
නිවේදනයයි 
 

2016 අංක 12 දරන ව ොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පන  
 

ඉහත පනත යටතේ උසස් අධ්යාපන අංශයට අදාල තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් තතාරතුරු නිලධ්ාරියා 

තෙත RTI 01 දරණ අයදුම් පත්රය මඟින් අයදුම් කල හැකිය. තමම අයදුම්පත්රය ඉදිරිපේ කිරීම අනිොර්ය තනාතේ.   
 

ව ොරතුරු නිලධොරියො, 
 

නම    -  ටී.බී.එේ. අ පත්තතු මයො 
 නතුර    -   අතිවේක වේකේ (පොලන හො මුදේ) 
ලිපිනය    -   උසස් අධයොපන හො මහොමොේග අමො යංශය,  
       උසස් අධයොපන අංශය, 
          අංක 18, වවෝඩ් වපවදස, 
          වකොළඹ 07  
සේබන්ධ කර ග  හැකි දුරකථන අංක -     0112688338 
විදුත්ත  ැපෑල                                    -   addsec-admin@mohe.gov.lk 
 
 

01. තතාරතුරු ලබා ගැනීමට RTI 01 අයදුම්පත්රය තහෝ ොචික ඉල්ලීමක් තතාරතුරු නිලධ්ාරියා තෙත ඉදිරිපේ කර එය 

ලැබුණු බෙට ලිපියක් ලබාගන්න. 

02. ඔතේ ඉල්ලීමට අදාල තතාරතුරු සැපයිය හැකි ඉක්මනින්, තකතස් වුෙද දින 14 ක් තුළ දන්ෙනු ලැතේ.  

03. ඉල්ලලා සිටින ලද තතාරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කලතහාේ තකාමිෂන් සභාෙ නියම කල ගාස්තුෙක් තගවිය යුතු 

නම් ඔබට එය දන්ො එෙනු ඇත. තතාරතුරු ලබා ගැනීමට තගවීමක් කල යුතු නම් ඒ ගාස්තු තගවීම මත තහෝ ගාස්තු 

තගවිය යුතු තනාතේ නම් ගාස්තු රහිතෙ ඔබට දින 14 ක් තුල තතාරතුරු ලබාතදනු ඇත. 

04. ගාස්තු තගවීතමන් පසු දින 14 ක් තුල තතාරතුරු ලබා දීම අපහසු තේ නම් තතාරතුරු නිලධ්ාරියා විසින් එකී කාලය 

දීර්ඝ කිරීමට අෙශය තහ්තු සදහන් කරමින් දින 21කට තනාෙැඩි අතිතර්ක කාලයක් තුළ ඔබ ඉල්ලලා සිටි තතාරතුරු 

ඔබට ලබා තදනු ඇත. 

05. තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ෙන ඉල්ලීම යම් පුරෙැසිතයකුතේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස සම්බන්ධ්තයන් ෙන 

අෙස්ථාෙක ඉල්ලීම සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීම ඉල්ලීම ලැබී පැය 48ක් තුල සිදු කරනු ඇත. 

06. තතාරතුරු  ලබා ගැනීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමකට අදාලෙ, 
 

i. තතාරතුරු ඉල්ලීම සඳහා කරන ලද යම් ඉල්ලීමක් භාරගැනීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම, 

ii. පනතේ 5 ෙැනි ෙගන්තිය යටතේ ප්රදානය කිරිතමන් මුක්ත කර ඇති තතාරතුරු තහ්තුතෙන් 

යම් තතාරතුරක් තෙත ප්රතේශ වීම සඳහා අෙසථ්ාෙ ලබාදීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම, 

iii. පනත මගින් නිශ්චිතෙම දක්ො ඇති කාලසීමාෙන්ට අනුකූල තනාවීම, 

iv. සම්ූර්ණ තනාවූ, තනාමග යෙන තහෝ සාෙදය තතාරතුරු ප්රදානය කිරීම, 

v. ෙැඩිපුර ගාස්තු අයකිරීම, 

vi. ඉල්ලලා සිටිනු ලබන ආකෘතිතයන් තතාරතුරු සැපයීමට තතාරතුරු නිලධ්ාරියා විසින් 

ප්රතික්තෂ්ප කිරීම, 

vii. එම තතාරතුරු තෙත එම පුරෙැසියා ප්රතේශවීම ෙැලැක්වීම සඳහා එම තතාරතුරු විකෘති කර, 

විනාශ කර තහෝ අස්ථානගත කර ඇති බෙට, තතාරතුරු ඉල්ලලා සිටිනු ලබන පුරෙැසියා හට 

සාධ්ාරණ තහ්තු පැෙතීම. 

නිසා අතෘප්තතියට පේ ෙන්තන් නම් පහත සඳහන් නම් කළ නිලධ්ාරියා තෙත දින 14ක් තුල අභියාචනයක් ඉදිරිපේ 

කරන්න. 
 

නේ කල නිලධොරියො, 
නම                                                     -  වේ.ඩබ්.ටී.එන්. අමරතුංග මිය 

 නතුර                                                -  රොජ්ය වේකේ 

ලිපිනය                                       -  උසස් අධයොපන හො මහොමොේග අමො යංශය, මහොමොේග රොජ්ය අමො යොංශය 

සේබන්ධ කරග  හැකි දුරකථන අංක     -  0112050535 

විදුත්ත  ැපෑල                                       -  tnamaratunga@gmail.com 
 

07. තමම නිතේදනතේ 6 ෙන ෙගන්තිය පරිදි අභියාචනයක් ඉදිරිපේ කිරීතම්දී පහත දැක්තෙන RTI 10 දරන අයදුම්පත 

පුරො ඉදිරිපේ කරන්න. RTI 10 දරන අයදුම්පත පිරවීම අනිොර්යය තනාතේ. තතාරතුරු ඉල්ලලා සිටින්නාට RTI 10 

අයදුම්පත්රතේ සඳහන් අභියාචනය විභාග කිරීමට අෙශය මූලික තතාරතුරු සඳහන් කරමින් ලිපියක් මගින් අභියාචනය 

ඉදිරිපේ කළ හැකි ය. 


