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RTI උපගෙව් 01 

 

සියළුම අං ප්රධානීන්  ගල  

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්රියාතාමකමක රීමම 

 අංක 2004/66 ෙරණ ශ්රී ංකන ප්රජාන න් ්රික වමනජාලන ජ ජාජරජාගඅ අ ව ශේග  ගටව ප පරය මින්  2016 

අංක 12 ෙරණ ග ොරතුරු ෙටජගටීනගේ අයි වලනසිකම පිළිබඳ පජ , 2017-02-03 දිජ සිට බපටලටත්ගලජ 

පරිදි බනත්මක කර ඇ . ගමම පජ  වශ එයට අෙනෂ ගටව ප නිගේෙජය, භනශේ න කෂ යුතු ආකෘතී්  ශන 

අගජකුත් ශේව් ර www.documents.gov.lk යජ ගලබ් අඩශේගය්  බන ග  ශටකිය. 

ගේ වේබ් ධාගය්  රනජාය පරිපනජ ශන කෂමජනකරණ අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ගව 

අ වගේක ගේකේ (ශේමේජ, පේගඅණ ශන ගමගශයුේ) බී.එේ.එේ.එේ.බව්ජනයක මිය පත් කර ඇ . 

ගමම අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියනට වශය වීම වඳශන අමන යනංගඅ වඅම අංයකි් ම මනලිඩ ක 

නිධානරියකු ග ොරතුරු නිධානරියකු ගව පත් කිරීමට පියලර ගගජ ඇ . 

ගේ අනුල ග ොරතුරු ෙටජගටීනගේ අයි වලනසිකම පිළිබඳ පජ  ක්රියනත්මක කිරීගේ ජ වඅම අංය ව ශේසි්  ම 

පශ  වඳශ්  ක්රමගේෙයට අනුූලල කටයුතු කිරීම අ යනලය ගේ. 

1. තතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුේ රීමම 

ග ොරතුරු බන ගටීනම වඳශන ගමම අමන යනංය ගල  ඉදිරිපත් ලජ වඅම ඉේලීම වම අමන යනංගඅ 

ග ොරතුරු නිධානරී අ වගේක ගේකේ (ශේමේජ, පේගඅණ ශන ගමගශයුේ) ගල  ඉදිරිපත් ශේය යුතුය. යේ 

ගශයකි්  කිසියේ අංය ව ගල  ඍජුලම ග ොරතුරු බන ගටීනමට ඉේලීම ව ඉදිරිපත් වී ඇත්ජේ, එම 

ඉේලීම අෙන අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරී මින්  අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරී ගල  ඉදිරිපත් කෂ 

යුතුය. ග ොරතුරු ඉේලුේ කිරීම ගටව ප නිගේෙජගඅ නිගයෝග අංක 4 බ් ජ. 

අමන යනංය ගල  ඉදිරිපත් ලජ වඅම ග ොරතුරු බන ගටීනගේ ඉේලීම ව වඳශනම ගලජ ගලජම අනුක්රමික 

අංක බන  ජ ගරජිව්ටරය ව (  යනපදිංචි කිරීගේ ගේඛණය ව) පලත්ලනගගජ යනමට අමන යනංගඅ 

ග ොරතුරු නිධානරී ශේසි්  කටයුතු කෂ යුතුය. අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරී ශේසි්   බන ගෙජ 

අනුක්රමික අංකය පෙජේ කරගගජ එකිගජක අං ශේසි්  එම අංයට අෙන ග ොරතුරු ෙටජගටීනගේ 

ඉේලීේ වේබ් ධාල එම අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  ගලජ ගලජම ගරජිව්ටේ පලත්ලන ගගජ යන 

යුතුය. 

https://www.documents.gov.lk/


2.තතොරතුරු ලබා දීම 

අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරීයන ශරශන කිසියේ අංය ව ගල  ග ොරතුරු බන ගටීනගේ ඉේලීම ව 

ඉදිරිපත් වූ ශේට ශටකි ඉ වමනි්  එම ග ොරතුරු අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ගල  බන  ජමට අෙන 

අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  කටයුතු කෂ යුතුය. 

යේ කිසි ග ොරතුර ව බන ජම පිළිබඳල අශේනි්චි  නලය ව මතුගේ ජේ අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරි 

ශන අෙනෂ අංගඅ ප්රධානනියන   පිළිබඳල වනක්ඡාන ගකොට නිගමජයකට එෂියය යුතුය. 

යේ කිසි ග ොරතුර ව බන  ජම වේබ් ධාගය්  තු් ලජ පනේලයක එකඟ නලය ව බනග  යුතු ල් ග්  

ජේ, අෙන අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන මින්    බල අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ගල  

ගජොපමනල ෙට් ශේය යුතුය.   අනුල අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  එම ග ොරතුරු බන  ජම 

වේබ් ධාගය්  අෙන තු් ලජ පනේලගඅ එකඟ නල බන ගටීනමට කටයුතු කෂ යුතුය. එල්  අලව්ථනලක ජ 

ග ොරතුරු බන  ජම වඳශන අම ර කනය ව අලය ලජ බලට ග ොරතුරු ඉේලුේ කෂ පනේලය ෙටනුලත් 

කිරීමට අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  පියලර ග  යුතුය. 

 

3. තතොරතුරු ලබා දීම ප්රති්ෂතප ප රීමම 

ග ොරතුරු ෙටජගටීනගේ අයි වලනසිකම පිළිබඳ පජගත් ශේධි ශේධානජය් ට යටත්ල කිසියේ ඉේලුේ කරජ ෙ 

ග ොරතුර ව බන  ජමට ගජොශටකි ල් ග්  ජේ,   පජගත් 05 ලග්  වගඅ වඳශ්  කුමජ ගශ ත්  ම  ෙ 

ය් ජ අෙන අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  පටශටදි ල වඳශ්  ගකොට අමන යනංගඅ ග ොරතුරු 

නිධානරියන ගල  ඉදිරිපත් කෂ යුතුය. 

පජගත් 25 (2) ලග්  වගඅ වඳශ්  පරිදි ඉේලුේ කෂ දිජගඅ සිට ලටඩකරජ දිජ 14 ව ඇතුෂ  ඉේලුේ කෂ 

පනේලය ගල  ග ොරතුරු බන ජමට කටයුතු කෂ යුතුය. පජගත් 25 (5) යටගත් වඳශ්  යේ ගශ තුල ව ම  

ග ොරතුරු බන ජමට අම ර කනය ව අලය ල් ග්  ජේ,   පිළිබඳල ග ොරතුරු ඉේලුේ කෂ පනේලය 

දිජ 14 ව ඇතුෂ  ෙටනුලත් කිරීමට ශටකිලජ පරිදි අෙන අංගඅ ග ොරතුරු නිධානරි ශේසි්  අමන යනංගඅ 

ග ොරතුරු නිධානරියන ෙටනුලත් කෂ යුතුය. 

 

4. තතොරතුරු සඳහා ගාස්තු අයාත රීමම 

ග ොරතුරු බන ජම ගලනුගල්  ගනව්තු අයක යුතු අලව්ථනල ජ ග ොරතුරු බන ගෙජ අංගඅ ග ොරතුරු 

නිධානරි ශේසි්  ගටව ප පරගයි  වඳශ්  “ග ොරතුරු ෙටජගටීනගේ අයි වලනසිකේ පිළිබඳ ගකොමි්  වභන රී ව 

2017” යටගත් (4) ලජ ලග්  වගඅ ප්ර වපනෙජය් ට යටත්ල අය කෂ යුතු ගනව්තු තීරණය කර   බල 



අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරියන ගල   ව  ල ෙට් ශේය යුතුය.   අනුල ග ොරතුරු ඉේන සිටිජ 

පනේලය ගල ව්  අෙන ගටව ප පරගඅ ශේධිශේධානජ ප්රකනරල ගනව්තු අය කර ගටීනමට අමන යනංගඅ 

ග ොරතුරු නිධානරියන ශේසි්  කටයුතු කෂ යුතුය. 

ග ොරතුරු බන ජගේ ක්රියනල යට අෙන ව් නිගේෙජ කටයුතු උ ව  ගටව ප පරගඅ වඳශ්  කර ඇ ව 

ආකෘ වපර මින්  සිු  කිරීමට අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරී ශේසි්  කටයුතු කෂ යුතුය. 

ගේ වේබ් ධාල ලටඩි ු රටත් පටශටදි  කර ගටීනම වඳශන අමන යනංගඅ ග ොරතුරු නිධානරි, අ වගේක 

ගේකේ ( ශේමේජ,පේගඅණ ශන ගමගශයුේ) බී.එේ.එේ.එේ.බව්ජනයක මිය අම ජ ගව ේ ලමි. 

 

 

ගේ.ගේ.රත්ජසිරි 

ගේකේ 

රනජාය පරිපනජ ශන කෂමජනකරණ අමන යනංය 

 

 

පිටපත්  -    අං නිගයෝජාජය කරජ ග ොරතුරු නිධානරී් - ෙට.පි. 


