
 
 
 
 

 

 

නිවේදනයයි  
 

2016 අංක 12 දරණ ව ොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකේ පිළිබද පන  

 

ඉහත පනත යටතේ තෙෙ ආයතනයට අදාළ තතොරතුරු ලබා ගැනීෙ සදහා පහත 

සදහන් තතොරතුරු නිලධාරින් තෙත RTI 01 දරණ අයදුම්පත්රය ෙිනන් අයදුම්ළළ 

හැකිය.  තෙෙ අයදුම්පත්රය ඉිරරිපේ කිරිෙ අනිෝයයය තනොතේ. 
 

ව ොරතුරු නිලධාරි 
 

 තේ. යූ. චන්ද්රලා්  ෙහතා  - නිතයෝජ්ය ්රධාන ත් ළම් පපාලන  

්රධාන ත් ළම් ළා්යයාලය  ස්.. ස්.. දහනායළ ොෙත  ගා් ල. 

දුරළථන අංළය - 091 2222604/ 071 8135277 
 

 ළේ  රණසංහ ෙහතා - නිතයෝජ්ය ්රධාන ත් ළම් පිරරි්. හා ුහුණු  

්රධාන ත් ළම් ළා්යයාලය  ස්.. ස්.. දහනායළ ොෙත  ගා් ල. 

දුරළථන අංළය - 091 2231246/ 071 4470412 

විදුේ තැපෑල - rhranasingheds@gmail.com 
  

 ජී. වික්රෙසංහ ෙහතා - නිතයෝජ්ය ්රධාන ත් ළම් පමුද්    

්රධාන ත් ළම් ළා්යයාලය  ස්.. ස්.. දහනායළ ොෙත  ගා් ල. 

දුරළථන අංළය - 091 2222421/ 077 3220240 

විදුේ තැපෑල - gwickrama25@yahoo.com 
 

 ඒ. ස්.. ජී. ්රදීප්  ඉදුනි්  ෙහතා - අධයේ   පඅ්යන්තර විගණන  

්රධාන ත් ළම් ළා්යයාලය  ස්.. ස්.. දහනායළ ොෙත  ගා් ල. 

දුරළථන අංළය - 0912222418/ 076 4878586 
 

 ස්.. ස් . ජී. ස්.. ළාන්ති මිය - නිතයෝජ්ය අධයේ  පක්රෙ සම්පාදන  

්රධාන ත් ළම් ළා්යයාලය  ස්.. ස්.. දහනායළ ොෙත  ගා් ල. 

දුරළථන අංළය - 091 2243296/ 071 1030597 

විදුේ තැපෑල - hlgskanthi@gmail.com  
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1. ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙට ලිඛි  RTI 01 අයදුේපත්රය වහෝ ලිපියක් වහෝ වොිකක ඉකලිෙක ව ොරතුරු 
නිලධොරියො වව  ඉිරරිපේ කර එය ලැබුණු බවට ලිපියක් ලබො ගන්න    

 
2. ඔවේ ඉකීෙට අදොළ ව ොරතුරු සැපයිය හැිද යන්න පිලිබදව හැි ඉක්ෙනින්,වකවසේ වුවද ිරන 14  තුළ 

දන්වනු ලැවේ. 
 

3. ඉකලො සිටින ලද ව ොරතුරු ඔබට දීෙට තීරණය කළවහොේ වකමිෂන් සභ්ොව නියෙ කළ ගොසේතුවක් වගවිය 

යුතු නේ එය ඔබට දන්වො එවනු ඇ   ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙට වගවීෙක් කළ යුතු නේ ඒ අනුව ගොසේතු 

වගවීෙ ෙ  වහෝ ගොසේතු වගවිය යුතු වනොවේ නේ ගොසේතු රහි ව ඔබට ිරන 14 ක් තුළ ව ොරතුරු ලබො වදනු 

ඇ   

 
 

4. ගොසේතු වගවීවෙන් පසු ිරන 14 ක් තුළ ව ොරතුරු ලබො දීෙ අපහසු වේ නේ ව ොරතුරු නිලධොරියො විසින්  

එකී කොලය දී්ඝ ිරිෙට අවශ්ය වහේතු සදහන් කරමින් ිරන 21 කට වනොවැි  අතිව්ක කොලයක් තුළ 

 ඔබ ඉකලො සිටි ව ොරතුරු ඔබට ලබො වදනු ඇ   

 

5. ව ොරතුරු ලබො ගැනිෙ සදහො වන ඉකීෙ යේ පුරවැසියකු වේ ජීවි ය සහ පුද්දගලික නිදහස  

සේබන්ධවයන් වන අවසේථොවක ඉකීෙ සදහො ්රති්ොර දැක්විෙ ඉකීෙ ලැී  පැය 48 ක් තුළ සිදු කරනු 

ඇ   

 

6. ව ොරතුරු ලබො ගැනිෙ සදහො කරන ලද ඉකලිෙකට අදොළව, 

 
I. ව ොරතුරු ඉකීෙ සදහො කරන ලද යේ ඉකීෙක් භ්ොරගැනිෙ ්රතික්වෂේප ිරිෙ - 

 
II. පනවේ 5 වැනි වගන්තිය යටවේ ්රධොනය ිරිවෙන් මුක්  නර ඇති ව ොරතුරු වහේතුවේන් යේ ව ොරතුරක් 

වව  ්ර වේශ්  විෙ සදහො අවසේථොව ලබො දීෙ ්රතික්වෂේප ිරිෙ, 
 

III. පන  ෙිනන් නිශ්ේික වෙ දක්වො ඇති කොලසීෙොවන්ට අනුකූල වනොවිෙ 
 

IV. සේූ්ණ වනොවූ, වනොෙග යවන වහෝ සොවදය ව ොරතුරු ්රධොනය ිරිෙ, 
 

V. වැි පුර ගොසේතු අයිීමෙ, 
 

VI. ඉකලො සිටිනු ලබන ආකෘතිවයන් ව ොරතුරු සැපයීෙට ව ොරතුරු නිලධොරියො විසින්  ්රතික්වෂේප ිරිෙ, 
 
VII.එෙ ව ොරතුරු වව  එෙ පුරවැසියො ්ර වේශ් වීෙ වැලැක්වීෙ සදහො ව ොරතුරු විකෘතිකර, විනොශ්කර වහෝ     

අසේථොනග  කර ඇති බවට ව ොරතුරු ඉකලො සිටිනු ලබන පුරවැසියො හට සොධොරණ වහේතු පැවතීෙ  

ෙ  අ ෘප්තතියට පේවන්වන් නේ පහ  සදහන් නේ කළ නිලධෝයො වව  ිරන 14 ක් තුළ  

අභියෝනයක් ඉිරරිපේ කරන්න  

 
 

 



නම් ක නිධාරිය, 
 
සුමිත් අහක ොන් මයා, 
ප්රධාන කක ්,, ප්රධාන කක ්,  ාර්යාය, S. H. දහනාය  මාලත, 
ගාක. 
දුර ථන අං ය :- 091 22 32343 / 071 682 1879 
විදුත් තෑල  :- chiefsec1@sltnet.lk  
 
07. මෙෙ නිමේදනමේ 6 ලන ලගන්තිය පරිදි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරිමම් දි පහත 

දැක්මලන RTI 10 අයදුම්පත පුරලා ඉදිරිපත් කරන්න. RTI 10 අයදුම්පත පිරවීෙ 

අනිලාර්යය මනොමේ. මතොරතරු ඉල්ා සිටින්නාට RTI 10 අයදුම්පත්රමේ දදහන් 
අභියාචනය විභාග කිරිෙට අලය ූලිකක මතොරුරරු දදහන් කරිනන් ිකපියක් ෙිනන් 
අභියාචනය ඉදිරිපත් ක හැකිය.  
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