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පළාත් රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව,
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RTI අභයන්තර නිග ෝග 01
කාර් මණ්ඩලගේ සි ලුම නිලධාරීන් ගවත,

2016 අංක 12 දරණ ගතොරතුරු දැනගැනීගේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්රි ාත්මක කිරීම.
අංක 2004/66 දරණ ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ගේ අති විග ේෂ ගැසට් පත්ර මගින් 2016 අංක 12
දරණ ගතොරතුරු දැන ගැනීගේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ පනත, 2017.02.03 දින දින සිට බලපැවැත්ගවන පරිදි
බලාත්මක කර ඇත. ගමම පනත සහ එ ට අදාළ ගැසට් නිගේදන , භාවිතා කළ යුතු ආකෘතින් හා අගනකුත්
විස්තර www.document.gov.lk. න ගවබ් අඩවිග න් ලබා ගත හැකි .
ගේ සේබන්ධග න් උතුරු මැද පළාත් රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාගේ ගතොරතුරු නිලධාරි ා ගලස සහකාර
ගේකේ, එච්.එේ.ඩී.එස්.හීන්ගකන්ද මහතා පත් කර ඇත. ගතොරතුරු නිලධාරි ාට අව ය ගතොරතුරු සැපයීම
සඳහා සෑම නිලධාරිග කුම සෑම අතින්ම සහා වි යුතු .
ගේ අනුව ගතොරුතුරු දැනගැනීගේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්රි ාත්මක කිරීගේදී සෑම නිලධාරිග කුම පහත
සඳහන් ක්රමගේද ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම අතයාව ය ගේ.
1. ගතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉේලුේ කිරීම
ගතොරුතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පළාත් රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව ගවත ඉදිරිපත් වන සෑම ඉේලීමේම
ගතොරතුරු නිලධාරි ා ගවත ඉදිරිපත් වි යුතු .

ේ ගහ කින් කිසි ේ අං

ේ ගවත සෘජුවම ගතොරතුරු ලබා

ගැනීමට ඉේලීමේ ඉදිරිපත් වී ඇත්නේ, එම ඉේලීම ගතොරතුරු නිලධාරී ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු . ගතොරුතුරු
ඉේලුේ කිරීම ගැසට් නිගේදනගේ නිග ෝග අංක 4 බලන්න.
ආ තන

ගවත ඉදිරිපත් වන සෑම ගතොරතුරු ලබා ගැනීගේ ඉේලීමේ සඳහාම ගවන ගවනම අනුක්රමික අංක

ලබා දී ගරජිස්ටර ේ ( ලි ාපදිංචි කිරීගේ ගේඛන ේ) පවත්වාගගන ාමට ගතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් කටයුතු
කළ යුතු .
2. ගතොරතුරු ලබාදීම.

ආ තගේ ගතොරතුරු නිලධාරී ා හරහා කිසි ේ අං

ේ ගවත ගතොරතුරු ලබා ගැනීගේ ඉේලීමේ ඉදිරිපත් වූ විට

හැකි ඉේමනින් එම ගතොරතුරු ආ තනගේ ගතොරුතුරු නිලධාරී ා ගවත ලබාදීමට අදාළ අං

විසින් කටයුතු

කළ යුතු .
ේ කිසි ගතොරතුරේ ලබාදීම පිළිබඳව අවිනි ්චිතතාව ේ මතුගේ නේ ගතොරතුරු නිලධාරී සමග සාකච්ජ්ා ගකොට
නිගමන කට එළඹි යුතු .
ේ කිසි ගතොරතුරේ ලබාදීම සේබන්ධග න් තුන්වන පාර් ව ක එකඟතාව ේ ලබාගත යුතු වන්ගන් නේ, ඒ
බව ගතොරතුරු නිලධාරි ා ගවත ගනොපමාව දැන්වි යුතු . ඒ අනුව ගතොරතුරු නිලධාරී ා විසින් එම ගතොරතුරු
ලබාදීම සේබන්ධග න් අදාළ තුන්වන පාර් වගේ එකඟතාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු . එවන්
අවස්ථාවකදී ගතොරතුරු ලබාදීම සඳහා අමතර කාල ේ අව ය වන බවට ගතොරතුරු ඉේලුේ කළ පාර් ව
දැනුවත් කිරීමට ගතොරුතුරු නිලධාරී ා විසින් පි වර ගත යුතු .
3. ගතොරතුරු ලබාදීම ප්රතිේගෂේප කිරීම
ගතොරුතුරු දැනගැනීගේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනගත් විධි විධාන න්ට

ටත්ව කිසි ේ ඉේලුේ කරන ලද

ගතොරතුරුේ ලබාදීමට ගනොහැකි වන්ගන් නේ, ඒ පනගත් 05 වගන්තිගේ සඳහන් කුමන ගහේතූන් මත ද න්න
ගතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් පැහැදිලිව සඳහන් ගකොට ඉදිරිපත් කළ යුතු .
පනගත් 25 (2) වගන්තිගේ සඳහන් පරිදි ඉේලුේ කළ දිනගේ සිට වැඩ කරන දින 14 ේ ඇතුළත ඉේලුේ කළ
පාර් ව

ගවත ගතොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු . පනගත් 25 (5)

ටගත් සඳහන්

ේ ගහේතුවේ මත

ගතොරතුරු ලබැදීමට අමතර කාල ේ අව ය වන්ගන් නේ, ඒ පිළිබදව ගතොරතුරු ඉේලුේ කළ පාර් ව දින 14
ේ ඇතුළත දැනුවත් කිරීමට හැකිවන පරිදි ගතොරතුරු නිලධාරී ා දැනුවත් කළ යුතු .
4. ගතොරුතුරු සඳහා ගාස්තු අ කිරීම
ගතොරුතුරු ලබාදීම ගවනුගවන් ගාස්තු අ කල යුතු අවස්ථාවලදී ගතොරතුරු නිලධාරී විසින් ගැසට් පත්රග හි
සඳහන් “

ගතොරුතුරු දැනගැනීගේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ ගකොමිෂන්

වගන්තිගේ ප්රතිපාදන න්ට

ටත්ව අ

ගතොරතුරු ඉේලා සිටින පාර් ව

කළ යුතු ගාස්තු තීරණ

සභා රීතී 2017 ”

ටගත් (4) වන

කර ඒ බව ලිඛිතව දැන්වි

යුතු . ඒ අනුව

ගවතින් අදාළ ගැසට් පත්රගේ විධිවිධාන ප්රකාරව ගාස්තු අ

කර ගැනීමට

ගතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් කටයුතු කළ යුතු .
ගතොරතුරු ලබාදීගේ ක්රි ාවලි ට අදාළ සන්නිගේදන කටයුතු උේත ගැසට් පත්රගේ සඳහන් කර ඇති ආකෘති පත්ර
මඟින් සිදු කිරීමට ගතොරතුරු නිලධාරී විසින් කටයුතු කළ යුතු .

ගේ සේබන්ධග න් වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා ගමම ආ තනගේ ගතොරතුරු නිලධරී, සහකාර
ගේකේ, එච්.එේ.ඩී.එස්.හීන්ගකන්ද මහතා අමතන ගලස දන්වමි.

(එච්.එේ.තිලකබණ්ඩාර),
ගේකේ,
පළාත් රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව,
උතුරු මැද පළාත.

