
නිවේදනයයි 

2016 අංක 12 දරන වතොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 

ඉහත පනත යටවේ වමම ආයතනයට අදාල වතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පහත සදහන් වතොරතුරු නිලධාරියා වවත RTI 01 දරණ 

අයදුේ පත ේය මිනන් අයදුේ ක  හැිය. වමම අයදුේපත ේය ඉිරරිපේ ිීමම අනිවා්යය වනොවේ. 

වතොරතුරු නිලධාරියා,  

නම  : වේ. එේ. එේ. සිරිව්යධන මහතා 

තනතුර  : නිවයෝජ්ය  අිපපති 

ලිපිනය  : ශ්රී. ලංකා මහ බැංවව, අංක. 30, ජ්යනාිපපති මාවත, වකො ඹ 01. 

දුරකථන අංක  : 011-2477226, 011-2398590, 011-2398785 වහෝ 011-2477611 

විදු ේ තැපෑල  : rti@cbsl.lk 

01. වතොරතුරු ලබා ගැනීමට ලිඛිත RTI 01 අයදුේපත ේය වහෝ ලිපියේ වහෝ වාිකක ඉ්ලීමමේ වතොරතුරු නිලධාරියා වවත ඉිරරිපේ 

කර එය ලැබුණු බවට ලිපියේ ලබාගන්න. 

02. ඔවේ ඉ්ලීමමට අදා  වතොරතුරු සැපයිය හැිද යන්න පිළිබඳව හැි ඉේමනින්, වකවසේ වුව ද ිරන 14ේ තු  දන්වනු ලැවේ. 

03. ඉ්ලලා සිටින ලද වතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය ක වහොේ වකොමිෂන් සභාව නියම ක  ගාස්තුවේ වගවිය යුතු නේ එය 

ඔබටප දන්වා එවනු ඇත. වතොරතුරු ලබා ගැනීමට වගවීමේ ක  යුතු නේ ඒ අනුව ගාස්තු වගවීම මත වහෝ ගාස්තු වගවිය යුතු 

වනොවේ නේ ගාස්තු රහිතව ඔබට ිරන 14ේ තු  වතොරතුරු ලබාවදනු ඇත. 

04. ගාස්තු වගවීවමන් පසු ිරන 14ේ තු  වතොරතුරු ලබාදීම අපහසු වේනේ වතොරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී කාලය දී්යඝ ිීමමට 

අවශ්ය  වහේතු සඳහන් කරමින් ිරන 21කට වනොවැඩි අතිව්යක කාලයේ තු  ඔබ ඉ්ලලා සිටි වතොරතුරු ඔබට ලබාවදනු ඇත. 

05. වතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා වන ඉ්ලීමම යේ පුරවැසිවයවවේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස සේබන්ධවයන් වන අවස්ථාවක 

ඉ්ලීමම සඳහා ප ේතිාාර දැේවීම ඉ්ලීමම ලැී  පැය 48ේ තුල සිදු කරනු ඇත. 

06. වතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා කරන ලද ඉ්ලීමමකට අදාලව, 

(i) වතොරතුරු ඉ්ලීමම සඳහා කරන ලද යේ ඉ්ලීමමේ භාරගැනීම ප ේතිේවෂේප ිීමම, 

(ii) පනවේ 5 වැනි වගන්තිය යටවේ ප ේදානය ිීමවමන් ුකේත කර ඇති වතොරතුරු වහේතුවවන් යේ වතොරතුරේ වවත ප ේවේශ්ය 

වීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම ප ේතිේවෂේප ිීමම, 

(iii) පනත මිනන් නිශ්්යිකතවම දේවා ඇති කාලසීමාවන්ට අනුකූල වනොවීම, 

(iv) සේපූ්යණ වනොවූ, වනොමග යවන වහෝ සාවද  වතොරතුරු ප ේදානය ිීමම, 

(v) වැඩිපුර ගාස්තු අයිීමම, 

(vi) ඉ්ලලා සිටිනු ලබන ආකෘතිවයන් වතොරතුරු සැපයීමට වතොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප ේතිේවෂේප ිීමම, 

(vii) එම වතොරතුරු වවත එම පුරවැසියා ප ේවේශ්යවීම වැ ැේවීම සඳහා එම වතොරතුරු විකෘතිකර, විනාශ්ය කර වහෝ අස්ථානගත 

කර ඇති බවට වතොරතුරු ඉ්ලලා සිටිනු ලබන පුරවැසියා හට සාධාරණ වහේතු පැවතීම. 

මත අතෘප්තියට පේවන්වන් නේ පහත සඳහන් නේ ක  නිලධාරියා වවත ිරන 14ේ තු  අභියාානයේ ඉිරරිපේ කරන්න. 

 

 



නේ ක  නිලධාරියා, 

නම : ටී. එේ. වේ. වයි. පී. ප්රපනාන්දු මිය 

තනතුර : නිවයෝජ්ය  අිපපති 

ලිපිනය : ශ්රී. ලංකා මහ බැංවව, අංක. 30, ජ්යනාිපපති මාවත, වකො ඹ 01. 

සේබන්ධ කරගත හැිදුරකථන අංක : 011-2477000 

විදු ේ තැපෑල : rti@cbsl.lk 

 

07. වමම නිවේදනවේ 6 වන වගන්තිය පරිිර අභියාානයේ ඉිරරිපේ ිීමවේදී පහත දැේවවන RTI 10 දරන අයදුේපත පුරවා 

ඉිරරිපේ කරන්න. RTI 10 දරන අයදුේපත පිරවීම අනිවා්යයය වනොවේ. වතොරතුරු ඉ්ලලා සිටින්නාට RTI 10  අයදුේපත ේවේ 

සඳහන් අභියාානය විභාග ිීමමට අවශ්ය  ූලලික වතොරතුරු සඳහන් කරමින් ලිපියේ මිනන් අභියාානය ඉිරරිපේ ක  හැි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


