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RTI 05
අභියාචනා ලේඛනය
නම් කළ නිලධාරියා ලෙත යෙන අභියාචනා අයදුම් පත්රය
............................................................................................................... නම්

ළ නිළධරී

1.
2.
3.
4.
5.

ියදුම් රුකේ නම
:.........................................................................................................................
ලිපිනය
:.........................................................................................................................
දුය ථන ිා ය
:.........................................................................................................................
ශේදුත් ල ලිපිනය ( වකමනම්) :.........................................................................................................................
කනොයතුරු කබ සනීමට කනොයතුරු
නිකධරිය කදන යවු ඉල්ලුම්ඳකත් ල  ජනය හ ලි.ඳ. ිා ය: .............................................................................

6.

කනොයතුරු නිකධරියකස්ත පිළිතුරු කබුකේද? ඔශේ /නන
(ඔව් නම් කබුණු පිළිතුරු පිටඳන ිමුණනන.) :................................................................................................

7. ිභියචනය ඳදනම්

යසත් ල කහතු

: .................................................................................................
I.

කනොයතුරු ඉල්ලීම සහ යන කද යම් ඉල්ලීමක් භයසනීම
ර වක්කගඳ කිරීම.
II. 5දන දස්ත වය යටකත් ල රදනය කිරීකම්ත මුක්න ය ත ව කනොයතුයක්
කදන රකව් ීමම සහ ිදසථද කබීමම ර වක්කගඳ කිරීම
III. කම් ඳනන මඟි්ත නි චි
 නද දක්ද ත ව ක සීමද්තට ිනුකූක
කනොීමම.
IV. සම්පූර්ණ කනොවූ කනමස යදන කහෝ සදදය කනොයතුරු රදනය කිරීම.
V. දඩිපුය සසතු ියකිරීම
VI. ඉල්ක සිටිනු කබන ආ ෘ වකය්ත කනොයතුරු සඳයීමට කනොයතුරු
නිළධරිය ශේසි්ත ර වක්කගඳ කිරිම
VII.එම කනොයතුරු කදන රකව් ීමම දළක්ීමම සදහ එම කනොයතුරු
ශේ ෘ ව ය, ශේන ය කහෝ ිසථන සන ය ත ව බදට එම කනොයතුරු
ඉල්ක සිටිනු කබන පුයදසිය හට සධයන කහතු ඳදතීම
VIII.  ජන 14 කය ඉක්මද ිමනය කයක් ඉල්ලීකම් කහතු සධයණ
කනොශේම.(ිදළ කනොදන රුණු ඳ හරි්තන.)

8. ිද ය කනොයතුරු
(එහි ශේසනය ිදළ කය හ ශේගය්ත)
9. ිභියචනය  ජන 14 තුළ ඉ ජරිඳත් ල
කනොකිරීමට කහතු ( වකමනම්)
10 කදනත් ල රුණු

 ජනය:

:....................................................................................................
:....................................................................................................
:....................................................................................................

..............................................
ිත් ලසන
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ප්රතික්ෂලපප ිරීමම් ිස්තත ලේඛනය
ියදුම්ඳකත් ල ලි.ඳ.
ිා ය

ියදුම් රුකේ
නම හ ලිපිනය

RTI 05 යවූ
 ජනය

ිභියචනය
සන නම් ළ
නිකධරී
තීයණය

ඒිනද සත් ල
පියදය හ  ජනය

කදදන
ිභියචනය
සන
ක ොමිගකම්
 වයණ

ඒ ිනද සන
පියදය හ  ජනය

RTI 12
නම් කළ නිළධාීමන් හා ලතො තුරු නිලධාීමන් ්ම්බන්ධ ිස්තත ොර්තාෙ

ආයනනකඅ
නම් ළ
කදඳර්නකම්්තකව් නිකධරිය ද
ර්යකකඅ නම කනොයතුරු

නම මය /මිය නනතුය

නිකධරිය ද
යන දස

........................................................
ආයනන රධනියකේ ිත් ලසන, නම හ
නනතුය,
නික මුද්රද / ජනය
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දුය ථන
ිා ය

ෆක්ස /
ඊකම්ල්

