ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබ ත ොමින් වභාල
(ත ොරතුරු ත ොමිවම)
වාමාජිකයන්:





2016 අං

මහින්ද ගම්මන්පි -වභාඳති
නීතීඥ කිාලි පින්ට ෝ-ජයලර්ධන
නීතීඥ ටවෝමඳා පුංචිටශේලා
වි්රාවමත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඒ.ඩබ්.ඒ. වාම්
ආචාර්ය ටවල්වි තිරුචන්ද්රචන්

12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසි ේ ඳන
පිළිබද නිතේදනය

ඉශතඳනතය ටත්ටමමආයතනය අදාටතොරතුරුබාගැනීමවදශාඳශතවශන්ටතොරතුරුනිධාරියාටලතRTI

01

දරණ

අයදුම් ඳත්ටරය මගින් අයදුම් කෂ ශැකිය. ටමම අයදුම්ඳත්රඳය ඉදිරිඳත් කිරීම අනිලාර්ය ටනොටේ.
ත ොරතුරු නිධාරියා
අයන්ති ද සිල්ලා මිය
අතිතේ

අධ්යක් ජනරාල්

ේයාත ඳෘති

ෂමණා රණ ශා අධීක්ණ තදඳාේ තේන්තුල
‚

15 ලන මශ‚ 5 ලන කුළුණ‚
්රීං
ත ා මශබැංකු තගොඩනැගිල්‚
ජනාධිඳති මාල ‚ ත ොෂඹ 01
වේබන්ධ

රග ශැකි

දුර ථන අං

011 - 2477900

විද්යුධත් ැඳෑ

ayanthi@pmm.gov.lk

01. ටතොරතුරු බා ගැනීම ලිඛිත RTI 01 අයදුම්ඳත්ර.ය ටශෝ ලිපියක් ටශෝ ලාචික ඉල්ලීමක් ටතොරතුරු නිධාරියා ටලත
ඉදිරිඳත් කර එය ැබුණු බල ලිපියක් බාගන්න.
02. ඔටබ් ඉල්ලීම අදාෂ ටතොරතුරු වැඳයිය ශැකිද යන්න පිළිබදල ශැකි ඉක්මනින්

‚ ටකටවේ වුල ද දින 14ක් තුෂ

දන්ලනු ැටබ්.
03. ඉල්ා සිටින ද ටතොරතුරු ඔබ දීම තීරණය කෂටශොත් ටකොමින් වභාල නියම කෂ ගාව්තුලක් ටගවිය යුතු නම්
එය ඔබ දන්ලා එලනු ඇත. ටතොරතුරු බා ගැනීම ටගවීමක් කෂ යුතු නම් ඒ අනුල ගාව්තු ටගවීම මත ටශෝ ගාව්තු
ටගවිය යුතු ටනොටේ නම් ගාව්තු රහිතල ඔබ දින 14ක් තුෂ ටතොරතුරු බාටදනු ඇත.

04. ගාව්තු ටගවීටමන් ඳසු දින 14ක් තුෂ ටතොරතුරු බාදීම අඳශසු ටේනම් ටතොරතුරු නිධාරියා විසින් එකී කාය
දීර්ඝ කිරීම අල්යැ ටශේතු වදශන් කරමින් දින 21 ක ටනොලැඩි අතිටර්ක කායක් තුෂ ඔබ ඉල්ා සිටි ටතොරතුරු
ඔබ බාටදනු ඇත.
05. ටතොරතුරු බාගැනීම ව ශා ලන ඉල්ලීම් යම් පරලැසිටයකුටේ ජීවිතය වශ පද්ගලික නිදශව වම්බන්ධටයන් ලන
අලව්ථාලක ඉල්ලීම වදශා ප්රැතිචාර දැක්වීම ඉල්ලීම ැබී ඳැය 48ක් තු සිදු කරනු ඇත.
06. ටතොරතුරු බාගැනීම වශා කරන ද ඉල්ලීමක අදාල‚
i.

ටතොරතුරු ඉල්ලීම වශා කරන ද යම් ඉල්ලීමක් භාරගැනීම ප්රකතික්ටේඳ කිරීම
‚

ii.

ඳනටත් 5 ලැනි ලගන්තිය ය ටත් ප්රභදානය කිරීටමන් මුක්ත කර ඇති ටතොරතුරු ටශේතුටලන් යම් ටතොරතුරක්
ටලත ප්රකටේ වීම වදශා අලව්ථාල බාදීම ප්ර්තික්ටේඳ කිරීම
‚

iii.

ඳනත මගින් නි්චිතලම දක්ලා ඇති කාසීමාලන් අනුක ටනොවීම‚

iv.

වම්පූර්ණ ටනොව‚ ටනොමග යලන ටශෝ වාලද්යඅ ටතොරතුරු ප්රීදානය කිරීම
‚

v.

ලැඩිපර ගාව්තු අයකිරීම‚

vi.

ඉල්ා සිටිනු බන ආකෘතිටයන් ටතොරතුරු වැඳයීම ටතොරතුරු නිධාරියා විසින් ප්රකතික්ටේඳ කිරීම
‚

vii.

එම ටතොරතුරු ටලත එම පරලැසියා ප්ටරොටේවීම ලැෂැක්වීම වදශා එම ටතොරතුරු විකෘතිකර
‚ විනා කර ටශෝ
අව්ථානගතකර ඇති බල ටතොරතුරු ඉල්ා සිටිනු බන පරලැසියා ටලත වාධාරණ ටශේතු ඳැලතීම.
මත අතෘප්තිය ඳත්ලන්ටන් නම් ඳශත වදශන් නම් කෂ නිධාරියා ටලත දින 14ක් තුෂ අභියාචනයක්
ඉදිරඳත් කරන්න.

නේ

ෂ නිධාරියා‚
දේනා තවනානාය

මිය

අධ්යනක් ජනරාල්
ේයානඳෘති

ෂමණා රණ ශා අධීක්ණ තදඳාේ තේන්තුල
‚

15 ලන මශ‚ 5 ලන කුළුණ‚
්රීං
න ා මශබැංකු තගොඩනැගිල්‚
ජනාධිඳති මාල ‚ ත ොෂඹ 01
වේබන්ධ

රග ශැකි

දුර ථන අං

011 - 2477913

විද්යුධත් ැඳෑ

dg@pmm.gov.lk

07. ටමම නිටේදනටේ 6 ලන ලගන්තිය ඳරිදි අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කිරීටම්දී ඳශත දැක්ටලන RTI 10 දරන අයදුම්ඳත
පරලා ඉදිරිඳත් කරන්න. RTI 10 දරන අයදුම්ඳත පිරවීම අනිලාර්යය ටනොටේ. ටතොරතුරු ඉල්ා සිටින්නා RTI 10
දරන අයදුම්ඳත්ර ටේ වදශන් අභියාචනය විභාග කිරීම අල්යය මූලික ටතොරතුරු වදශන් කරමින් ලිපියක් මගින්
අභියාචනය ඉදිරිඳත් කෂ ශැකිය.

