1 ක ොටස: (1) කේදය - ශ්රි කා ප රජාපන්ත්රි
RTI 05

සමපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශේක ග සටස ප ඳරය—2017.02.03

ලි.ඳ. ිා ය : .................................
 ජනය : ...........................................

ත ොරතුරු ඉල්ලීම ප්රතික්ෂතප ිරීම

ඔබ ශේසි්ත ............................................  ජන ඉ ජරිඳත් යන කද ලියපඳ ජාචි ිා .................................. දයණ
කනොයතුරු ඉල්ලීම ඳනකත් 5 දන උඳදස්ත වකඅ ශේධිශේධපන ිනූද ඳහන සහ්ත ය ඇ ව කහතු මන / ඉල්කප ඇ ව
කනොයතුරු දටනටමත් ඳහන ඳරි ජ රසි්ධධියට ඳත් ය ඇ ව කහතුද මන / ඉල්කප ඇ ව කනොයතුරු ිඳ ිධි පරිකයි  ඳපකනය
කහෝ භපයකයි  කනොමට ව ශේකේ කහතුද මන ර ව්ෂකගඳ යන කද බද ද්තදි.
I. ...................................................................................................................................................
II. ...................................................................................................................................................
කේ සේබ්තධකය්ත ඳනකත් 31 දස්ත වය යටකත් ඔබට ඳහන සහ්ත නේ ළ නිකධපරියපට  ජන 14 ්ෂ තුළ RTI 10
ආ ෘ වඳතුය කහෝලිපිය්ෂ මඟි්ත ිභියපචනප ළ හටකි බදද ද්තදි.
නේ

ළ නිකධපරියපකේ නම හප ලිපිනය:
නම: .................................................................
නනතුය: ................................................................
ලිපිනය: ................................................................
කමයට,
ශේ ්දපසි,
...........................................................
කනොයතුරු නිළධපරි (ිත්සන)
නම හප නනතුය

 ජනය: .....................................................

1 ක ොටස: (1) කේදය - ශ්රි කා ප රජාපන්ත්රි

සමපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශේක ග සටස ප ඳරය—2017.02.03

RTI 06

ලි.ඳ. ිා ය : .................................
 ජනය : ...........................................

................................................... මයප / ිය

ත ොරතුරු බාදීතේ කාය දීර්ඝ ිරීම
1. ඔබ කදන ...................................................  ජන එදන කද ශේසි්ත RTI 04 නිකේදනය හප බටක.
2. ඔබ ශේසි්ත .......................................................  ජන ඉ ජරිඳත්
යන කද ලියපඳ ජාචි ිා
.................
හප ......................  ජන දයණ ඉල්ලීම ඳරි ජ එකී කනොයතුරු සටඳයීම  ජන 14 ්ෂ තුළ සපුයපලීමට ඳහන සහ්ත කහතු
මන ිඳහසු කහයි්ත ඒ  ජන 14 ට ිමනයද නදත්  ජන .............. ජන පකය්ෂ සනදන බද ද්තදප සිටිි.
පකය දීරිඝ කිරිමට කහතු .......................................................................................................................................
3. ඉල්කප සිටින දටඩිපුය පකය සටන ඔබ එ ඟ කනොද්තක්ත නේ ඳහන සහ්ත නේ ළ නිළධපරියපට ිභියපචනය්ෂ
ළ හට .
නේ ළ නිකධපරියපකේ නම හප ලිපිනය :
නම : ........................................................
නනතුය: ....................................................
ලිපිනය: ....................................................
කමයට,
ශේ ්දපසි,
..............................................
කනොයතුරු නිකධපරී (ිත්සන)
නම හප නනතුය.

1 ක ොටස: (1) කේදය - ශ්රි කා ප රජාපන්ත්රි

සමපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශේක ග සටස ප ඳරය—2017.02.03

RTI 07

ලි.ඳ. ිා ය : ........................................
 ජනය : ..........................................

................................................... මයප /

ිය

..........................................................................................................
..........................................................................................................

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිකලාසිකම පිළිබඳ න
1. ඔබ ශේසි්ත යහසිසන කනොයතුය්ෂ කකස සක නු කටබීමට යටත්ද මප කදන .............................  ජන /  ජනය්ති 
සඳයප ඇ ව ඳහන දට්ෂකදන කනොයතුරු කහෝ එි  ක ොටස්ෂ දන ඳහන සහ්ත කනොයතුරු ඉහන කී ඳනකත් ශේධිධපන
යටකත් නම්තට කබපකදන කකස පුයදටසිකයකු ශේසි්ත යන කද ඉල්ලීම්ෂ ......................  ජන මප කදන කටබී ඇන.
ඉල්කප සිටිනු කබන කනොයතුරු
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

2. කමකි කනොයතුරු කහළිදයේ කිරීමට ඳ්ෂගද කහෝ ශේරු්ධධද රුණු කමම ලිපිය කටබී  ජන 07්ෂ තුක මප කදන එදන
කම්ත ඉහන කී ඳනකත් 29(1)උඳදස්ත වය ඳරි ජ කමයි්ත ඉල්කප සිටිි.කමම කනොයතුරුදලි්ත ක ොටස්ෂ ඳමණ්ෂ
කහළිදයේ කිරිමට ඔබ එ ඟ ද්තක්ත නේ කහළිදයශේ කනො යන ක ොටස ශේස්නයපත්ම ද හප කහතු සහසනද ද්තදප
එද්තන.
3. එකී කනොයතුරු කහළිදයේ කිරීම සේබ්තධකය්ත ඔකේ ර වචපය  ජන 07්ෂ තුළ කනොකදකහොත් 29(2) ි යටකත් ිදපළ
කනොයතුරු කහළිදයේ යනු කබන බදද කමයි්ත ද්තදප සිටිි.
4. ඔබකේ ර වචපයය කුම්ෂ ුවදත් කනොයතුරු ඉල්කප සිටින පු්ධසකයප කනොයතුරු ක ොිග්ත සභපද කදන ඉ ජරිඳත් යනු
කබන ිභියපචනපය්ෂ මන මහජාන යහඳන උකදසප එම කනොයතුරු කහළිදයේ යන කකස කනොයතුරු ක ොිග්ත
සභපද ශේසි්ත මපකදන නිකයෝස ළ හටකි බදද සක නු මටනශේ.

.....................................................
ිත්සන,
කනොයතුරු නිකධපරි, නම / නනතුය

1 ක ොටස: (1) කේදය - ශ්රි කා ප රජාපන්ත්රි

සමපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශේක ග සටස ප ඳරය—2017.02.03

RTI 08

ලි.ඳ. ිා ය : ........................................
 ජනය : ..........................................

................................................... ..මයප /

ිය

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිකලාසිකම පිළිබඳ න
ත ොරතුරු ඉල්ා සිටීම පිළිබඳ අභියාචනය ද බල දැන්වීම
1. ඔබ ශේසි්ත උ්ෂන ඳනකත් ශේධිශේධපන ඳරි ජ කනොයතුරු ඉල්ලීම පිළිබ ලි.ඳ. ිා ................................................
යටකත් කනොයතුරු නිකධපරී්ත කදන ඉ ජරිඳත් ළ ියදුේඳනට ිදපළද, ඳනකත් 31(1) දස්ත වය ඳරි ජ මප කදන
ඉ ජරිඳත් යන කද ිභියපචනය කටබුණු බද කමයි්ත ද්තදි.
2. කමම ිභියපචනය ිභියපචනය ිභියපචනප ිා ...................................................... යටකත් ............................
 ජන කල්ඛන සන ය ඇන. කේ සේබ්තධද ඳනකත් 31(3) ක කයි  ිදධපනය කයොමු යදි.
3. කමම රුණ සේබ්තධකය්ත ඔබ කමම පර්යපකයට ඳටිණ රුණු ඉ ජරිඳත් ළ යුතු කේනේ ඒ සහප නියින
 ජනය හප කදකපද ඔබට ද්තදප එදි.
4. ි්ත ඉ ජරියට කේ සේබ්තධකය්ත ශේස්නය ඉල්ලීම  ජ ඉහන සහ්ත ිභියපචනප ිා ය සහ්ත කිරීමට ටයුතු
යන කකස ඉල්කි.
කමයට,
ශේ ්දපස,
...................................................
ිත්සන,
නේ ළ නිකධපරී, නම/ නනතුය.
RTI 09
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිකලාසිකම පිළිබඳ න

ිභියපචනප
ිා ය

ිභියපචනප කද ිභියපච කේ
 ජනය
නම , ලිපිනය

දුය ථන
ිා ය

ිභියපචනය
කද බද ද්තදප
යටවූ  ජනය

කනොයතුරු
ියදුේඳකත්
ලි.ඳ.ිා ය

තීයණය

තීයණය ද්තදප
යටවූ  ජනය

