
 

 

ත ොරතුරු වලට ප්රතේශ වීතේ පටිපාටිය 

 

 පන  - 2016 අංක 12 දරන තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ පනත 

 

 නිතයෝග - 2017 තපබරවාරි 03 දින හා අංක 2004/66 දරන අති විත ේෂ ගැසට් පත්රය 

 තපොදු අධිකාරිය – උතුරු මැද පළාත් රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන් සභාව 

 පන  හා නිතයෝග – www.documents.gov.lk තවබ් අඩවිතයන් බාගත කළ හැක 

 ඉහත පනත යටතත් උතුරු මැද පළාත් රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන් සභාවට  අදාළ තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පනතත් සඳහන් තතොරතුරු 

නිලධාරියා තවත RTI 01 දරන අයදුේපත්රය මගින් අයදුේ කළ හැකිය. තමම අයදුේපත්රය ඉදිරිපත් කිරිම අනිවාර්ය තනොතේ. 

 

 ත ොරතුරු නිලධාරියා 

නම: එච්.එේ.ඩී.එස්. හින්තකන්ද මයා 

 නතුර: සහකාර තේකේ  

ලිපිනය: පළාත් රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන් සභාව, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර. 

සේබන්ධ කරග  හැකි දුරකථන අංක: +94  25 2222773, +94 25 2227735  

ෆැක්ස්: +94 25 2224447 

විද්යුත්  ැපෑල:  pscncp@gmail.com 

  

ත ොරතුරු ලබාගැනීමට ඉල්ලුේ කිරිම 

1. තතොරතුරු ලබාගැනීමට ලිඛිත RTI -01 අයදුේපත්රය තහෝ ලිපියක් වාචික ඉේලීමක් තතොරතුරු නිලධාරියා තවත කර එය ලැබුණු 

බවට ලිපියක් ලබාගන්න 

2. ඔතබ් ඉේලීමට අදාල තතොරතුරු සැපයිය හැකිද යන්න පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින්, තකතසේ වුවද දින 14 ක් තුළ දන්වනු ලැතබ් 

3. ඉේලා සිටින ලද තතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කළතහොත් තකොමිෂන් සභාව නියම කළ ගාස්තුවක් තගවිය යුතු නේ එය දන්වා 

එවනු ඇත. තතොරතුරු ලබාගැනීමට තගවීමක් කළයුතු නේ ඒ අනුව ගාස්තු තගවීම මත තහෝ ගාස්තු තගවිය යුතු තනොතේ නේ ගාස්තු 

රහිතව ඔබට දින 14 ක් තුළ තතොරතුරු ලබාතදනු ඇත 

4. ගාස්තු තගවීතමන් පසු දින 14 ක් තුළ තතොරතුරු ලබාදීම අපහසු තේනේ තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී කාලය දීර්ඝකිරිමට 

අව ය තහේතු සඳහන් කරමින් දින 21 කට තනොවැඩි අතිතර්ක කාලයක් තුළ ඔබ ඉේලා සිටි තතොරතුරු ඔබට ලබාතදනු ඇත 

5. තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා වන ඉේලීේ යේ පුරවැසිතයකුතේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස සේබන්ධතයන් වන අවස්ථාවක 

ඉේලීම සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීම ඉේලීම ලැබී පැය 48 ක් තුල සිදුකරනු ඇත 

6. තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා කරන ලද ඉේලීමකට අදාලව, 

1. තතොරතුරු ඉේලීම සඳහා කරන ලද යේ ඉේලීමක් භාරගැනීම ප්රතික්තෂේප කිරිම, 

2. පනතත් 5 වැනි වගන්තිය යටතත් ප්රදානය කිරිතමන් මුක්ත කර ඇති තතොරතුරු තහේතුතවන් යේ තතොරතුරක් තවත 

ප්රතේ  වීම සදහා අවස්ථාව ලබාදීම ප්රතික්තෂේප කිරිම, 

3. පනත මගින් නි ්චිතවම දක්වා ඇති කාල සීමාවන්ට අනුකූල තනොවීම, 

http://www.pubad.gov.lk/web/images/stories/RTI/rti-sinhala.pdf
http://www.pubad.gov.lk/web/images/stories/RTI/2004-66_s.pdf
http://www.documents.gov.lk/


 

4. සේපූර්ණ තනොවු, තනොමඟ යවන තහෝ සාවදය තතොරතුරු ප්රදානය කිරිම, 

5. වැඩිපුර ගාස්තු අයකිරිම, 

6. ඉේලා සිටිනු ලබන ආකෘතිතයන් තතොරතුරු සැපයීමට තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප්රතික්තෂේප කිරිම, 

7. එම තතොරතුරු තවත එම පුරවැසියා ප්රතේ වීම වැළැක්වීම සඳහා එම තතොරතුරු විකෘති කර, විනා  කර තහෝ 

අස්ථානගත කර ඇති බවට තතොරතුරු ඉේලා සිටිනු ලබන පුරවැසියා හට සාධාරණ තහේතු පැවතීම 

මත අතෘප්තියට පත්වන්තන් නේ, පහත නේ සඳහන් කළ නිලධාරියා තවත දින 14 ක් තුළ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

  

නේ කළ නිලධාරියා 

නම: ඩබ්ලිේ.ඒ.ආර්. විමලසිරි මයා 

 නතුර: තේකේ 

ලිපිනය: පළාත් රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන් සභාව, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර. 

 

සේබන්ධ කරග  හැකි දුරකථන අංක: +94 25 2224447  

Fax: +94 25 2224447 

විද්යුත්  ැපෑල: pscncp@gmail.com  

  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරිම 

1. නේ කළ නිලධාරියාතේ තීරණය තහේතුතවන් පීඩාවට පත්වීම මත තහෝ පනතතන් නියම කරනු ලබන කාලසීමාව තුළ එකී 

නිලධරයාතගන් තීරණයක් ගැනීමට අසමත්වීම මත ඕනෑම අභියාචකතයකුට තකොමිෂන් සභාව තවතට තමකී රීති වල දැක්තවන 

සාේපල තපෝරමතයන් ඉේලා සිටින තතොරතුරු ලබාදීම මගින් තකොමිෂන් සභාව තවත අභියාචනා කළ හැකිය. 

2. අභියාචනය තකොමිෂන් සභා කාර්යාලතේ තගොනු කළ යුතු අතර, පුද්ගලිකව තහෝ ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් ලබාදිය හැකිය. 

3. අභියාචනයක් සාමානය ව තයන් සලකා බැලීම සඳහා මාස 2 ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

4. එබදු අභියාචනයක්, සතය පිටපත් බවට තමන් විසින් සහතික කළ පහත දැක්තවන ලිකියවිලි සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

1. පනතත් 24 වන වගන්තිය යටතත් සිදුකළ ඉේලීතේ පිටපතක් 

2. තතොරතුරු නිලධාරියාතගන් යේ පිළිතුරක් ලැබුතේ නේ එම පිළිතුතර් පිටපතක් 

3. පනතත් 31 වගන්තිය යටතත් නේ කළ නිලධාරියා තවත සිදුකළ අභියාචනතේ පිටපතක් 

4. නේ කළ නිලධාරියාතගන් යේ පිළීතුරක් ලැබුතේ නේ එම පිළිතුතර් පිටපතක් 

5. අභියාචක විසින් සුදුසු යැයි හැ  තඟන, ඔහුතේ තහෝ ඇයතේ අභියාචනයට අදාළව ඉදිරිපත් කළ තසසු ලියකියවිලි වල 

පිටපත්, ඒවාතේ සුචියක් සමඟ 

5. අභියාචනයක් අභියාචක විසින් පිටපත් තදකකින් යුතුව තගොනුකළ යුතුය. 

6. රීති (1-5) දක්වා ඇති තකොන්තද්සි තෘප්ත තනොකරන්තන් නේ තකොමිෂන් සභාව විසින් අභියාචනයක් සාමානය ව තයන් 

පිළිතනොගනු ඇත. 

 



7. මාස තදතක් කාලපරිතච් ේදය ඉක්මවා යාතමන් පසුව වුවද, ඔහුතේ/ ඇයතේ පාලනතයන් බැහැරව තහේතුවක් විසින් ඔහු/ ඇය 

අභියාචනය ඉදිරිපත් කිරිතමන් වළක්වා ඇතිවිටදී එකී අභියාචනය පිළිගැනීමට තකොමිෂන් සභාවට හැකියාව ඇත. 

  

තකොමිෂන් සභාතේ ලිපිනය 

මහින්ද ගේමන්පිල 
සභාපති 
තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

කාමර අංක 203-204 
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්ාතයන්තර සේමන්ත්රණ  ාලාව 

තකොළඹ 07 

දුරකථන අංකය. +94 11 2691625 

  

ගාස්තු තගවීම: 

  

1. අයදුේපත් ගාස්තු 

1. කිසිදු තපොදු අධිකාරියක්, පුරවැසියකු විසින් තතොරතුරු ඉේලීමක් සිදුකිරීම සඳහා තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ 

අයදුේපතක් සැපයීතේදී කිසිදු ගාස්තුවක් අය තනොකළ යුතුය 

2. තතොරතුරු ඉේලීමක් සේබන්ධතයන් මූලික කටයුතු කිරීම සඳහා කිසිදු තපොදු අධිකාරියක් කිසිදු ගාස්තුවක් අයතනොකළ යුතුය 

  

2 ත ොරතුරු සඳහා ගාස්තු 

අන් තලසකින් නියම කර ඇත්තත් නේ මිස, තතොරතුරු ඉේලීමක් සඳහා ප්රතිචාර ව තයන් තතොරතුරු සැපයීම පිණිස පහත දැක්තවන ගාස්තු 
තපොදු අධිකාරියක් විසින් අයකරනු ලැබිය හැකිය. 

(i)    ඡායාපිටපත් ගැනීම : 

(අ)  A4 (තස.මී.21x තස.මී29.7) කඩදාසියක තහෝ ඊට වඩා කුඩා ප්රමාණතේ කඩදාසියක සපයනු ලබන තතොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් 

 රු.2/- සහ එකම තකොළතේ තදපැත්ත රු.4/- ක් තේ.   

(ආ)  ලීගේ ප්රමාණතේ (තස.මී.21.59xතස.මී35.56) කඩදාසිය සහ A3 ප්රමාණතේ (තස.මී.29.7x තස.මී42) කඩදාසියක සපයනු ලබන 

 තතොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු.4/- සහ එකම තකොළතේ තදපැත්ත රු.8/- ක් තේ. 

(ඇ)  ඉහත සඳහන් කල ප්රමාණයට වඩා වි ාල කඩදාසියක සපයනු ලබන තතොරතුරක් සඳහා සැබෑ වියදම අයතකතර්. 

(ii)  මුද්රිත පිටපතක් ලබාගැනීම 

(අ) A4 (තස.මී.21x තස.මී29.7) කඩදාසියක තහෝ ඊට වඩා කුඩා ප්රමාණතේ කඩදාසියක සපයනු ලබන තතොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් 

 රු.4/- සහ එකම තකොළතේ තදපැත්ත රු8/- ක් තේ.  

(ආ)  ලීගේ ප්රමාණතේ (තස.මී.21.59xතස.මී35.56) කඩදාසියක සහ A3 ප්රමාණතේ (තස.මී.29.7x තස.මී42) කඩදාසියක සපයනු ලබන 

 තතොරතුරු සඳහා තනි පැත්තක් රු.4/- සහ එකම තකොළතේ තදපැත්ත රු.8/- ක් තේ.  

(ඇ)  ඉහත සඳහන් කල ප්රමාණයට වඩා වි ාල කඩදාසියක සපයනු ලබන තතොරතුරක් සඳහා සැබෑ වියදම අය තකතර්. 

(iii)  තතොරතුරු ඉේලීම සිදුකරනු ලබන පුරවැසියා විසින් සපයනු ලබන ඩිස්කට්ටුවක් (Diskette) සංයුක්ත තැටියක් (Compact Disc) 

 යූඑස්බී දත්ත පරිවාහකයක් (USB mass drive) තහෝ එබඳු තවනත් ඉතලක්තරොනික උපාංගයක් තවත තතොරතුරු පිටපත් කරදීම 

 පිණිස තේ එක් එක් අයිතමයක් සඳහා රු.20/- බැගින් අයතකතර්. 

(iv)  තපොදු අධිකාරිය විසින් සපයනු ලබන ඩිස්කට්ටුවක් (Diskette) සංයුක්ත තැටියක් (Compact Disc) යූඑස්බී දත්ත පරිවාහකයක් 

 (USB mass drive) තහෝ එබඳු තවනත් ඉතලක්තරොනික උපාංගයක් තවත තතොරතුරු පිටපත් කරදීම සඳහා සැබෑ වියදම අයතකතර්. 



(v)  යේකිසි ලියවිේලක් තහෝ විෂයයක් පරීක්ෂා කරන්තන් නේ තහෝ ඉදිකිරීේ ක්තෂේත්රයක් පරීක්ෂාවට ලක්කරන්තන් නේ පැයකට 

 රු.50/- බැගින් අයකරනු ලබන අතර,එකී අධයයනය/පරීක්ෂාව සඳහා පැයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවන්තන්නේ පළමු පැය 
 සඳහා ගාස්තු අයතනොතකතර්. තමය සිදු කරනුතේ තනොමිලතේ එබඳු පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට ඉඩසැලසූ තපොදු අධිකාරීන්තේ එකී 
 භාවිතයට අගතියක් තනොවන පරිදිය. තවද එකී තපොදු අධිකාරීන්තේ එකී භාවිතය තමම උප රීතිය තිබියදී වුවද එතසේම පවතිනු ඇත. 

(vi)  නියැදි (සාේපල) තහෝ ආකෘති (තමොඩල) සඳහා සතය වියදම අයතකතරනු ඇත. 

(vii)  ඊ තේේ (විදුත් තැපෑල) මගින් සපයනු ලබන තතොරතුරු සඳහා ගාස්තු අය තනොතකොර්. 

  

3. චක්රතල්ඛ තහෝ රීති වශතයන් මීට තපර නියම කල තහෝ නිකුත් කල ගාස්තු උපතල්ඛනයක් යේකිසි 

තපොදුඅදිකාරියක් සතුව පවතියි නේ, 4 වන රීතිතේ කුමක් සඳහන් වුවද්ය එකී ගාස්තු උපතල්ඛනය දිගින් දිගටම 
ක්රියාත්මක වනු ඇ . 

තේ අනුව, දැනට පවත්නා ගාස්තු උපතේඛන සේබන්ධතයන් යේකිසි ගැටුමක් ඇති වුවතහොත්, ගාස්තු සහ අභියාචන පිළිබඳ තමකී රීතිවලට 

අනුකූලව එබඳු තත්වයක්, තකොමිෂන් සභාතවන් නි ්චය කලයුතු අභියාචනයකට විෂය විය හැකිය. 

  

4. ගාස්තුවකින් ත ොරව සපයනු ලබන ත ොරතුරු : 

(1)  ඉහත සඳහන් කළ 4 වැනි රීතිතේ කුමක් සඳහන් වුවද, තපොදු අධිකාරය විසින් පිටු හතරක් (ඒ 4 ප්රමාණතේ) ප්රමාණතේ තතොරතුරු 
 අන්තර් ගත තහෝ සකසන ලද ඡායා පිටපත් තහෝ මුද්රිත පිටපත් ගාස්තුවකින් තතොරව ලබා ගත යුතුය. 

(2)  සාමාතනයයන් ගාස්තුවකින් තතොරව ලබා දිය හැකි තතොරතුරු, තවදුරටත් ගාස්තුවකින් තතොරව ලබා ගත යුතුය. 

  

5. ගාස්තු තගවීතේ ක්රමය : 

1. තමකී රීති වලට අන් තැතනක කුමක් සඳහන් වුවද, තපොදු අධිකාරයට පහත දැක්තවන ආකාරයට තතොරතුරු සඳහා ගාස්තු අයකළ 

 හැකිය. 

1. තතොරතුරු නිලධාරියාට අත්පිට මුදේ ව තයන් 

2. තපොදු අධිකාරිතේ ගිණුේ නිලධරයා තවත තයොමු  කළ බැංකු අණකරයක් මගින් 

2. ගාස්තු තගවීතේ ක්රමය කුමක් වුවද තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී තගවීමට අදාලව රිසිට්පතක් නිකුත් කළ යුතුය. 

  

ත ොරතුරු පන  පිළිබඳව උතුරු මැද්ය පළාත් රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන් සභාතේ නිලධාරීන් ද්යැනුවත් කිරීමට ගත් ක්රියාමාර්ග 

1. අභයන්තර උපතදස් නිකුත් කිරීම - අභයන්තර උපතදස් අංක 01 


