
නිවේදනයයි 
 

2016 අංක 12 දරන වතොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පනත 
 

ඉශත පනත යටවේ වමම ආයතනයට අදා වතොරතුරු බාගැනීම වදශා පශත වදශන් වතොරතුරු නිධාරියා වලත 

RTI 01 දරණ අයදුේ පත්රය මිනන් අයදුේ කෂ ශැියය  වමම අයදුේපත්රය ඉිරරිපේ ියරිම අනිලා්යය වනොවේ  වමය 

පැශැිරළිල වතොරතුරු ඉල්ලීමට ඔබවේ පශසුල වදශා පිළිවය කර ඇත  අතයාලය වතොරතුරු පැශැිරළිල වදශන් 

කරමින් ලිපියක් විද්්යුේ තැපෑල් පවිවිකයක් වශ  ලාක ක ඉල්ලීමක් ඔබට කෂ ශැක  
 

වතොරතුරු නිධාරියා, 
 

ප්රවන්න සුිතේ ුමමාර මශතා 

අධයක්පප්රධාන විධායක 

ක්යමාන්ත වංල්යධන අධිකාරිය (බ ප ) 

4ඒ,1ප1, වව රත මාලත,ගංවගොකවි,නුවේවගොක  

වේබන්ධ කරගත ශැිය දුරකථන අංක : 011-2804500ප071-4343939 

විද්්යුේ තැපෑ    : director@ida.wp.gov.lk  

 
01. වතොරතුරු බා ගැනීම ලිඛිත  RTI 01 අයදුමත්රය වශ  ලිපියක් වශ  ලාක ක ඉල්ලීමක් වතොරතුරු නිෂධාරියා 

වලත ඉිරරිපේ කර එය ැබුනු බලට ලිපියක් බාගන්න  

02. ඔවේ ඉල්ලීමට අදාෂ වතොරතුරු වැපයිය ශැියද යන්න පිළිල ශැිය ඉක්මනින්, වකවවේ වුලද ිරන 14ක් තු 

දන්ලනු ැවේ  

03. ඉල්ා සිටින ද වතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කෂවශොේ වකොමින් වභාල නියම කෂ ගාව්තුලක් වගවිය 

යුතු නේ එය ඔබට දන්ලා එලනු ඇත   වතොරතුරු බා ගැනීමට වගවීමක් කෂ යුතු නේ ඒ අනුල ගාව්තු 

වගවීම මත වශ  ගාව්තු වගවිය යුතු වනොවේ නේ ගාව්තු රහිතල ඔබට ිරන 14ක් තුෂ වතොරතුරු බාවදනු 

ඇත  

04. ගාව්තු වගවීවමන් පසු ිරන 14ක් තුෂ වතොරතුරු බාදීම අපශසු වේනේ වතොරතුරු නිෂධාරියා විසින් එකී 

කාය දී්යඝ ියරීමට අලය වශේතු වදශන් කරමින් ිරන 21කට වනොලැඩි අතිව්යක කායක් තුෂ ඔබ ඉල්ා 

සිටි වතොරතුරු ඔබට බාවදනු ඇත  

05. වතොරතුරු බාගැනීම වදශා ලන ඉල්ලීම යේ පුරලැසිවයුමවේ ජීවිතය වශ පුද්ගලික නිදශව 

වේබන්ධවයන් ලන අලව්ථාලක ඉල්ලීම වදශා ප්රතිාාර දැක්වීම ඉල්ලීම ැී  පැය 48ක් තු සිදුකරනු 

ඇත  

06. වතොරතුරු බාගැනීම වදශා කරන ද ඉල්ලීමකට අදාෂල, 

(i) වතොරතුරු ඉල්ලීම වදශා කරන ද යේ ඉල්ලීමක් භාරගැනීම ප්රතික්වේප ියරීම 

(ii) පනවේ 5 ලැනි ලගන්තිය යටවේ ප්රදානය ියරීවමන් ුකක්ත කර ඇති වතොරතුරු වශේතුවලන් යේ 

වතොරතුරක් වලත ප්රවේ වීම වදශා අලව්ථාල බාදීම ප්රතික්වේප ියරිම  

(iii) පනත මිනන් නි්ක තලම දක්ලා ඇති කාසීමාලන්ට අනුකූ වනොවීම 

(iv) වේපූ්යණ වනොව, වනොමග යලන වශ  වාලදය වතොරතුරු ප්රදානය ියරිම 

(v) ලැඩිපුර ගාව්තු අයියරිම 

(vi) ඉල්ා සිටිනු බන ආකෘතිවයන් වතොරතුරු වැපයිමට වතොරතුරු නිධාරියා විසින් ප්රතික්වේප 

ියරිම 

(vii) එම වතොරුතුරු වලත එම පුරලැසියා ප්රවේවීම ලැෂැක්වීම වදශා එම වතොරතුරු විකෘතිකර, 

විනා කර වශ  අව්ථානගත කර ඇති බලට වතොරතුරු ඉල්ා සිටිනු බන පුරලැසියා ශට 

වාධාරණ වශේතු පැලතීම  
 

මත අතෘප්තියට පේලන්වන් නේ පශත වදශන් නේ කෂ නිධාරියා වලත ිරන 14ක් තු අභියාානයක් 

ඉිරරිපේ කරන්න  
 

නේ කෂ නිෂධාරියා, 

වරවශන්සිරි ලරාවගොක මශතා 

වභාපති 

ක්යමාන්ත වංල්යධන අධිකාරිය (බ ප ) 

4ඒ,1ප1, වව රත මාලත,ගංවගොකවි,නුවේවගොක  

වේබන්ධ කරගත ශැිය දුරකථන අංක : 011-4208772ප077-8038815 

විද්්යුේ තැපෑ    : chairman@ida.wp.gov.lk  



 

RTI 01 

 

වතොරතුරු බා ගැනීවේ අයදුේ පත්රය 
 

වමම අයදුේපත්රය පිරවීම අතයාලය වනොවේ  වමය පැශැිරළිල වතොරතුරු ඉල්ලීමට ඔබවේ පශසුල වදශා පිළිවය 

කර ඇත  අතයාලය වතොරතුරු පැශැිරළිල වදශන් කරමින් ලිපියක් විද්්යුේ තැපෑල් පවිවිකයක් වශ  ලාක ක 

ඉල්ලීමක් ඔබට කෂ ශැක  
 

ප්රවන්න සුිතේ ුමමාර මශතා, 

වතොරතුරු නිධාරී, 

බව්නාහිර පාේ ක්යමාන්ත වංල්යධන අධිකාරිය  

4ඒ,1ප1, වව රත මාලත, 

ගංවගොකවි, 

නුවේවගොක  
 

1. අයදුේකරුවේ නම  :                                                                                           

2. ලිපිනය    :                                                                                           

3. දුරකථන අංකය (තිවේනේ) :                                                                                           

4. විද්්යුේ ලිපිනය (තවේනේ) :                                                                                           

5. ඉල්ා සිටින ද වතොරතුරු පිළිබද විව්තර, 

(ඉක මිරනේ වලනම ලියා අුකණන්න) 

I. අදාෂ ආයතනය:                                                                      

II. ඉල්ා සිටින වතොරතුරු:                                                            

III. වතොරතුරුලට අදාෂ කා පරිච්වේදය:                                         

6. වතොරතුරු බා ගැනීමට අවප්ක්ා කරන ආකාරය:                                                                        

(අනලය වකොටව් කපා ශරින්න) 

අ) අදාෂ ලැක, වල්ඛන, ලා්යතා අධීක්ණය ියරීම වදශා, 

ආ) අදාෂ වල්ඛන වශ  ලා්යතාලලින් වටශන්, උද්ධෘත වශ  වශතික පිටපේ බාගැනීම, 

ඇ) අදාෂ ද්රලයයන්වේ වශතික කෂ නිද්යන බා ගැනීම, 

ඈ) එම වතොරතුරු පරිගණකයක වශ  වලනේයේ උපාංගයක ගබකා කර ඇති අලව්ථාලකදී, ඩිව්ක්, 

ප්වොපි, පටි, දෘය කැව්පට වශ  වලනේයේ විද්්යුේරමයියන් වශ  ුක්රිත පිටපේ ලවයන් වතොරතුරු 

බා ගැනීම 

    

7. ඉල්ලුේකරු ලකාේ කැමති භාා මාධයය :                                                                                   

8. ඉල්ා සිටිනු බන වතොරතුරු ිතවිතය වශ පුද්ගලිකේලය ආරක්ා කර ගැනීමට අදා බලට වි්ලාව 

කරන්වන් නේ එය තශවුරු කරන කරුණු                                                                                    

9. වලනේ විව්තර                                                                                                                      

10. පශත දැක්වලන ලියවිලි පිටපේ අුකණා ඇත (තිවේ නේ පමවි) 

I.                                                                        

II.                                                                        

III.                                                                        

 

11. ඔබ ශ්රි ාංියක පුරලැසිවයක්දඔ ඔේ ප නැත 

 

ිරනය :                                               
 

අේවන :                                               

 



 

Notice 
 

In accordance with the Right to Information Act, No. 12 of 2016 

 

Requests for Information should be made to the following Information Officer by completing 

and handing over a request preferably in the manner prescribed in the Form RTI 01, although 

this is not mandatory. 
 

Information Officer, 

Mr. Prasanna Sujith Kumara 

Director/C.E.O. 

Industrial Development Authority (w.p.) 

4A,Soratha Mawatha,Gangodawilla,Nugegoda. 

Contact Number: 011-2804500 ප071-4343939 

Email : director@ida.wp.gov.lk 
 

01. Upon making the request for information either in verbal or written form obtain the written 

acknowledgment from the Information Officer. 

02. The decision whether to grant the information or not shall be given as expeditiously as possible and in 

any case within 14 days. 

03. If a decision is made to provide the information, the information officer will inform the citizen 

making the request that the information will be provided on the payment of a fee in accordance with the 

Fee Schedule prescribed by the Right to Information Commission. If the information is subject to 

payment of fee, the information shall be provided within 14 days of the payment. Information will be 

provided within 14 days of the decision if there is no requirement to pay a fee. 

04. If, after payment of fees the information cannot be provided within 14 days, the person making the 

request will be informed that there will be a further extension period – up to a maximum of 21 days – to 

provide the information and given reasons for the extension. 

05. When the request relates to the life and personal liberty of a citizen the information officer shall 

provide a response to the request within 48 hours. 

06. An appeal may be made in situations where, 

i. The Information Officer refuses a request made for information 

ii. The Information Officer refuses access to the information on the ground that such information is 

exempted from being granted under Section 5 

iii. Non -compliance with time frames specified in the Act 

iv. The Information Officer granted incomplete, misleading or false information 

v. The Information Officer charged excessive fees 

vi. The Information Officer refused to provide information in the form requested 

vii. The citizen making the request had reasonable grounds to believe that information has been deformed, 

destroyed or misplaced to prevent him/her from having access to the information. An appeal to the 

Designated Officer is to be made within 14 days. 
 

Designated Officer, 
Mr.Rehensiri Waragoda 

Chairman, 

Industrial Development Authority (w.p.) 

4A,Soratha Mawatha, Gangodawilla, Nugegoda. 

Contact Number: 011-4208772/077-8038815 

Email : chairman@ida.wp.gov.lk 
 

07. When making an appeal as mentioned in s.6 of this notice, complete and hand over Form 

RTI 10, to the Designated Officer. The RTI 10 Form is not compulsory. A citizen making a 

request can make the appeal by a letter with the basic information indicated in RTI 10 justifying 

the appeal. 
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Regulation No. RTI 01  
 

Note that completion of this Form is not a compulsory requirement to make a request for information 

and that any written letter, e-mail or a verbal request with the essential information to identify the 

requested information is sufficient. 

  

Application to receive Information 
 

Mr.Prasanna Sujith Kumara 
Information Officer,  

Industrial Development Authority (W.P.) 

4A,1/1, Soratha Mawatha 

Gangodawilla, 

Nugegoda. 

 
01. Name of Requestor: ……………………………………………………………..………………….  

02. Address: ……………………………………………………………………….……………………  

03. Contact No. (if any) :………………………………………………………..………………………  

04. Email Address (if any): ………………………………………………………….…………………. 

05. Details about Information requested -  

I. Specific Public Authority: ………………………………………....…………………………………  

II. Information requested: ……………………………………………………….…………...................  

………………………………………………………………………………..........................................  

…………………………………………………………………………………......................................  

………………………………………………………………………………...………………...............  

III. Specific period information is requested (if applicable): ………………….………………. ……... 

 

06. Manner in which information is requested–  

 

i. inspect relevant work, documents, records  

ii. take notes, extracts or certified copies of documents or records  

iii. take certified samples of material  

iv. obtain information in the form of CD/DVD/storage media/tapes/video cassettes/ any other 

electronic mode/ printouts where such information is stored in a computer or in any other device.  

 

07. Language in which requestor prefers access: ………………………………….……………….  

08. Does the information request concern the life and personal liberty of a citizen? (Yes/No)  

09. If Yes, give reason for belief: ………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………....  

09. Any other details: …………………………………………………...………………………….  

10. Relevant documents attached (If any)  

I. ………………………………………………………………………………..………………  

II. …………………………………………………………………………………………….…  

III. …………………………………………………………………………………....................  

11. Is the requestor a citizen of Sri Lanka? (Yes/No)  

 

Date: …………………………  

 
Signature: ……………...….… 

 


