිය නීතිය මඟිනේ තහවුරු කළයුතුය . මගය , මේ සඳහාම සේථා්ිත කරන ලද ආයතනයකේ, 
ඔමේබුඩේසේමනේවරයගකු ( දුකේ�නේනාරාල ) හෝ දැනටමතේ ්වතේනා ආයතනයකේ වියහැක . ඒ ඕනෑම අවසේථාවකදී, එම ආයතනය 
සතුව නිශේචිත බලතල හා ්ේරමිතීනේ තිබිය යුතුය . එහි සේවාධීනතේවය , විධිමතේව සහ එහි ්ේරධානියා හා/හෝ අධේයකේෂ මණේඩලය 
්තේකිරීමේ කේරියාවලිය මඟිනේ සහතික කල යුතුය . වඩාතේම හොඳම භාවිතාව නමේ තොරතුරු ්ිලිබඳ කොමිසමකේ සේථා්ිත 
කිරීමය .්තේකිරීමේ, මහජනයාට ද නාමයෝජනා සඳහා දායක වීමට ඉඩ සළසනේනාවූ සරේව ්ාකේෂික ්ාරේලිමේනේතු කොමිටියකේ 
(වේයවසේථාදායක සභාව) වැනි නියෝජිතායතනයකේ මඟිනේ කරනු ලබනේනේනමේ මැනවි. එවැනි ආයතනයකට ්තේකරනු ලබන 
්ුදේ�ලයිනේ ලැදියාවනේ�ේ �ැටුමට යටතේ නොවන, තදබල ලගස වෘතීයමය ්ේරමිතීනේට අනුකූල , සේවාධීන හා නි්ුණතාවයගනේ යුතු 
අයවලුනේ වීම අවශේයවේ.

එවැනි ආයතනයක කේරියා ්ටි්ාටිය සකසේවිය යුතේතේ, තොරතුරු සඳහාවන ්ේරතිකේෂේ් කරන ලද අයැදුමක අභියායචනයකේ 
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Refusals must meet a substantial harm test
It is not sufficient that information simply fall within the scope of a legitimate 
aim listed in the law. The public body must also show that the disclosure of the 
information would cause substantial harm to that legitimate aim. In some cases, 
disclosure may benefit as well as harm the aim. For example, the exposure of 
corruption in the military may at first sight appear to weaken national defence 
but actually, over time, help to eliminate the corruption and strengthen the 
armed forces. For non-disclosure to be legitimate in such cases, the net effect 
of disclosure must be to cause substantial harm to the aim.

Overriding public interest
Even if it can be shown that disclosure of the information would cause 
substantial harm to a legitimate aim, the information should still be disclosed if 
the benefits of disclosure outweigh the harm. For example, certain information 
may be private in nature but at the same time expose high-level corruption 
within government. The harm to the legitimate aim must be weighed against 
the public interest in having the information made public. Where the latter is 
greater, the law should provide for disclosure of the information.  Other public 
interests include making an important contribution to an ongoing public debate, 
promote public participation in political debate, improving accountability 
for the running of public affairs in general and the use of public funds in 
particular; expose serious wrongdoings, including human rights violations, other 
criminal offences, abuse of public office and deliberate concealment of serious 
wrongdoing; and benefit public health or safety. 

Principle 5: Processes to facilitate access
Requests for information should be processed rapidly and fairly and an inde-
pendent review of any refusals should be available

All public bodies should be required to establish open, accessible internal 
systems for ensuring the public’s right to request and receive information. 
Bodies should designate an individual who is responsible for processing such 
requests and for ensuring compliance with the law. 

Public bodies should also be required to assist applicants whose requests relate 
to published information, or are unclear, excessively broad or otherwise in need 
of reformulation. On the other hand, public bodies may be able to refuse clearly 
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හැකිතරමේ සාධාරණ මගනේම ්හසු මුදලකට කඩිනමිනේ විසඳිය හැකි ආකාරයකටය . ්ේරමාද කිරීමේ මඟිනේ තොරතුරු අයැදුමේ 
කිරීමේ වුවමනාව හෑලේලුවට ලකේ නොළ යුතු අතර , සමාජයේ සෑම ්ුදේ�ලයගකු හටම මගම කේරියා්ටි්ාටිය වගත ්ිවිසීමේ 
හැකියාව තහවුරු කළ යුතුවේ. 

සාකේෂිකරුවනේ කැඳවීමේ හැකියාවද ඇතුලතේව අභියායචනය විභා�කිරීමේ සමේ්ූරේණ බලය එම ්රි්ාලන අධිකාරිය වගත 
ලබාදියයුතුවේ. විශේෂයගනේම , සැළකිලේලට �ැනීම සඳහා මහජන ආයතනය විසිනේ අදාල තොරතුරු හෝ වාරේතා ඉදිරි්තේකළ 
යුතුවේ. අවශේය සහ එය සාධාරණීයකරණය කළ හැකි අවසේථාවනේහිදී විභා�ය ්ේරසිදේධියේ නොවන ආකාරයට ්ැවැතේවීමේ 
හැකියාවද තිබිය යුතේතේය .

විමරේශණයකිනේ නි�මනයකට එළැඹීමගනේ ්සු, අභියායචනය නිශේ්ේරභා කිරීමේතේ, තොරතුරු ලබාදගන ලගස මහජන ආයතනයගනේ 
ඉලේලාසිටීමේතේ, මහජන ආයතනයගනේ ඉලේලාසිටින නිල �ාසේතු සංශෝධනය කිරීමේතේ හා මහජන ආයතනයේ බාධාකාරී හැසිරීම 
වගනුවගන අභියායචනය සමේබනේධයගනේවූ �ාසේතු හා/හෝ වගනතේ කේරියාමාරේ� ්ැනවීම වැනි තදබල කේරියාමාරේ� �ැනීමේතේ 
බලතල එම ආයතනයට තිබිය යුතුය . සිතාමතා තොරතුරු විනාශ කිරීම හෝ තොරතුරු වගත ්ිවිසීමේ හැකියාව සා්රාධී ලගස 
වළකාලීම ආදිය හගළිදරවේවූ අවසේථාවනේහිදී ඒවා අධිකරණය වගත යොමු කිරීමේ බලයතේ එවැනි ආයතනවගත ලබාදිය යුතුය . 

එම ආයතනය ලබාදුනේ තීරණයට එරගහිව අධිකරණය වගත අභියායචනය කිරීමේ හැකියාව අයදුමේකරුට තිබිය යුතුය . මහජන 
ආයතනය සාධාරණ ලගස කේරියාකර ඇතේද යන මූලික ්ේරශේනට ්මණකේ සීමා නොවී ්ැමිණිලේලට අදාල සෑම කරුණකේම 
විමරේශණය කිරීමේ හැකියාව උසාවියට තිබිය යුතුය . එමඟිනේ, විසඳීමට අ්හසු කරුණු කගරගහි මගනේම තොරතුරු ලබා�ැනීමේ 
නිදහස ්ේරවරේධනයට අදාල කරුණු කගරගහි තිබිය යුතු නිරනේතර යොමුවීම ්ිළිබඳවද ලැබිය යුතු අවශේය අවධානය ලැබගනු 
නිසැකය .

සයවැනි මූලධරේමය - ි්රිවැය 

තොරතුරු ලබාදීම වගනුවගනේ අයකරන �ාසේතු මඟිනේ ්ුදේ�ලයිනේ අධෛරේයයමතේ නොකළ යුතේතේය .

තොරතුරු ලබා�ැනීමේ නිදහස ්ිළිබඳ නීතියේ මුලික ්දනම, තොරතුරු වගත ්හසුවගනේ ළඟාවීම වන කලේහි, මහජන ආයතන 
වගතිනේ තොරතුරු ලබා�ැනීම වගනුවගනේ දැරීමට සිදුවන ්ිරිවැය මඟිනේ මහජන ලැදියාවකේ ඇති තොරතුරු ඉලේලීමගනේ මහජනයා 
වළකාළීම නොසුදුසුවේ. විවෘරේතභාවයේ දීරේඝකාලීන ්ේරතිලාභය, දැරීමට සිදුවන ්ිරිවැයට වඩා බොහෝසගයිනේ වැඩිබව 
හොඳිනේ සේථා්ිත කරණලද කරුණකි. 

මූලධරේමය නමේ, තොරතුරු ලබාදීම සිදුවිය යුතේතේ නොමිලේ හෝ ඉතාමතේ අඩු මුදලකට බව වන අතර තොරතුරු ්ිට්තේකිරීම/
නැවත සකසේකිරීම හා තැ්ැලේ කිරීම/්ේරවහනය කිරීම වගනුවගනේ දැරීමට සිදුවන සතේය ්ිරිවැයට ්මණකේ සීමාවිය යුතුය යනේනය 
.  තමාට අදාල ්ුදේ�ලික තොරතුරු හෝ ්ේරාකාශනයකේ සඳහා මහජන යහ්තට අදාල අයැදුමේ හෝ ජාතික දරිදේරතා සීමාවගනේ 
්හළ (අඩු ආදායමේ ලාභී) සිටිනේන�ේ අයදුමේ සඳහා �ාසේතු අයකිරීමගනේ නිදහසේ කිරීම හෝ ඉතාමතේ අඩු මුදලකට ඒවා ලබා 
දීම මැනවි. ඇතැමේ බලාධිකාරයනේ මහජන ලැදියාවකේ ඇති ඉලේලීමේ සඳහා වැය කිරීමේට සිදුවන මුදල සොයා �ැනීම වගනුවගනේ 
වාණිජමය ඉලේලීමේ සඳහා ඉහල මිලකේ අයකරනු ලැබුවද එය සමේ්ූරේණයගනේ සඵලදායී කේරමයකේ ලගස සලකනු නොලැබේ.

සතේවැනි මූලධරේමය - විවෘත සාකචේඡා 

මහජන ආයතනයනේහි සාකචේඡා මහජනයාට විවෘත කිරීම යහ්තේවේ
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frivolous or vexatious requests that are only intended to disrupt the activities 
of the public body. Public bodies should not have to provide individuals with 
information that is contained in a publication that is freely available to the 
public, but in such cases the body must direct the applicant to the published 
source.

Provision should be made to ensure full access to information for disadvantaged 
groups, for example those who cannot read or write, those who do not speak the 
language of the record, or those who suffer from disabilities such as blindness.

The law should provide for strict time limits for the processing of requests on no 
more than one month.

The law should require that any refusals be accompanied by substantive written 
reasons, based on the exemptions set out in the law and provide the applicant 
information on their appeal rights. 

Appeals
A process for deciding upon requests for information should be specified 
at three different levels: within the public body; appeals to an independent 
administrative body; and appeals to the courts.

Provision should be made for an internal appeal to a designated higher authority 
within the public authority who can review the original decision.

In all cases, the law should provide for an individual right of appeal to an 
independent body from a refusal by a public body to disclose information. 
This may be either an existing body, such as an Ombudsman or a specialised 
administrative body established for this purpose. In either case, the body must 
meet certain standards and have certain powers. Its independence should be 
guaranteed, both formally and through the process by which the head and/
or board is/are appointed. The best practice is the create an independent 
information commission. 

Appointments should be made by representative bodies, such as an all-party 
parliamentary committee, and the process should be open and allow for public 
input, for  example regarding nominations. Individuals appointed to such a body 
should be required to meet strict standards of professionalism, independence 
and competence, and be subject to strict conflict of interest rules.

The procedure by which the administrative body processes appeals over requests 
for information which have been refused should be designed to operate rapidly 
and cost as little as is reasonably possible. This ensures that all members of the 
public can access this procedure and that excessive delays do not undermine 
the whole purpose of requesting information in the first place.
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තමා වගනුවගනේ ආණේඩුවකේ කරනු ලබනේනේ කුමකේද යනේන දැන�ැනීමට මහජනයාට අයිතියකේ ඇති බැවිනේ, තීරණ �නේනා 
කේරියාවළියට සහභා�ිවීමට මහජනයාට ඇති අයිතියතේ තොරතුරු දැන�ැනීමේ අයිතිය යනේනට ඇතුලතේ වේ. එබැවිනේ තොරතුරු 
දැන�ැනීමේ අයිතිය ්ිළිබඳ නීතිය මඟිනේ, මහජන ආයතනයනේහි සියලුම සාකචේඡා/ රැසේවීමේ මහජනයාට විවෘතය යන 
විශේවාසයතේ සේථා්ිත කරනේනේනමේ මැනවි. 

මගම සනේධරේභය තුළ "ආණේඩුකරණය "හෝ ්ාලනය කිරීම යනේනගනේ අදහසේවනේනේ තීරණ �ැනීමේ බලය කේරියාවේ යගදවීමය 
. උ්දගසේ, තීරණ කගරගහි බල්ෑමකේ කරන බැවිනේ, හුදගකේ උ්දගසේ ්මණකේ ලබාදගනේනාවූ ආයතනද මගයට ඇතුලතේ කළ යුතු 
නමුතේ දේශ්ාලන කමිටු හෝ එකම දේශ්ාලන ්කේෂයක සාමාජිකයිනේ �ේ සාකචේඡා ්ාලනාධිකාරී ආයතන ලගස සලකනේනේ 
නැත .

අනගකේ අතට , තෝරා්තේ කර�නේනා ලද ආයතන හා ඔවුනේ�ේ කමිටු, සැළසුමේ සකසේකරන හා තීරණ �නේනා ආයතන , මහජන 
මණේඩල , අධේයා්න අධිකාර සහ මහජන කරේමානේත සංවරේධන නියෝජිතායතන ආදිය එයට ඇතුලතේවේ.

මගම සනේධරේභය තුළ "සාකචේඡාවකේ" යනේනගනේ අදහසේ වනේනේ මහජන කටයුතු ඉටුකිරීමේ අරමුණ වගනුවගනේ නිල වශයගනේ 
කැඳවනු ලබන විධිමතේ සාකචේඡාවකි. විධිමතේ සාකචේඡාවකේ වීමේ සාධක වනේනේ නියමිත �න්ූරේණයකේ තිබීම හා නිශේචිත විධිමතේ 
කේරියා්ටි්ාටි, නීති රීති තිබීමතේ ය . 

සහභා�ීවීම සඳහා මහජනයාට සතේය වශයගනේම අවසේථාව ලබාදීමට අවශේයවනේනේ නමේ කැඳවීමේ ලි්ියකේ තිබිය යුතු අතර , 
්ැමිණීම හා කේරියාකාරී සහභා�ීතේවයකේ සඳහා, සාකචේඡා කිරීමට නියමිත විෂයයනේට අදාලා කරුණුද ඇතුලතේ කැඳවීමේ ලි්ියකේ 
්ේරමාණවතේ ්ොරොතේතු කාලයකේ තුල ලබාදීම නීතිය මඟිනේ ඉලේලා සිටීම වැද�තේවේ. මගය විශේෂයගනේම වැද�තේ වනේනේ 
කිසියමේ සංවරේධන වේයා්ෘතියක සමාජ හා ්රිසර බල්ෑමකේ ඇති විටය .  

මහජනයාට විවෘත නොවන සාකචේඡා ්ැවැතේවීමේ හැකියාවකේ තිබිය හැකි නමුදු, එසේ කළ හැකිවනේනේ, සේථා්ිත 
කේරියා්ටි්ාටීනේට අනුකූලව හා එසේ විවෘත නොකිරීමට ්ේරමාණවතේ හේතු ඇතිවිටදීය . එසේ විවෘත නොකිරීමට �නේනා 
තීරණයකේ වුවතේ මහජනයාට හගලිදරවේ කළ යුතුවේ. විවෘත නොකිරීමේ ්දනම හගලිදරවේ කිරීමේ රීතීනේට අදාල වේයතිරේඛ 
ලැයිසේතුවට වඩා ්ුලුලේ විය හැකි නමුදු, අසීමානේතික නොවේ. විවෘත නොකිරීමේ හේතු යටතට , සුදුසු වාතාවරණයනේට අදාලව 
, ජාතික ආරකේෂාව , වාණිජමය කරුණු, සේවක හෝ ්ුදේ�ලික කරුණු, ්ුදේ�ලිකතේවය , නීති කේරියාවේ යගදවීමේ හෝ ්රීකේෂණ 
සහ සගෳඛේය හා ආරකේෂාව ඇතුලතේවේ. නීතියට ්ටහැනිව විවෘත නොකරන ලද යමේ සාකචේඡාවකේවේ නමේ එහිදී �නේනාලද 
තීරණ බලරහිත වන අතර නැවත විමරේශණයකට යටතේවේ.

අටවැනි මූලධරේමය - වඩා වැද�තේ වනේනේ හගලිදරවේ කිරීමය

උ්රීම අනාවරණය ්ිළිබඳ මූලධරේමයට අනුකූල නොවන නීති සංශෝධනය හෝ අහෝසි කිරීම සුදුසුවේ

තොරතුරු දැන�ැනීමේ නීතිය මඟිනේ ඊට අනුකූලවන ලගස අනගකුතේ ්වතේනා නීතීනේහි විධිවිධාන අරේථකතනය කිරීම හෝ අවශේය 
අවසේථාවනේහිදී අහෝසි කිරීම ඉලේලා සිටී. 

තොරතුරු දැන�ැනීමේ අයිතිය ්ිළිබඳ නීතියට ඇතුළතේ වේයතිරේඛයනේට තුළ අවශේය සියලු දේ ඇතුලතේ කළ යුතුවන අතර 
අනගකුතේ නීති මඟිනේ එයට බල්ෑමේ කිරීමට අවසර දීම නොකළ මනාය . විශේෂයගනේම නිලධාරීනේ, තොරතුරු ලබාදී�ැනීමේ 
නිදහස ්ිළිබඳ නීතිය මඟිනේ ඉලේලා සිටිනු ලබන තොරතුරු හගලිදරවේ කිරීම , රහසේයභාවය ්ිළිබඳ නීති මඟිනේ නීති විරෝධීබවට 
්තේ නොකළ යුතුය . 

ඊට අමතරව , වැරදි තොරතුරු හෝ හගලිදරවේ නොකළයුතු තොරතුරු බව ්සුව දැන�නේනා ලද නමුතේ, තොරතුරු දැන�ැනීමේ 
අයිතිය යටතේ වන අයැදුමකට ්ේරතිචාර වශයගනේ යහ්තේ අරමුණිනේ හා නිවැරදි තීනේදුවකට අනුව තොරතුරු ලබාදගනේනාවූ 
නිලධාරීනේට එරගහිව නීති මාරේ�යගනේ කටයුතු නොකළ යුතුය . එසේ නොවුනහොතේ, ්ුදේ�ලික අවදානමේ ම�හැරීම සඳහා 
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The administrative body should be granted full powers to investigate any appeal, 
including the ability to compel witnesses and, importantly, to require the public 
body to provide it with any information or record for its consideration, in camera 
where necessary and justified.

Upon the conclusion of an investigation, the administrative body should have 
the power to dismiss the appeal, to require the public body to disclose the 
information, to adjust any charges levied by the public body, to sanction public 
bodies for obstructive behaviour where warranted and/or to impose costs on 
public bodies in relation to the appeal.

The administrative body should also have the power to refer to the courts 
cases which disclose evidence of criminal obstruction of access to or willful 
destruction of records.

The applicant should be able to appeal to the courts against decisions of the 
body. The court should have the full power to review the case on its merits and 
not be limited to the question of whether the body has acted reasonably. This 
will ensure that due attention is given to resolving difficult questions and that a 
consistent approach to right to information issues is promoted.

Principle 6: Costs
Individuals should not be deterred from obtaining public information by costs

The cost of gaining access to information held by public bodies should not 
prevent people from demanding information of public interest, given that the 
whole rationale behind right to information laws is to promote open access to 
information. It is well established that the long-term benefits of openness far 
exceed the costs. In any case, experience in a number of countries suggests 
that access costs are not an effective means of offsetting the costs of a right to 
information regime.

Generally the principle should be that the information is provided at no or low 
cost and limited to the actual cost of reproduction and delivery. Costs should 
be waived or significantly reduced for requests for personal information or for 
requests in the public interest (which should be presumed where the purpose 
of the request is connected with publication) and for requests from those with 
incomes below the national poverty line. In some jurisdictions, higher fees 
are levied on commercial requests as a means of subsidising public interest 
requests but this is generally not considered to be fully effective.
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නිලධාරීනේ අතිශයිනේ ්ේරවේශමේවීමට ඉඩඇති බැවිනේ මහජන ආයතන වසා�ගන ඇති රහසේය සංසේකෘතිය තවදුරටතේ ්වතිනු 
ඇත .

නවවැනි මූලධරේමය - නළා ි්ඹිනේනනේ ආරකේෂා කිරීම

වැරදි කේරියා ්ිළිබඳ තොරතුරු හගලිදරවේ කරනේනනේ එනමේ නළා්ිඹිනේනනේ ( විසේටේලේබේලෝවරේසේ) ආරකේෂා කළයුතුය

මහජන ආයතනයනේහි සිදුවන අකේරමිකතා/වැරදි කේරියා ්ිළිබඳව හගලිදරවේ කරනු ලබන සේවකයිනේ නීතිමය , ්රි්ාලනමය 
හෝ රකේෂාවට අදාල දඬුවමේ වලිනේ ආරකේෂා කිරීම මැනවි. මගය නීතිය මඟිනේ ්ැහැදිලි ලගස සේථා්ිත කලයුතුය . අ්රාධ , 
සිවිලේ, ්රි්ාලන හා කමේකරු නීනීනේහි සෑම ්ැතිකඩකටම යගදගන සමේ්ූරණ නීතියකේ සමේමත කර�ැනීම වඩාතේම ්ේරශසේත ්රිචය 
වේ. 

මේ සනේදරේභය තුළ "අකේරමිකතා" යනේනට මහජන ආයතනයකේ තුළ සිදුවන බර්තළ නොමනා ්ාලනය, දූෂණය , වංක කේරියා, 
නීතියට අනුකූලව කේරියා කිරීමට අ්ොහොසතේවීම , යුකේතිය ්හැර හැරීම , අ්රාධකාරී වරදකට දායක වීම ආදිය ඇතුලතේවේ. 
්ුදේ�ලික අකේරමිකතාවයකට අදාලද නැතේද යනේන නොසළකා, ්රිසරයට , සෞඛේයට හෝ ආරකේෂාවට සිදුවනේනාවූ බර්තළ 
තරේජනද එයට ඇතුලතේවේ. තොරතුරු සතේය බවට සාධාරණ ලගස විශේවාස කරමිනේ අකේරමිකතාවට අදාල සාකේෂි හගලිදරවේ 
කනේනේනමේ නළා ්ිඹිනේනට ආරකේෂාව ලැබිය යුතුය . නීතිමය හෝ රාජකාරීමය අවශේයතාවයනේ උලේලංඝනය වන හගලිදරවේවකදී 
වුව එවැනි ආරකේෂාවකේ හිමිය . 

සමහර රටවල, වැරදි කේරියා ්ිළිබඳ තොරතුරු හගලිදරවේ කරනේනනේ�ේ ආරකේෂාව රඳා ්වතිනුයේ, එම තොරතුරු, නියම 
කරනලද ්ුදේ�ලයිනේ වගත හෝ වැරදි නිවැරදි කිරීම /සු්රීකේෂණය වගනුවගනේ ්ිහිටුවා ඇති යානේතේරණ /ආයතන වගත නිකුතේ 
කිරීමේ කොනේදේසියට යටතේවය . හගලිදරවේ කරනුලබන වරද සඳහා අවශේය තරමේ ්ිළියමකේ එවැනි ආයතන වගතිනේ නොලැබේ 
යැයි සාධාරණව සිතනේනේනමේ, වගනතේ ්ුදේ�ලයිනේද ඇතුළුව ජනමාධේය වගත තොරතුරු ලබා දීම වගනුවගනේද ආරකේෂාව ලබාදීම 
යහ්තේ වේ. එමගනේම නිරේනාමික හගලිදරවේ කිරීමේ සඳහා අවකාශය සැළසීමතේ ඒ සඳහා ආරකේෂාව ලබා දීමතේ අවශේය වේ. 

වැද�තේ අරමුණකේ ආරකේෂා කර�ැනීම සඳහා හගලිදරවේ කිරීමට විකලේ් මාරේ� අවශේය වන හෝ හානියට වඩා හගලිදරවේවගනේ 
ලැබගනේනාවූ ්ේරයෝජනය වඩා වැද�තේ වන අවසේථාවකදී හෝ, මගම සනේධරේභය තුළ ජනමාධේයද අතුළුව අනගකුතේ ්ාරේශවයනේ 
වගත කරනු ලබන හගළිදරවේ කිරීමේ "මහජන යහ්ත " යනේනට අතුළතේ කිරීම සුදුසුය. නිදසුනකේ ලගස , තොරතුරු හගලි කරනේනනේ 
්ලි �ැනීමකට �ොදුරු වීමගනේ ආරකේෂා කර�ැනීමට අවශේය විටකදී හෝ අකේරමිකතාවයට අදාල සාකේෂි සැඟවීමේ හෝ විනාශ 
කිරීමේ අවදානමකේ ඇති විටකදී හෝ මහජන සෞඛේය හා ආරකේෂාවට වහා සිදුවගනේනට යන හානියකේ වැනි විශේෂිත තදබල 
හේතුවකේ ඇතිවිටක දී හෝ විධිමතේ යානේතේරණ තුලිනේ සහනයකේ/්ිළියමකේ ලැබේ යැයි සිතීම අසීරු විටකදී හෝ මගය අදාළ වේ. 
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Principle 7: Open meetings
Meetings of public bodies should be open to the public

The right to information includes the public’s right to know what the government 
is doing on its behalf and to participate in decision-making processes. Right 
to information legislation should therefore establish a presumption that all 
meetings of governing bodies are open to the public.

“Governing” in this context refers primarily to the exercise of decision-making 
powers, but bodies which merely proffer advice may also be covered when the 
advice is expected to be used to influence decisions. Political committees – 
meetings of members of the same political party – are not considered to be 
governing bodies. 

On the other hand, meetings of elected bodies and their committees, planning 
and zoning boards, boards of public and educational authorities and public 
industrial development agencies would be included.

A “meeting” in this context refers primarily to a formal meeting, namely 
the official convening of a public body for the purpose of conducting public 
business. Factors that indicate that a meeting is formal are the requirement for 
a quorum and the applicability of formal procedural rules.

Notice of meetings is necessary if the public is to have a real opportunity to 
participate and the law should require that adequate notice of meetings and the 
substantive materials to be discussed at the meeting are given sufficiently in 
advance to allow for attendance and engagement. This is especially important in 
the case of projects relating to development as part of environmental or social 
impact procedures. 

Meetings may be closed, but only in accordance with established procedures 
and where adequate reasons for closure exist. Any decision to close a meeting 
should itself be open to the public. The grounds for closure are broader than 
the list of exceptions to the rule of disclosure but are not unlimited. Reasons 
for closure might, in appropriate circumstances, include public health and 
safety, law enforcement or investigation, employee or personnel matters, privacy, 
commercial matters and national security. Decisions made at unlawfully closed 
meetings should be subject to review and presumed to be void.
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ආරේටිකලේ 19 ි්ළිබඳව

ආරේටිකලේ 19, මිනිසුනේ තම අදහසේ නිදහසේ ්ේරකාශ කරනු ලබනේනාවූතේ, තීරණ �ැනීමේ කේරියාවළියට සහභා�ි වනේනාවූතේ, 
තම ජීවිත ්ිළිබඳව දැනුවතේ තීරණ �නේනාවූතේ ලොවකේ ්ේරාරේථනා කරයි.

එය ඉටු කර�ැනීමටනමේ සෑම තැනකම සිටින මිනිසුනේහට අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ අයිතිය හා තොරතුරු ලබා �ැනීමේ අයිතිය 
යන සේවකීය අයිතීනේ අභේයාස කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය . මගම අයිතීනේ නොමැති කලේහි ්ේරජාතනේතේරවාදය , යහ්ාලනය හා 
සංවරේධනය ඇතිවිය නොහැක . 

අ්�ේ නාමය මානව අයිතීනේ ්ිළිබඳ විශේව ්ේරකාශනයේ 19 වන ව�නේතියගනේ ලබා�නේනා ලදේදකි:

"සෑම කගනගකුටම අදහසේ දැරීමේතේ ඒවා ්ේරකාශ කිරීමේතේ නිදහස ඇතේතේය ; දේශසීමා නොසළකා ඕනෑම මාධේයයකිනේ 
නොරතුරු සහ අදහසේ ලබා �ැනීමතේ, සගවීමතේ හා බාධාවකිනේ තොරව මත දැරීමතේ මගම අයිතියට ඇතුලතේ වේ.”

සෑම තැනකම සිටින මිනිසුනේ හට නිදහසේ අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ, තොරතුරු වගත ලඟාවීමේ හා ජනමාධේය නිදහස 
බුකේතිවිඳීමේ හැකියාව වගනුවගනේ ආරේටිකලේ 19 කේරියා කරයි. 

අ්�ේ තේරුමේ �ැනීම අනුව අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ නිදහස තුනේ වැදෑරුමේවේ;

අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ නිදහස යනු භාෂණයට ඇති අයිතියයි

 • එය දේශ්ාලන , සංසේකෘතික , සමාජ හා ආරේථික මතවාද ්ේරකාශ කිරීමට ඇති අයිතියයි
 • එය විසමේමතියට ඇති අයිතියයි
 • එය මැතිවරණ ්ේරජාතනේතේරවාදය අරේථවතේ කරයි, ්ාලන තනේතේරය කගරගහි විශේවාසය වරේධනය කරයි

අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ නිදහස යනු ජනමාධේය නිදහසයි

 • එය බියගනේ, බාධා කිරීමගනේ, හිංසා කිරීමගනේ හෝ වගනසේලගස සැලකීමගනේ තොරව වරේතා කිරීමට නිදහසේ හා සේවාධීන 
ජනමාධේයට ඇති අතිතියයි

 • එය දැනුම ලබාදීමට , හඞකේ නැති අයට හඞකේ ලබාදීමට හා දූෂණ ඉසේමතු කිරීමට ඇති අයිතියයි
 • එය ජනතාවට බියකිනේ තොරව ආණේඩුව ්ේරශේන කිරීමට හා බලය ව�කීමට බැඳ තැබීමට හැකියාවකේ ඇති වාතාවරණයකේ 

නිරේමාණය කරයි

අදහසේ ්ේරකාශ කිරීමේ නිදහස යනු තොරතුරු දැන�ැනීමට ඇති අයිතියයි

 • එය සියළුම මාධේය , අනේතරේජාලය , කලා, ශාසේතේරීය රචනා, ආණේඩුව භාරයේ ඇති තොරතුරු ්රිශේරීලනයට ඇති 
අයිතියයි

 • එය සෞඛේයට , ්ිරිසිඳු ්රිසරයකට සහ සතේය හා යුකේතියට ඇති අයිතිවාසිකමේ ඉලේලා සිටින විටදී භාවිතා කරන 
අයිතියයි

 • එය රහසේය සංසේකෘතිය හේතුකොට �ගන ඇතිවනේනාවූ දූෂණ වළකාලීමටතේ තම ්ොරොනේදු, යුතුකමේ හා කේරියාකාරකමේ 
සමේබනේධයගනේ ආණේඩු ව�වීමට බැඳ තබයි

ඊමේලේ: aaaa@aaaaaaa19.aaa 
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Principle 8: Disclosure takes precedence
Laws which are inconsistent with the principle of maximum disclosure should 
be amended or repealed

The law on the right to information should require that other legislation be 
interpreted in a manner consistent with its provisions and repealed when 
necessary.

The regime of exceptions provided for in the right to information law should 
be comprehensive and other laws should not be permitted to extend it. In 
particular, secrecy laws should not make it illegal for officials to divulge 
information which they are required to disclose under the right to information 
law.

In addition, officials should be protected from sanctions where they have, 
reasonably and in good faith, disclosed information pursuant to a right to 
information request, even if it subsequently transpires that the information is 
not subject to disclosure or contains libelous materials. Otherwise, the culture 
of secrecy which envelopes many governing bodies will be maintained as 
officials may be excessively cautious about requests for information, to avoid any 
personal risk. 

Principle 9: Protection for whistleblowers
Individuals who release information on wrongdoing – whistleblowers – must be 
protected

Individuals should be protected from any legal, administrative or employment-
related sanctions or harms for releasing information on wrongdoing by public or 
private bodies. This should be established clearly in law. The best practice is 
for countries to adopt comprehensive laws that apply to all related aspects of 
criminal, civil, administrative and labour law. 

“Wrongdoing” in this context includes the commission of a criminal offence, 
failure to comply with a legal obligation, a miscarriage of justice, corruption 
or dishonesty, or serious maladministration regarding a public body. It also 
includes a serious threat to health, safety or the environment, whether linked to 
individual wrongdoing or not.

Whistleblowers should benefit from protection as long as they acted with the 
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reasonable belief that the information was substantially true and disclosed 
evidence of wrongdoing. Such protection should apply even where disclosure 
would otherwise be in breach of a legal or employment requirement. Those that 
sanction, harm or harass whistleblowers should themselves face administrative 
or legal sanctions or criminal penalties in the most serious cases. 

In some countries, protection for whistleblowers is conditional upon a 
requirement to release the information to certain individuals or oversight bodies. 
Protection for disclosure to other individuals including to the media should be 
available where the persons reasonably believed that disclosure to those bodies 
would not result in an adequate remedy for the wrongdoing that is exposed. 
Anonymous disclosure should also be allowed and protected.

The “public interest” for disclosure to other parties include the media in this 
context would include situations where the benefits of disclosure outweigh the 
harm, or where an alternative means of releasing the information is necessary 
to protect a key interest. This would apply, for example, in situations where 
whistleblowers need protection from retaliation, where the problem is unlikely 
to be resolved through formal mechanisms, where there is an exceptionally 
serious reason for releasing the information, such as an imminent threat to 
public health or safety, or where there is a risk that evidence of wrongdoing will 
otherwise be concealed or destroyed. 
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About ARTICLE 19
ARTICLE 19 envisages a world where people are free to speak their opinions, 
to participate in decision-making and to make informed choices about their 
lives.

For this to be possible, people everywhere must be able to exercise their rights 
to freedom of expression and freedom of information. Without these rights, 
democracy, good governance and development cannot happen.

We take our name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

ARTICLE 19 works so that people everywhere can express themselves freely, 
access information and enjoy freedom of the press. We understand freedom of 
expression as three things:

Freedom of expression is the right to speak

• It is the right to voice political, cultural, social and economic opinions
• It is the right to dissent
• It makes electoral democracy meaningful and builds public trust in adminis-

tration.

Freedom of expression is freedom of the press

• It is the right of a free and independent media to report without fear, interfer-
ence, persecution or discrimination

• It is the right to provide knowledge, give voice to the marginalised and to 
highlight corruption

• It creates an environment where people feel safe to question government ac-
tion and to hold power accountable.

Freedom of expression is the right to know

• It is the right to access all media, internet, art, academic writings, and infor-
mation held by government

• It is the right to use when demanding rights to health, to a clean environ-
ment, to truth and to justice

• It holds governments accountable for their promises, obligations and actions, 
preventing corruption which thrives on secrecy.

Email: asia@article19.org 
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