
නිවේදනයයි 

2016 අංක 12 දරන  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිවාසිකේ පිළිබ ඳන  
 

ඉහ  ඳන  යටතේ තමම ආය නයට අදාළ ත ොරතුරු ලබා ගැනීම සහා ඳහ  

සහන් ත ොරතුරු නිලධාරින් තව  RTI 01 දරණ අයදුේඳත්රය මිනන් අයදුේ කළ 

හැකිය. තමම අයදුේඳත්රය ඉිරරිඳේ කිරීම අනිවාර්යය තනොතේ.  
 

 ව ොරතුරු නිලධාරින් 

    එස්.ආර්. ඩබ්ලිේ.එම්.ආර්.පී.සත්කුමාර මහ ා. 

 අතිතර්ක තේකේ (ඳාලන) 

ත ොරතුරු හා ජනමාධය අමා යාංශය, ඇසිිරසි මැදුර, 

තඳොේතේන්තගොඩ, තකොළඹ 05 

 සේබන්ධ කරග  හැකි දුරක න අංක   -   011- 2513398 

 

 

   එච්. වේවවේ  මහ ා. 

 අතිතර්ක තේකේ (සංවර්ධන හා සැලසුේ) 

ත ොරතුරු හා ජනමාධය අමා යාංශය , ඇසිිරසි මැදුර,  

තඳොේතේන්තගොඩ, තකොළඹ 05 

 සේබන්ධ කරග  හැකි දුරක න අංක   -   011- 2512343  

 

01 ත ොරතුරු ලබා ගැනීමට ලිඛි  RTI 01 අයදුේඳත්රය තහ  ලිපිය්  තහ  වාිකක 

ඉේලීම්  ත ොරතුරු නිලධාරියා තව  ඉිරරිඳේ කර එය ලැබුණු බවට ලිපිය්  

ලබා ගන්න. 
 

02 ඔතේ ඉේලීමට අදාළ ත ොරතුරු සැඳයිය හැකිද යන්න පිළිබව හැකි 

ඉ් මනින්, තකතේ වුවද ිරන 14 ්  තුළ ද් වනු ලැතේ. 
 

03 ඉේලා සිටින ලද ත ොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කලතහොේ තකොමිෂන් සභාව 

නියම කළ ගාේතුව්  තගවිය යුතුනේ එය ඔබට දන්වා එවනු ඇ . ත ොරතුරු 

ලබා ගැනීමට තගවීම්  කල යුතුනේ ඒ අනුව ගාේතු තගොවීම ම  තහ   

ගාේතු තගොවීයයුතු තනොතේ නේ ගාේතු රහි ව ඔබට ිර  14්  තුළ 

ත ොරතුරු ලබාතදනු ඇ . 

 

04 ගාේතු තගවීතමන් ඳසු ිරන 14්  තුළ ත ොරතුරු ලබාදීම අඳහසු තේ නේ 

ත ොරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී කාලය ිරර්ඝ කිරිමට අවශය තේතු සහන් 

කරමින් ිරන 21ට තනොවැඩි අතිතර්ක කාලය්  තුළ ඔබ ඉේලා සිටි ත ොරතුරු 

ඔබට ලබා තදනු ඇ . 

 

05 ත ොරතුරු ලබා ගැනීම සහා වන ඉේලීේ යේ පුරවැසියකුතේ ජීේ ය සහ 

පුද්ගලික නිදහස සේබන්ධතයන් වන අවේථාවක ඉේලීම සහා ප්රතිාාර 

දැ් වීම ඉේලීම ලැබී ඳැය 48 ්  තුළ සිදු කරනු ඇ .   

 

 

 

 



06 ව ොරතුරු ලබා ගැනීම සහා කරන ලද ඉල්ලීමකට අදාළව 

 

i. ත ොරතුරු ඉේලීම සහා කරන ලද යේ ඉේලීම්  භාරගැනීම ප්රති් තපඳ 

කිරිම. 

 

ii. ඳනතේ 5 වන වගන්තිය යටතේ ප්රදානය කිරිතමන් ුක්   කර ඇති ත ොරතුරු 

තේතුතවන් යේ ත ොරතුර්  තව  ප්රතේශ වීම සහා අවේථාව්  ලබාදීම 

ප්රති් තපඳ කිරීම, 
 

iii. ඳන  මිනන් නිශ්ික වම ද් වා ඇති කාලසීමාවන්ට අනුකල තනොවීම. 
 

iv. සේපුර්ණ තනොවු, තනොමග යවන තහ  සාවදය ත ොරතුරු ප්රදානය කිරීම. 
 

v. වැඩිපුර ගාේතු අයකිරිම, 
 

vi. ඉේලා සිටිනු ලබන ආකෘතිතයන් ත ොරතුරු සැඳයීමට ත ොරතුරු නිලධාරියා 

විසින් ප්රති් තපඳ කිරීම. 

 

vii. එම ත ොරතුරු තව  එම පුරවැසියා ප්රතේශවීේ වැළැ් වීම සහා එම 

ත ොරතුරු විකෘතිකර, විනාශ කර තහ  අේථානග  කර ඇති බවට 

ත ොරතුරු ඉේලා සිටිනු ලබන පුරවැසියා හට සාධාරණ තේතු ඳැවතීම ම  

අ ෘප්තියට ඳේවන්තන් නේ ඳහ  සහන් නේ කල නිලධාරියා තව  ිරන 

14්  තුළ අභියාානය්  ඉිරරිඳේ කරන්න 

 
 

නම් කළ නිලධාරියා, 

 ඩබ්ලිේ. ඒ. චූලානන්ද වඳවර්රා මහ ා 

 තේකේ 

ත ොරතුරු හා ජනමාධය අමා යාංශය, ඇසිිරසි මැදුර, 

තඳොේතේන්තගොඩ, තකොළඹ 05 

 සේබන්ධ කරග  හැකි දුරක න අංක  -  011 2513467 

 විදුේ  ැඳෑල  -  secretary@media.gov.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


