
නිවේදනයයි 

2016 අංක 12 දරන වතොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 

ඉහත පනත යටතේ තෙෙ ආයතනයට අදාල තතොරතුරු ලබාගැනීෙ සඳහා පහත සදහන් තතොරතුරු 

නිලධාරියා තෙත RTI 01 දරණ අයදුම් පත ්ය ෙිනන් අයදුම් ළ  හැිය. තෙෙ අයදුම්පත ්ය ඉිරරිපේ ිීමෙ 

අනිොර්ය තනොතේ. 

තතොරතුරු නිලධාරියා,  

නෙ  : තේ. එම්. එම්. සිරිෙර්ධන ෙහතා 

තනතුර  : නිතයෝජ්ය  අිපපි 

ලිපිනය  : ශ්රී. ලාළා ෙහ බැාවෙ, අාළ. 30, ජ්යනාිපපි ොෙත, තළො ඹ 01. 

දුරළථන අාළ  : 011-2477226, 011-2398590, 011-2398785 තහෝ 011-2477611 

විදු ේ තැපෑල  : rti@cbsl.lk 

01. තතොරතුරු ලබා ගැනීෙට ලිඛිත RTI 01 අයදුම්පත ්ය තහෝ ලිපියේ තහෝ ොිකළ ඉ්ලීමෙේ තතොරතුරු 

නිලධාරියා තෙත ඉිරරිපේ ළර එය ලැබුණු බෙට ලිපියේ ලබාගන්න. 

02. ඔතේ ඉ්ලීමෙට අදා  තතොරතුරු සැපයිය හැිද යන්න පිළිබඳෙ හැි ඉේෙනින්, තළතේ වුෙ ද ිරන 

14ේ තු  දන්ෙනු ලැතේ. 

03. ඉ්ලලා සිටින ලද තතොරතුරු ඔබට දීෙට තීරණය ළ තහොේ තළොමිෂන් සභාෙ නියෙ ළ  ගාේතුෙේ 

තගවිය යුතු නම් එය ඔබටප දන්ො එෙනු ඇත. තතොරතුරු ලබා ගැනීෙට තගවීෙේ ළ  යුතු නම් ඒ 

අනුෙ ගාේතු තගවීෙ ෙත තහෝ ගාේතු තගවිය යුතු තනොතේ නම් ගාේතු රහිතෙ ඔබට ිරන 14ේ තු  

තතොරතුරු ලබාතදනු ඇත. 

04. ගාේතු තගවීතෙන් පසු ිරන 14ේ තු  තතොරතුරු ලබාදීෙ අපහසු තේනම් තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් 

එකී ළාලය දීර්ඝ ිීමෙට අෙශ්ය  තතතු සඳහන් ළරමින් ිරන 21ළට තනොෙැඩි අිතර්ළ ළාලයේ තු  

ඔබ ඉ්ලලා සිටි තතොරතුරු ඔබට ලබාතදනු ඇත. 

05. තතොරතුරු ලබාගැනීෙ සඳහා ෙන ඉ්ලීමෙ යම් පුරෙැසිතයවතේ ජීවිතය සහ පුද්ගලිළ නිදහස 

සම්බන්ධතයන් ෙන අෙේථාෙළ ඉ්ලීමෙ සඳහා ප ්ිාාර දැේවීෙ ඉ්ලීමෙ ලැී  පැය 48ේ තුල සිදු ළරනු 

ඇත. 

06. තතොරතුරු ලබාගැනීෙ සඳහා ළරන ලද ඉ්ලීමෙළට අදාලෙ, 

(i) තතොරතුරු ඉ්ලීමෙ සඳහා ළරන ලද යම් ඉ්ලීමෙේ භාරගැනීෙ ප ්ිේතපප ිීමෙ, 

(ii) පනතේ 5 ෙැනි ෙගන්ිය යටතේ ප ්දානය ිීමතෙන් ුකේත ළර ඇි තතොරතුරු තතතුතෙන් යම් 

තතොරතුරේ තෙත ප ්තේශ්ය වීෙ සඳහා අෙේථාෙ ලබාදීෙ ප ්ිේතපප ිීමෙ, 

(iii) පනත ෙිනන් නිශ්ිකතෙෙ දේො ඇි ළාලසීොෙන්ට අනුකූල තනොවීෙ, 

(iv) සම්පූර්ණ තනොවූ, තනොෙග යෙන තහෝ සාෙද  තතොරතුරු ප ්දානය ිීමෙ, 

(v) ෙැඩිපුර ගාේතු අයිීමෙ, 



(vi) ඉ්ලලා සිටිනු ලබන ආළෘිතයන් තතොරතුරු සැපයීෙට තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප ්ිේතපප 

ිීමෙ, 

(vii) එෙ තතොරතුරු තෙත එෙ පුරෙැසියා ප ්තේශ්යවීෙ ෙැ ැේවීෙ සඳහා එෙ තතොරතුරු විළෘිළර, 

විනාශ්ය ළර තහෝ අේථානගත ළර ඇි බෙට තතොරතුරු ඉ්ලලා සිටිනු ලබන පුරෙැසියා හට 

සාධාරණ තතතු පැෙතීෙ. 

ෙත අතෘප්ියට පේෙන්තන් නම් පහත සඳහන් නම් ළ  නිලධාරියා තෙත ිරන 14ේ තු  අභියාානයේ 

ඉිරරිපේ ළරන්න. 

නම් ළ  නිලධාරියා, 

නෙ : අජිේ නිොඩ් ළේරා්ල ෙහතා 

තනතුර : අිපපි 

ලිපිනය : ශ්රී. ලාළා ෙහ බැාවෙ, අාළ. 30, ජ්යනාිපපි ොෙත, තළො ඹ 01. 

සම්බන්ධ ළරගත හැිදුරළථන අාළ : 011-2477577  

විදු ේ තැපෑල : rti@cbsl.lk 

 

07. තෙෙ නිතේදනතේ 6 ෙන ෙගන්ිය පරිිර අභියාානයේ ඉිරරිපේ ිීමතම්දී පහත දැේතෙන RTI 10 

දරන අයදුම්පත පුරො ඉිරරිපේ ළරන්න. RTI 10 දරන අයදුම්පත පිරවීෙ අනිොර්යය තනොතේ. 

තතොරතුරු ඉ්ලලා සිටින්නාට RTI 10  අයදුම්පත ්තේ සඳහන් අභියාානය විභාග ිීමෙට අෙශ්ය  ූලලිළ 

තතොරතුරු සඳහන් ළරමින් ලිපියේ ෙිනන් අභියාානය ඉිරරිපේ ළ  හැි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


