නිවේදනයයි

2016 අංක 12 දරන වතොරතුරු දැන ගැනීවේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනත

ඉහත පනත යටතේ තෙෙ ආයතනයට අදාළ තතාරතුරු ලබා ගැනීෙ සඳහා පහත සඳහන් තතාරතුරු නිලධාරියා තෙත
RTI 01 දරන අයදුම්පත්රය ෙිනන් අයදුම් ළළ හැකිය. තෙෙ අයදුම්පත්රය ඉිරරිපේ කිීමෙ අනිෝය තනාත..
තතාරතුරු නිලධාරියා,
නෙ

: ආචා්ය ඩබ්.ජී.එස්.එස්.තේ. කී්ිරේන මිය

තනතුර : ෙැ.බ. නිතයෝජ්ය අධයක්ෂිකළා
ලිපිනය : මූලය බුද්ධි ඒළළය, ශ්රී ලාළා ෙහ බැාව,ෙ, අාළ , , ජ්නාිපි ොෙත, තළාළඹ 1
සම්බන්ධ ළරගත හැකි දුරළථන අාළය :

11-24775 9

විදුේ තැප ල : dfiu@cbsl.lk

1.

තතාරතුරු ලබා ගැනීෙට ලිඛිත RTI 01 අයදුම්පත්රය තහෝ ලිපියක්ෂි තහෝ ොචිළ ඉල්ලීෙක්ෂි තතාරතුරු නිලධාරියා තෙත
ඉිරරිපේ ළර එය ලැබුණු බෙට ලිපියක්ෂි ලබා ගන්න.

2.

ඔතබ් ඉල්ලීෙට අදාළ තතාරතුරු සැපයිය හැකිද යන්න පිළිබඳෙ හැකි ඉක්ෂිෙනින්, තළතස් වුෙ ද ිරන 14ක්ෂි තුළ දන්ෙනු
ලැතබ්.

,.

ඉල්ලලා සිටින ලද තතාරතුරු ඔබට දීෙට තීරණය ළළතහාේ තළාමිෂන් සභාෙ නියෙ ළළ ගාස්තුෙක්ෂි තගවිය යුතු
නම් එය ඔබට දන්ො එෙනු ඇත. තතාරතුරු ලබා ගැනීෙට තගවීෙක්ෂි ළළ යුතු නම් ඒ අනුෙ ගාස්තු තගවීෙ ෙත තහෝ
ගාස්තු තගවිය යුතු තනාත. නම් ගාස්තු රහිතෙ ඔබට ිරන 14ක්ෂි තුළ තතාරතුරු ලබාතදනු ඇත.

4.

ගාස්තු තගවීතෙන් පසු ිරන 14 ක්ෂි තුළ තතාරතුරු ලබා දීෙ අපහසු ත. නම් තතාරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී ළාලය
දී්ඝ කිීමෙට අෙශ්ය තේතු සඳහන් ළරමින් ිරන 21ළට තනාෙැඩි අිත්ළ ළාලයක්ෂි තුළ ඔබ ඉල්ලලා සිටි තතාරතුරු
ඔබට ලබාතදනු ඇත.

5.

තතාරතුරු ලබා ගැනීෙ සඳහා ෙන ඉල්ලීෙ යම් පුරෙැසිතයව,තේ ජීවිතය සහ පුද්ධගලිළ නිදහස සම්බන්ධතයන් ෙන
අෙස්ථාෙළ ඉල්ලීෙ සඳහා ප්රිචාර දැක්ෂිවීෙ ඉල්ලීෙ ලැී  පැය 4කක්ෂි තුළ සිදු ළරනු ඇත.

6.

තතාරතුරු ලබා ගැනීෙ සඳහා ළරන ලද ඉල්ලීෙළට අදාළෙ,
i.

තතාරතුරු ඉල්ලීෙ සඳහා ළරන ලද යම් ඉල්ලීෙක්ෂි භාර ගැනීෙ ප්රික්ෂිතපප කිීමෙ,

ii.

පනතේ 5 ෙැනි ෙගන්ිය යටතේ ප්රදානය කිීමතෙන් ුකක්ෂිත ළර ඇි තතාරතුරු තේතුතෙන් යම් තතාරතුරක්ෂි
තෙත ප්රත.ශ් වීෙ සඳහා අෙස්ථාෙ ලබා දීෙ ප්රික්ෂිතපප කිීමෙ,

iii.

පනත ෙිනන් නිශ්චචිතෙෙ දක්ෂිො ඇි ළාල සීොෙන්ට අනුකූල තනාවීෙ,

iv.

සම්ූ්ණ තනාවූ, තනාෙග යෙන තහෝ සාෙදය තතාරතුරු ප්රදානය කිීමෙ,

v.

ෙැඩිපුර ගාස්තු අය කිීමෙ,

vi.

ඉල්ලලා සිටිනු ලබන ආළෘිතයන් තතාරතුරු සැපයීෙට තතාරතුරු නිලධාරියා විසින් ප්රික්ෂිතපප කිීමෙ,

vii.

එෙ තතාරතුරු තෙත එෙ පුරෙැසියා ප්රත.ශ්වීෙ ෙැළැක්ෂිවීෙ සඳහා එෙ තතාරතුරු විළෘිළර, විනාශ් ළර
තහෝ අස්ථානගත ළර ඇි බෙට තතාරතුරු ඉල්ලලා සිටිනු ලබන පුරෙැසියා හට සාධාරණ තේතු පැෙතීෙ,

ෙත අතෘප්තියට පේෙන්තන් නම්, පහත සඳහන් නම් ළළ නිලධාරියා තෙත ිරන 14 ක්ෂි තුළ අභියාචනයක්ෂි ඉිරරිපේ
ළරන්න.
නම් ළළ නිලධාරියා,
නෙ

: ඩි.එම්. රූපසිාහ ෙයා

තනතුර : අධයක්ෂිෂ
ලිපිනය : මූලය බුද්ධි ඒළළය, ශ්රී ලාළා ෙහ බැාව,ෙ, අාළ , , ජ්නාිපි ොෙත, තළාළඹ 1
සම්බන්ධ ළරගත හැකි දුරළථන අාළය :

11-24775 9

විදුේ තැප ල : dfiu@cbsl.lk

7.

තෙෙ නිත.දනතේ 6 ෙන ෙගන්ිය පරිිර අභියාචනයක්ෂි ඉිරරිපේ කිීමතම් දී පහත දැක්ෂිතෙන RTI 1 දරන අයදුම්පත
පුරො ඉිරරිපේ ළරන්න. RTI 1 දරන අයදුම්පත පිරවීෙ අනිෝය තනාත.. තතාරතුරු ඉල්ලලා සිටින්නාට RTI 1
අයදුම්පත්රතේ සඳහන් අභියාචනය විභාග කිීමෙට අෙශ්ය මූලිළ තතාරතුරු සඳහන් ළරමින් ලිපියක්ෂි ෙිනන්
අභියාචනය ඉිරරිපේ ළළ හැකිය.

