
ත ොරතුරුවලට ප්රතශ  ීමත  ටිපටටිපය 
 

පනත - 2016 අංක 12 දරන තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 

නිත ෝග - 2017 තපබරවාරි 03 දින හා අංක 2004/66 දරණ අති විත ේෂ ගැසට් පත්ර  

තපොදු අධිකාරි  - පුද්ගල න් ලි ාපදිංචි කිරීතේ තදපාර්තතේන්තුව 

පනත හා නිත ෝග - www.documents.gov.lk තවබ් අඩවිත න් බාගත කළ හැකි  

 

ඉහත පනත  ටතේ පුද්ගල න් ලි ාපදිංචි කිරීතේ තදපාර්තතේන්තුවට අදාල තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා 

පනතේ සඳහන් තතොරතුරු නිලධාරි ා තවත RTI 01 දරණ අ දුේපත්ර  මිනන් අ දුේ කළ හැකි   තමම 

අ දුේපත්ර  ඉදිරිපේ කිරීම අනිවාර්  තනොත.  

 

ත ොරතුරු නිලධටරියට 

නම : ජී ඩී  නදීකා  

තනතුර : තකොමසාරිස් (සංවර්ධන හා පර්තේෂණ) 

ලිපින  : පුද්ගල න් ලි ාපදිංචි කිරීතේ තදපාර්තතේන්තුව, සුහුරුපා , බේතරමුල්ල  

සේබන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංක  : +94  115226104 

 

ෆැක්ස් :+94 11 2862231 

විදුේ තැප ල : com-rd@drp.lk 

 

ත ොරතුරු ලබටගැනීමට ඉල්ලු  කිරීම 

1. තතොරතුරු ලබාගැනීමට ලිඛිත RTI 01 අ දුේපත්ර  තහෝ ලිපි ක් තහෝ වාචික ඉල්ීමමක් තතොරතුරු 

නිලධාරි ා තවත ත ොමුකර එ  ලැබුණු බවට ලිපි ක් ලබාගන්න  

2. ඔතබ් ඉල්ීමමට අදාල තතොරතුරු සැපයි  හැකිද  න්න පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින්, තකතසේ වුවද දින 14 ක් 

තුළ දන්වනු ලැතබ්  

3. ඉල්ලා සිටින ලද තතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණ  කළතහොේ තකොමිෂන් සභාව නි ම කළ ගාස්තුවක් 

තගවි  යුතු නේ එ  දන්වා එවනු ඇත  තතොරතුරු ලබාගැනීමට තගවීමක් කළයුතු නේ ඒ අනුව ගාසත්ු 

තගවීම මත තහෝ ගාස්තු තගවි  යුතු තනොත. නේ ගාස්තු රහිතව ඔබට දින 14ක් තුළ තතොරතුරු ලබාතදනු 

ඇත  

4. ගාස්තු තගවීතමන් පසු දින 14 ක් තුළ තතොරතුරු ලබාදීම අපහසු ත. නේ තතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් එකී 

කාල  දීර්ඝ කිරීමට අව ය තහේතු සඳහන් කරමින් දින 21 කට තනොවැඩි අතිතර්ක කාල ක් තුළ ඔබ 

ඉල්ලා සිටි තතොරතුරු ඔබට ලබාතදනු ඇත  

5. තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ීමේ  ේ පුරවැසි කුතේ ජීවිත  සහ පුද්ගලික නිදහස 

සේබන්ධත න් වන අවස්ථාවක ඉල්ීමම සඳහා ප්රතිාාර දැක්වීම ඉල්ීමම ලැී  පැ  48 ක් තුල සිදුකරනු 

ඇත  

6. තතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා කරන ලද ඉල්ීමමකට අදාලව, 

1) තතොරතුරු ඉල්ීමම සඳහා කරන ලද  ේ ඉල්ීමමක් භාරගැනීම ප්රතික්තෂේප කිරීම, 

2) පනතේ 5 වැනි වගන්ති   ටතේ ප්රදාන  කිරීතමන් මුක්ත කර ඇති තතොරතුරු තහේතුතවන්  ේ 

තතොරතුරක් තවත ප්රත.  වීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම ප්රතික්තෂේප කිරීම, 

3) පනත මිනන් නි ච්ිතවම දක්වා ඇති කාල සීමාවන්ට අනුකූලව තනොවීම, 

4) සේපූර්ණ තනොවූ, තනොමග  වන තහෝ සාවදය තතොරතුරු ප්රදාන  කිරීම, 

5) වැඩිපුර ගාස්තු අ කිරීම, 

6) ඉල්ලා සිටිනු ලබන ආකෘතිත න් තතොරතුරු සැපයීමට තතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් ප්රතික්තෂේප කිරීම, 

7) එම තතොරතුරු තවත එම පුරවැසි ා ප්රත. වීම වැළැක්වීම සඳහා එම තතොරතුරු විකෘති කර, විනා  කර 

තහෝ අස්ථානගත කර ඇති බවට තතොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබන පුරවැසි ාහට සාධාරණ තහේතු පැවතීම 

මත අතෘප්ති ට පේවන්තන් නේ, පහත සඳහන් කළ නිලධාරි ා තවත දින 14 ක් තුළ අභි ාාන ක් ඉදිරිපේ 

කරන්න  

http://www.documents.gov.lk/


 

න  කළ නිලධටරියට 

නම : පී වී  ගුණතිලක 

 නතුර : තකොමසාරිස් ජනරාල් 

ලිපිනය : පුද්ගල න් ලි ාපදිංචි කිරීතේ තදපාර්තතේන්තුව, සුහුරුපා , බේතරමුල්ල  

ස බන්ධ කරග  හැකි දුරකථන අංක :+94 11 2862255 

ෆැක්ස් :  +94 11 2862198 

විද්යුත් ත  ැට ල : com.genaral.drp@gmail.com 

 

තකොමිෂන් සභටව තව  අභියටචනට ඉදිරිටත් ත කිරීම 

 

1. නේ කළ නිලධාරි ාතේ තීරණ  තහේතුතවන් පීඩාවට පේවීම මත තහෝ පනතතන් නි ම කරනු ලබන 

කාලසීමාව තුළ එකී නිලධාරි ාතගන් තීරණ ක් ගැනීමට අසමේවීම මත ඔන ම අභි ාාකත කුට 

තකොමිෂන් සභාව තවතට තමකී රීති වල දැක්තවන සාේපල තපෝරමත න් ඉල්ලා සිටින තතොරතුරු 

ලබාදීම මිනන් තකොමෂන් සභාව තවත අභි ාානා කල හැකි   

2. අභි ාාන  තකොමිෂන් සභා කාර් ාලතේ තගොනු කළ යුතු අතර, පුද්ගලිකව තහෝ ලි ාපදිංචි තැප ල 

මිනන් ලබාදි  හැකි   

3. අභි ාාන ක් සාමානය ව ත න් සලකා බැීමම සඳහා මාස 2 ක් ඇතුළත ඉදිරිපේ කළ යුතු   

4. එබඳු අභි ාාන ක්, සතය පිටපේ බවට තමන් විසින් සහතික කළ පහත දැක්තවන ලි කි විලි සම  

ඉදිරිපේ කළ යුතු   

I. පනතේ 24 වන වගන්ති   ටතේ සිදුකළ ඉල්ීමතේ පිටපතක් 

II. තතොරතුරු නිලධාරි ාතගන්  ේ පිළිතුරක් ලැබුත. නේ එම පිළිතුතර් පිටපතක් 

III. පනතේ 31 වගන්ති   ටතේ නේ කළ නිලධාරි ා තවත සිදුකළ අභි ාානතේ පිටපතක් 

IV. නේ කළ නිලධාරි ාතගන්  ේ පිළිතුරක් ලැබුත. නේ එම පිළිතුතර් පිටපතක් 

V. අභි ාාක විසින් සිදුසු  ැයි හැතගන, ඔහුතේ තහෝ ඇ තේ අභි ාාන ට අදාලව ඉදිරිපේ කළ 

තසසු ලි කි විලිවල පිටපේ, ඒවාතේ සුචි ක් සමග 

5. අභි ාාන ක් අභි ාාක විසින් පිටපේ තදකකින් යුතුව තගොනුකළ යුතු   

6. (1-5) දක්වා ඇති තකොන්තද්සි තෘප්ත තනොකරන්තන් නේ තකොමිෂන් සභාව විසින් අභි ාාන ක් 

සාමානය ව ත න් පිළිතනොගනු ඇත  

7. මාස තදතක් කාලපරිච්තේද  ඉක්මවා  ාතමන් පසුව වුවද, ඔහුතේ/ඇ තේ පාලනත න් බැහැරව 

තහේතුවක් විසින් ඔහු/ඇ  අභි ාාන  ඉදිරිපේ කිරීතමන් වළක්වා ඇතිවිටදී එකී අභි ාාන  

පිළිගැනීමට තකොමිෂන් සභාවට හැකි ාව ඇත  

 

 

තකොමිෂන් සභටතශ ලිපිනය 

 

උපාලි අතබ්තකෝන් 

සභාපති 

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

කාමර අංක 203-204 

බණ්ඩාරනා ක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ  ාලාව 

තකොළඹ 07 

දුරකථන අංක  +94 11 2691625 

 

 

 

 

 



 

ගටස්තු තගීමම : 

 

1. අයදු ටත් ත ගටස්තු 

I. කිසිදු තපොදු අධිකාරි ක්, පුරවැසි කු විසින් තතොරතුරු ඉල්ීමමක් සිදුකිරීම සඳහා තතොරතුරු 

දැන ගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ අ දුේපතක් සැපයීතේදී කිසිදු ගාස්තුවක් අ  තනොකළ 

යුතු   

II. තතොරතුරු ඉල්ීමමක් සේබන්ධත න් මූලික කටයුතු කිරීම සඳහා කිසිදු තපොදු අධිකාරි ක්, 

ගාස්තුවක් අ  තනොකළ යුතු   

2. ත ොරතුරු සඳහට ගටස්තු 

අන් තලසකින් නි ම කර ඇේතේ නේ මිස, තතොරතුරු ඉල්ීමමක් සඳහා ප්රතිාාර ව ත න් 

තතොරතුරු සැපයිම පිණිස පහත දැක්තවන ගාස්තු තපොදු අධිකාරි ක් විසින් අ කරනු ලැබි  

හැකි   

I. ඡටයටපිටටත් ත ගැනීම : 

a. A4 (තස මි 21 X තස මි 29 7) කඩදාසි ක තහෝ ඊට වඩා කුඩා ප්රමාණතේ කඩදාසි ක 

සප නු ලබන තතොරතුරු සඳහා තනි පැේතක් රු 2/- සහ එකම තකොළතේ තදපැේත 

රු 4/- ක් ත.  

b. ීමගල් ප්රමාණතේ (තස මි 21 59 X තස මි 35 56) කඩදාසි  සහ A3 ප්රමාණතේ 

(තස මි 29 7 X තස මි 42) කඩදාසි ක සප නු ලබන තතොරතුරු සඳහා තනි පැේතක් 

රු 4/- සහ එකම තකොළතේ තදපැේත රු 8/- ක් ත.  

c. ඉහත සඳහන් කළ ප්රමාණ ට වඩා වි ාල කඩදාසි ක සප නු ලබන තතොරතුරක් සඳහා 

සැබ  වි දම අ තකතර්  

 

II. මුද්රි  පිටට ක් ලබටගැනීම 

a. A4 (තස මි 21 X තස මි 29 7) කඩදාසි ක තහෝ ඊට වඩා කුඩා ප්රමාණතේ 

කඩදාසි ක සප නු ලබන තතොරතුරු සඳහා තනි පැේතක් රු 4/- සහ එකම 

තකොළතේ තදපැේත රු 8/- ක් ත.  

b. ීමගල් ප්රමාණතේ (තස මි 21 59 X තස මි 35 56) කඩදාසි ක සහ A3 ප්රමාණතේ 

(තස මි 29 7 X තස මි 42) කඩදාසි ක සප නු ලබන තතොරතුරු ස A4(තස මි 21 

X තස මි 29 7)හා තනි පැේක් රු 4/- සහ එකම තකොළතේ තදපැේත රු 8/- ක් ත. 

c. ඉහත සඳහන් කළ ප්රමාණ ට වඩා වි ාල කඩදාසි ක සප නු ලබන තතොරතුරක් 

සඳහා සැබ  වි දම අ  තකතර්  

III. තතොරතුරු ඉල්ීමම සිදුකරනු ලබන පුරවැසි ා විසින් සප නු ලබන ඩිස්කට්ටුවක් 

(Diskette) සංයුක්ත තැටි ක් (Compact Disc) යූඑස්ී  දේත පරිවාහක ක් (USB mass 

drive) තහෝ එබදු තවනේ ඉතලක්තරොනික උපාංග ක් තවත තතොරතුරු පිටපේ කර දීම 

පිණිස තේ එක් එක් අයිතම ක් සඳහා රු 20/-  බැිනන් අ තකතර්  

IV. තපොදු අධිකාරි  විසින් සප නු ලබන ඩිස්කට්ටුවක් (Diskette) සංයුක්ත තැටි ක් 

(Compact Disc) යූඑස්ී  දේත පරිවාහක ක් (USB mass drive) තහෝ එබදු තවනේ 

ඉතලක්තරොනික උපාංග ක් තවත තතොරතුරු පිටපේ කරදීම සඳහා සැබ  වි දම 

අ තකතර්  

 

V.  ේකිසි ලි විල්ලක් තහෝ විෂ  ක් පරීක්ෂා කරනතන් නේ තහෝ ඉදිකිරීේ ක්තෂේත්ර ක් 

පරීක්ෂාවට ලක්කරන්තන් නේ පැ කට රු 50/- බැිනන් අ කරනු ලබන අතර, එකී 

අධය න /පරීක්ෂාව සඳහා පැ කට වඩා වැඩි කාල ක් ගතවන්තන් නේ පළමු පැ  

සඳහා ගාස්තු අ තනොතකතර්  තම  කරනුතේ තනොමිලතේ එබදු පරීක්ෂාවක් සිදුකිරීමට 

ඉඩසැලසූ තපොදු අධිකාරීන්තේ එකී භාවිතත ට අගති ක් තනොවන පරිදි   තවද එකී 

තපොදු අධිකාරීන්තේ එකී භාවිත  තමම උප රීති  තිබි දී වුවද එතසේම පවතිනු ඇත  

 



VI. නි ැදි සාේපල තහෝ ආකෘති (තමොඩල) සඳහා සතය වි දම අ  තකතරනු ඇත  

 

VII. ඊ තේල් විදුේ තැප ල මිනන් සප නු ලබන තතොරතුරු සඳහා ගාසත්ු අ  තනොතකතර්  

 

 

3. චතෙතල්ඛ තහෝ රීති ව තයන් මීට තටර නියම කළ තහෝ නිකුත් ත කළ ගටස්තු උටතල්ඛණයක් 

ය කිසි තටොදු අධිකටරියක් සතුව ටවතියි න   වන රීතිතේ කුමක් සඳහන් වුවද්ය එකී ගටස්තු 

උටතල්ඛනය දිගින් දිගටම ක්රියටක්මක ව ඇ   . 

 

තේ අනුව, දැනට පවේනා ගාස්තු උපතල්ඛන සේබන්ධත න්  ේකිසි ගැටුමක් ඇති වුවතහොේ, 

ගාස්තු සහ අභි ාාන පිළිබඳ තමකී රීතිවලට අනුකූලව එබඳු තේේව ක්, තකොමි න් සභාතවන් 

නිෂා්  කළ අභි ාාන කට විෂ  වි  හැකි   

 

4. ගටස්තුවකින් ත ොරව සටය ඇ ලබන ත ොර රු 

 

1. ඉහත සඳහන් කළ 4 වැනි රීතිතේ කුමක් සඳහන් වුවද, තපොදු අධිකාර  විසින් පිටු හතරක් (ඒ 4  

ප්රමාණතේ) තතොරතුරු අන්තර්ගත තහෝ සකසන ලද ඡා ා පිටපේ තහෝ මුද්රිත පිටපේ ගාස්තුවකින් 

තතොරව ලබා ගත යුතු   

2. සාමානය ත න් ගාස්තුවකින් තතොරව ලබා දි  හැකි තතොරතුරු, තවදුරටේ ගාස්තුවකින් තතොරව ලබා 

ගත යුතු   

 

5. ගටස්තු තගීමත  ෙමය  

1. තමකී රීතිවලට අන් තැතනක කුමක් සඳහන් වුවද, තපොදු අධිකාර ට පහත දැක්තවන ආකාර ට 

තතොරතුරු සඳහා ගාස්තු අ  කළ හැකි   

1.1 තතොරතුරු නිලධාරි ාට අේපිට මුදල් ව ත න්, 

1.2 තපොදු අධිකාරිතේ ිනණුේ නිලධාරි ා තවත ත ොමු කළ බැංකු අණකර ක් මිනන්, 

 

2. ගාස්තු තගවීතේ ක්රම  කුමක් වුවද තතොරතුරු නිලධාරි ා විසින් එකී තගවීමට අදාලව රිසිට්පතක් 

නිකුේ කළ යුතු   

 

 

 


