නිවේදනයයි
2016 අංක12 දරන වතොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත
ඉහත පනත යටතේ තෙෙ ආයතනයට අදාළ තතොරතුරු ලබාගැනීෙ සදහා , පහත සදහන් තතොරතුරු නිලධාරිතයකු තෙත RTI 01 දරණ අයදුම් පත්රය ෙිනන් අයදුම් ළළ හැියය තෙෙ අයදුම් පත්රය ඉිරරිපේ ියීමෙ
අනිොර්ය තනොතේ
1

තේ සී රතේපුර ෙයා

අතිතර්ළ ිරස්ත්රික් ල තමළම්

081-2239241

ds@kandy.dist.gov.lk

2

තේ පී යු ටී ජයරේන ෙයා

අතිතර්ළ ිරස්ත්රික් ල තමළම් ඩඉ්ම්

081-2225394

ds@kandy.dist.gov.lk

3
4

තේ එම් එස් බේ්ාර ෙයා
්බ්ලිේ එම් ආර් තක් ල තක් ල විතේසුන්දර මිය

ප්රධාන ගණළාිකළාරි
අධයක් ල ඩසැලැසුම්

081-2233604
081-2224079

ds@kandy.dist.gov.lk
ds@kandy.dist.gov.lk

5

ආර් ඒ අජිේ කුොර ෙයා

පරිපාලන නිලධාරි

081-2224435

ds@kandy.dist.gov.lk

01

තතොරතුරු ලබා ගැනීෙට ලිඛිතෙ RTI 01 අයදුම්පත්රය තහෝ ලිියයක් ල තහෝ ොචිළ ඉමලීෙක් ල තතොරතුරු නිලධාරියා තෙත ඉිරරිපේ ළර එය ලැුණු  බෙට ලිියයක් ල ලබාගන්න

02

ඔතබ් ඉමලීෙට අදාළ තතොරතුරු සැපයිය හැියද යන්න ියළිබදෙ හැිය ඉක් ලෙනින් , තළතස වුෙද ිරන 14 ක් ල තුළ දන්ෙනු ලැතබ්

03

ඉමලා සිටින ලද තතොරතුරු ඔබට ීමෙට තීරණය ළළතහොේ තළොමි න් සභාෙ නියෙ ළළ ගාස්තුෙක් ල තගවිය යුතු නම් එය ඔබට දන්ො එෙනු තත තතොරතුරු ලබාගැනීෙට තගීමෙක් ල ළළ යුතු නම් ඒ අනුෙ ගාස්තු තගීමෙ ෙත තහෝ ගාස්තු තගවිය යුතු තනොතේ නම් ගාස්තු රහිතෙ
ඔබට ිරන 14ක් ල තුළ තතොරතුරු ලබාතදනු තත

04

ගාස්තු තගීමතෙන් පසු ිරන 14ක් ල තුළ තතොරතුරු ලබා ීමෙ අපහසු තේ නම් , තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් එකී ළාලය ීමර්ඝ ියීමෙට අෙ ය තහතු සදහන් ළරමින් ිරන 21 ළට තනොෙැඩි අතිතර්ළ ළාලයක් ල තුළ ඔබ ඉමලා සිටින තතොරතුරු ඔබට ලබා තදනු තත

05

තතොරතුරු ලබාගැනීෙ සදහා ෙන ඉමලීෙ යම් පුරෙැසියකුතේ ජීවිතය සහ පුද්ගලිළ නිදහස සම්බන්ධතයන් ෙන අෙස්ාාෙළ ඉමලීෙ සදහා ප්රතිචාර දැක් ලීමෙ , ඉමලීෙ ලැබී පැය 48ක් ල තුළ සිදුතළතරනු තත

06

තතොරතුරු ලබා ගැනීෙ සදහා ළරන ලද ඉමලීෙළට අදාළෙ,
I
II

තතොරතුරු ඉමලීෙ සදහා ළරන ලද යම් ඉමලීෙක් ල භාරගැනීෙ ප්රතික් ලත ප ියීමෙ
පනතේ 5 ෙැනි ෙගන්තිය යටතේ ප්රදානය ියීමතෙන් ුකක් ලත ළර තති තතොරතුරු තහතුතෙන් යම් තතොරතුරක් ල තෙත ප්රතේ ීමෙ සදහා අෙස්ාාෙ ලබා ීමෙ ප්රතික් ලත ප ියීමෙ

III
IV

පනත ෙිනන් නි ්චිතෙෙ දක් ලො තති ළාලසීොෙන්ට අනුකූල තනොීමෙ
සම්පූර්ණ තනොවු , තනොෙඟ යෙන තහෝ සාෙදය තතොරතුරු ප්රදානය ියීමෙ

V

ෙැඩිපුර ගාස්තු අය ියීමෙ

VI

ඉමලා සිටිනු ලබන ආළෘතිතයන් තතොරතුරු සැපයීෙට තතොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප්රතික් ලත ප ියීමෙ

VII

එෙ තතොරතුරු තෙත එෙ පුරෙැසියා ප්රතේ ීමෙ ෙැලැක් ලීමෙ සදහා එෙ තතොරතුරු විළෘති ළර, විනා ළර තහෝ අස්ාානගත ළර තති බෙට තතොරතුරු ඉමලා සිටින පුද්ගලයාහට සාධාරණ තහතු පැෙතීෙ,

ෙත අතෘප්තියට පේෙන්තන් නම් පහත සදහන් නම් ළළ නිලධාරියා තෙත ිරන 14 ක් ල තුළ අභියාචනයක් ල ඉිරරිපේ ළරන්න
නම් ළළ නිලධාරියා,

ඩි.එේ.එන්.ජි.ජි.ටි. කරුණාරත්න මයා
දිස්ත්රික් ල වමකේ ද දිසාපති ්ස්වව ක කුතුතු අමාතයංකවඅ අතිව ක වමකේ් දිස්ත්රික් ල වමකේ කා යා,ය් මුවරවර.

දුරළාන අංළ
081-2222235

විදුේ තැප ල
ds@kandy.dist.gov.lk

තෙෙ නිතේදනතේ 6 ෙන ෙගන්තිතේ පරිිර අභියාචනයක් ල ඉිරරිපේ ියීමතම්ීම පහත දැක් ලතෙන RTI 10 දරණ අයදුම්පත පුරො ඉිරරිපේ ළරන්න RTI 10 දරණ අයදුම්පත ියරීමෙ අනිොර්ය තනොතේ තතොරතුරු ඉමලා
සිටින්නාට RTI 10 අයදුම් පත්රතේ සදහන් අභියාචනය විභාග ියීමෙට අෙ ය ූලලිළ තතොරතුරු සදහන් ළරමින් ලිියයක් ල ෙිනන් අභියාචනය ඉිරරිපේ ළළ හැියය

