නිවේදනයයි
2016 අංක 12 දරණ වතොරතුරු දැන ගැනීවේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ පනත
ඉහත පනත යටතේ දකුණු පළාේ ත ෝටර් රථ ප්රවාහන තදපාර්තතේන්තුවට අදාළ තතාරුරු ලබා ගැනී සඳහා
පහත සඳහන්ත තතාරුරු නිලධාරීන්ත තවත RTI 01 දරණ අයදුේපත්රය ඟින්ත අයදුේකළ හැකිය. ත
අයදුේ පත්රය
ඉදිරිපේ කිරී අනිවාර්යය තනාතේ.

වතොරතුරු නිලධොරී,
ආර්.යූ.අයි.දිසානායක මිය, ත ෝටර් රථ ප්රවාහන තකා සාරිස් (වැ.බ.),
ත ෝටර් රථ ප්රවාහන තදපාර්තතේන්තුව,
අංක 15ඒ, පහළ ඩික්සන්ත පාර, ගාල්ල.
දුරකථන අංක : 091-4944225
විදුේ ලිපිනය :dmtspc@gmail.com
1. තතාරුරු ලබා ගැනී ට ලිඛිත RTI 01අයදුේපත්රය තහෝ ලිපිනයක් තහෝ වාචික ඉල්ී ක් තතාරුරු
නිලධාරියා තවත ඉදිරිපේ කර එය ලැබුණු බවට ලිපියක් ලබා ගන්තන.
2. ඔතේ ඉල්ී ට අදාළ තතාරුරු සැපයිය හැකි ද යන්තන පිළිබඳ ව හැකි ඉක් නින්ත, දින 14 ක් ුළ දන්තවනු
ලැතේ.
3. ඉල්ලා සිටින ලද තතාරුරු ඔබට දී ට තීරණය කළ තහාේ තකාමිෂන්ත සභාව නිය කළ ගාස්ුවක්
තගවිය යුු නේ එය ඔබට දන්තවා එවනු ඇත. තතාරුරු ලබා ගැනී ට තගවී ක් කළ යුු නේ, ඒ අනුව
ගාස්ු තගවී
ත තහෝ ගාස්ු තගවිය යුු තනාතේ නේ ගාස්ු රහිත ව ඔබට දින 14ක් ුළ තතාරුරු
ලබා තදනු ඇත.
4. ගාස්ු තගවීත න්ත පසු දින 14ක් ුළ තතාරුරු ලබා දී ට අපහසු තේ නේ තතාරුරු නිලධාරී විසින්ත එකී
කාලය දීර්ඝ කිරී ට අවශ්ය තහ්ු සඳහන්ත කරමින්ත දින 21 කට තනාවැඩි අතිතර්ක කාලයක් ුළ ඔබ ඉල්ලා
සිටි තතාරුරු ඔබට ලබා තදනු ඇත.
5. තතාරුරු ලබා ගැනී සඳහා වන ඉල්ී යේ පුරවැසිතයකුතේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස
සේබන්තධතයන්ත වන අවස්ථාවක ඉල්ී සඳහා ප්රතිචාර දැක්වී ඉල්ී ලැබී පැය 48ක් ුළ සිදු කරනු
ඇත.
6. තතාරුරු ලබා ගැනී සඳහා කරන ලද ඉල්ී කට අදාළ ව ,
I.
තතාරුරු ඉල්ී සඳහා කරන ලද යේ ඉල්ී ක් භාර ගැනී , ප්රතික්තෂ්ප කිරී
II.
පනතේ 5 වැනි වගන්තතිය යටතේ ප්රදානය කිරීත න්ත මුක්ත කර ඇති තතාරුරු තහ්ුතවන්ත යේ
තතාරුරක් තවත ප්රතේශ් වී සඳහා අවස්ථාව ලබා දී ප්රතික්තෂ්ප කිරී
III.
පනත ඟින්ත නිශ්්චිතව දක්වා ඇති කාල සී ාවන්තට අනුකූල තනාවී
IV.
සේූර්ණ තනාවූ, තනා ග යවන තහෝ සාවදය තතාරුරු ප්රදානය කිරී
V.
වැඩිපුර ගාස්ු අය කිරී
VI.
ඉල්ලා සිටිනු ලබන ආකෘතිතයන්ත තතාරුරු සැපයී ට තතාරුරු නිලධාරියා විසින්ත ප්රතික්තෂ්ප
කිරී
VII.
එ තතාරුරු තවත එ පුරවැසියා ප්රතේශ් වී වැලැක්වී සඳහා එ තතාරුරු විකෘති කර
විනාශ් කර තහෝ අස්ථානගත කර ඇති බවට තතාරුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබන පුරවරසියා හට
සාධාරණ තහ්ු පැවතී
ත අතෘප්තතියට පේ වන්තතන්ත නේ පහත සඳහන්ත නේ කළ නිලධාරියා
තවත දින 14ක් ුළ අභියාචනා ඉදිරිපේ කරන්තන.

නේ කළ නිලධොරියො,
දිතල්ඛා කුඩාච්චචි මිය, තයයෂ්ඨ සහකාර තල්කේ,
ප්රධාන අ ාතයාංශ්ය, දකුණු පළාත.
දුරකථන අංක : 091-4946603
විදුේ ලිපිනය :info@cm.spgov.lk
07.
ත
නිතේදනතේ 6 වන වගන්තතිය පරිදි අභියාචනයක් ඉදිරිපේ කිරීතේ දී RTI 10 දරන අයදුේපත පුරවා
ඉදිරිපේ කරන්තන. RTI 10 දරන අයදුේපත පිරවී අනිවාර්යය තනාතේ. තතාරුරු ඉල්ලා සිටින්තනාට RTI 10
අයදුේපත්රතේ අභියාචනය විභාග කිරී ට අවශ්ය මූලික තතාරුරු සඳහන්ත කරමින්ත ලිපියක් ඟින්ත අභියාචනය
ඉදිරිපේ කළ හැකිය.

