2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳන
(8 ලන ලගන්තියට අදළෂ විවහ ර)
අමළ ළංතො ත ොරතුරු
1. දෆක්ම

: ස ෞභාග්යමත් පළාාක් පඋසස ාපිරස සප වර්ධනයක් 

2. තමතශලර

: සාකක් රකපස් රයපසිකළුපළා්ධශරකන්සේපගුණා් මතකපහාපඵලසායී
පපපප්රසශශකන්ප මත පප්රිරළ් ිරප ්පළාසයකපහාප්රිකා් මතකපරීම මතපළින්න්ප
පපපපපපපපපපපපපපපළාාස් පිරස සප වර්ධනයකපා ාපකසපග්ැනීමත

3. අරමුණු

:
ළාාස් ප මුළකාසප වර්ධනයපඉල් කපා ාපකසපග්ැනීමත
මුළකාසප ් ස ේත්රක ප ඉම්ප ප ිදුලිබලලප හාප ලලශ් ිරප තළිළුරප සිකු ප ංවශරලප
මතායරප ්පළ් ප වර්ධනයක.
ංමතාකයාවශප ිද කකන්ප ක ක ප ග්ැසයයප සිකු මතප සායයප යකකයරලප කිතකලප
ළහසුක්පප වර්ධනයක
රකඹප ළාාස් ප ක්රීමාරප ඉහාප යැවම මතප හාප ක්රීමාලී සප ස ෞයප ්පළන්යප ළසපුස් ප
බිහිරීම මත
රකඹපළාාස් ප ව ්කෘිරකපඋරුමතකන්ප වර්ධනයකපහාපසුස් ෂිකපරීම මත පංසාාරප
්රිකා් මතකපම මත

පපප







අමළ ළංයට අය
අ/අ
01

02

තදඳළර් තේන්තු පිළිබ විවහ ර
තදඳළර් තේන්තු
ප්රධළියයළත නම ශළ
නතුර

තදඳළර් තේන්තුල
මුළකාසප ස ේරකප සකොමි න්ප
(රකඹ)

භාරප ස්ධණුකාප පී.ප ිදසේරූළප මිකප 3ප රයප මතහල ප යරප ළාා් ප

මුළකාසප වර්ධනයපසසළා්ධකස්පන්ළිරප

03

ළාා් පඉම්පපසසළා්ධකස්පන්ළිර

04

ළාා් පක්රීමාප වර්ධනයපසසළා්ධකස්පන්ළිර

(සේක්ප)
037-2233853

භාප
සග්ොමයැගිේල ප
කුරුණෑග්ල

ළාා් ප මුළකාසප වර්ධනයප 1ප රයප මතහල ප ළාා් ප භාප
සකොමත ාරි /් සසජි ්ට්රා්ධ
වකී්ධණක පකුරුණෑග්ල
037-2222326
යසලෝකප ලණ්මාසප මතකා ප 3ප රයප මතහල ප ළාා් ප භාප
ළාා් පඉම්පපසකොමත ාරි ්
වකී්ධණක පකුරුණෑග්ල
037-2225205
ළාා් පක්රීමාපංනය් 
037-2284136

05
06

ළාා් ප ව ්කෘිරකපංවශක
මුළකාසපළසයමත

කළර්යළයීය ලිපිනය ශළ
දුරකථන අංකය

හකාසප
ංනය් 

යයාධිළිරප
ශිේළප
ශාිබකාර පකුිබකාපිිතක

ව ්කෘිරකප
යා් කණ්ඩික

ියධළරීන් සිය කළර්යයන් ඉටුකිරීතේදී

භළවි

කරනු බන රීති, ියතයෝග, උඳතේ ශළ අ තඳො

ලළර් ළ
යකකයප වග්රහක පකා්ධකළිතළාිතපම ිරප වග්රහක පිදයකපකා්ධකප වග්රහක පළාා් පමුසේපසසගුලාසි ප
පපපපපපපපපපපපපපකාලානුරූපීරපනිකු් කසනුපලලයසායයපළරිළාලය පභාණ්මාග්ාසපහාපයයාධිළිරපකසරෙේක/පරකඹපළාා් ප
පපපපපපපපපපපපපප භාර පංසාාපකසග්න්යාපකරෙසේ පංමතාකයාවශපිද කකන්රල පංසාාපළය්  පල රාපග්ැනීස්පපළිතළාිත/
පපපපපපපපපපපපපස ර
ේ ාපරයර ා
් ා/පංමතාකයපමතණ්මලපීරසණපයික

ත ොරතුරු බළ ගෆනීමට පුරලෆසියළට බළ ග ශෆකි ඳශසුකේ
01) සකොසළිරුප ලලාප ග්ැනීමත ප ිබඛිකප RTI 01ප ංකුල්පළත්රකප සහෝප ිබපික් ප සහෝප රාිකකප ඉේ සමත් ප සහෝප සකොසළිරුපපප
නිලනාරිකාපසරකපඉිරිළ් පකසපඑකපලසපලර පිබපික් පලලාපග්න්ය.
02) ඔසේපඉේ සමත පංසාාපසකොසළිරුප ැළයිකපහැරීසපකන්යපපින්ල රපහැරීපඉ් මතණින් පසකස ේපවුරසපියප14ප් පළිාප
සන්රනුපලැසේ.
03) ඉේලාපසිිතයපලසපසකොසළිරුපඔලපසරකපලලාපදීමත පීරසණකපකාසහෝ පසකොමි න්ප භාරපනිකමතපකාපග්ා ්ළිර් ප
සග්ිදකපයුළිපය්පපඑකපඔල පසන්රාපඑරනුපතක.පසකොසළිරුපලලාපග්ැනීමත පසග්ම මත් පකාපයුළිපය්පපඒපංනුරපග්ා ්ළිප
සග්ම මතපමතකපසහෝපග්ා ්ළිපසග්ිදකපයුළිපසයොසශපය්පපග්ා ්ළිපසහිකරපඔල පියප14ප් පළිාපසකොසළිරුපලලාපසසනුප
තක.
04) ග්ා ්ළිපසග්ම සමතන්පළසුපියප14ප් පළිාපසකොසළිරුපලලාපදීමතපංළහසුපසශපය්පපපසකොසළිරුපනිලනාරිකාපිදසින්පඑකීප
කාලකපදී්ධඝපරීම මත පංරශකපසහේළිප හන්පකසමින්පියප21පක පසයොරැඩිපංිරස්ධකපකාලක් පළිාපඔලපඉේලාප
සිිතපසකොසළිරුපඔල පලලාපසසනුපතක.
05) සකොසළිරුපලලාපග්ැනීමතප හාපරයපඉේ සමතපක්පපපුසරැසිසකකුසේපපජීිදකකපහාපපුද්ග්ිබකපනිසහ ප ්පලන්නසකන්ප
රයපංර ා
් ාරක පඉේ සමතප හාපප්රිරකාසපසැ් ම මතපඉේ සමතපලැබීපළැකප48ප් පළිාපසිුලපකසනුපතක.
06) සකොසළිරුපලලාපග්ැනීමතප

හාපකසයපලසපඉේ සමතක පංසාාර

I.

සකොසළිරුපඉේ සමතප

II.

ළයස් ප 5ප රයප රග්න්ිරකප ක ස් ප ප්රසායකප රීම සමතන්ප මු් කප කසප තිරප සකොසළිරුප
සහේළිසරන්ප ක්පප සකොසළිස් ප සරකප ප්රසශශප ම මතප හාප ංර ා
් ාරප ලලාප දීමතප ප්ර් ් ස ළ
ේ ප
රීම මත.

III.

ළයකපමතගින්පනිශ්ිකකරමතපස් රාපතිරපකාලසීමතාරන් පංනුකලපසයොම මත.

IV.

හාපකසයපලසපක්පපඉේ සමත් පභාසපග්ැනීමතපප්රිර් ස ළ
ේ පරීම මත.

්පප්ධණපසයොවූ පසයොමතග්පකරයපසහෝප ාරසයපසකොසළිරුපප්රසායකපකාම මත.

V.

රැඩිපුසපග්ා ්ළිපංකපරීම මත.

VI.

ඉේලාප සිිතනුප ලලයප යකෘිරසකන්ප සකොසළිරුප ැළයීමත ප සකොසළිරුප නිලනාරිකාප ිදසින්ප
ප්රිර් ස ළ
ේ පරීම මත.

VII.

එමතප සකොසළිරුප සරකප එමතප පුසරැසිකාප ප්රසශශප ම මතප රැාැ් ම මතප හාප එමතප සකොසළිරුප
ිදකෘිරකස පිදයාශපකසපසහෝපං ා
් ායග්කපකසපතිරපලර පසකොසළිරුපඉේලාපසිිතනුපලලයප
පුසරැසිකාපහ ප ානාසණපසහේළිපළැරසීමත.

කයප කරුණුප මතකප ංකෘප්ිරක ප ළ් රන්සන්ප ය්පප ඉහකප
ංභිකාකයක් පඉිරිළ් පකාපහැක.

හන්ප ංභිකාකයාප නිලනාරිකාප සරකප ියප 14ප ් ප තළිාකප

ඳශ වශන් ආකළරයට ඔබට ත ොරතුරු බළ ග
1. රැමපංධී්  ණකපමතගින්ප(යකකයකපළිාපකා්ධකකන්පනිම ්  ණක)
2. සේය පරා්ධකාපංධී්  ණකන්ප(සේය/පරා්ධකාපළම ්  ාපකසපරීකරාපලැිබකපහැක)
3. සේයපසහෝපරා්ධකාරිබන්ප

හන්/පඋද්නෘකපපි ළ් පකසපග්කපහැක.

4. සේය/පරා්ධකාරලපංමවගුපිබකිදිබරිබන්ප හිරකපකාපපි ළ් පලලාපග්කපහැක.
5. ද්රරයරලප හිරකපකාපනිස්ධශකපලලාපග්ැනීමත
6. ළරිග්ණකරලප සකොසළිරුප ග්ලමාප කසප තිරප ිද ප දීප ෆ්සලොපිප ඩි ්කට් ප සෘ යප කැ ට්ළ ප සහේප සරය් ප ිදසයු් ප
රෙමතකරීන්පසහෝපමු්රිකපපි ළ් පසල පසකොසකරුපලලාපග්කපහැක

තලබ් අඩවිය

: www.moe.nw.gov.lk

දුරකථන අංක : 037-2231867/ප037-2222748/ප037-2230461/ප
පපප037-2231743/ප037-2227960
සෆක්වහ

: 037-2227958

ත ොරතුරු ඉල්ලීේ වේබන්ධල ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකේ පිළිබ තකොමින් වභළතේ
අනුම ගළවහතු
1. ඡළයළ පිටඳ

වශළ

:

(ං)පA4/පකුමාපප්රමතාණස පකමසාසිකකප ළකනුපලලයපසකොසළිරුප හාපකනිපළැ් ක් පරු.2/-පහාපඑකමත
පපපපපසකොාස පසසළැ් කපරු.4් පසශ.
(ය)ප සග්ේපප්රමතාණස පකමසාසිකකපහාපA3පකමසාසිකකප ළකයපසකොසළිරුප හාපකනිපළැ් කපරු.4/-පහා
පපපපපපඑකමතපසකොාස පසසළැ් කපරු.8/-් පසශ.
(ත)පඉහකපප්රමතාණකන් පරමාපිදශාලපකමසාසිකකපසකොසළිරුප ැළයීස්පපදී ප ැලෑපිදකසමතපංකසකස්ධ.
2. මුද්රි පිටඳ

වශළ

:

(ං)පA4/පකුමාපප්රමතාණස පකමසාසිකකප ළකනුපලලයපසකොසළිරුප
පපපපපපසකොාස පසසළැ් කපරු.4් පසශ.

හාපකනිපළැ් ක් පරු.2/-පහාපඑකමත

(ය)ප සග්ේපප්රමතාණස පකමසාසිකකපහාපA3පකමසාසිකකප ළකයපසකොසළිරුප
පපපපපපපඑකමතපසකොාස පසසළැ් කපරු.8/-් පසශ.

හාපකනිපළැ් කපරු.4/-පහා

(ත)පඉහකපප්රමතාණකන් පරමාපිදශාලපකමසාසිකකපසකොසළිරුප ැළයීස්පපදී ප ැලෑපිදකසමතපංකසකස්ධ.
3. සකොසළිරුපඉේු ්පකසනුපලලයපපුසරැසිකාපිදසින්ප ළකනුපලලයපඩි ්කට්ටුර්  ප වයු් කපකැිතක්  පයඑ බී
් ප
ස් කප ළරිරාහකක් /ප සරය් ප ඉසල් සට්රොනිකප උළාවග්ක් ප සරකප සකොසළිරුප පි ළ් ප කසප දීමතප පිණි ප එ් ප
ංයිකමතක් ප හාපරු.20/-පලැගින්පංකසකස්ධ.
4. යකකයකප ිදසින්ප ළකනුප ලලයප ඩි ්කට්ටුර්  ප වයු් කප කැිතක්  ප යඑ බී
් ප ස් කප ළරිරාහකක් /ප සරය් ප
ඉසල් සට්රොනිකපඋළාවග්ක් පසරකපසකොසළිරුපපි ළ් පකසපදීමතපපිණි ප ැලෑපිදකසමතපංකසකස්ධ.
5. ක්පප ිබකිදේල් ප සහෝප ිද කක් ප ළම ්  ාප කසන්සන්ප ය්පප සහෝප ංනයකයකප කසන්සන්ප ය්පප සහෝප ඉිරීම ්පප
් ස ේත්රක් පළම ්  ාර පල් කසන්සන්පය්පපළැකක පරු.50/-පලැගින්පංකසකස්ධ.
6. නිකැිපසහෝපයකෘිරප හාප කයපිදකසමතපංකසකස්ධ.
7. ඊපස්පේපමතගින්ප ළකනුපලලයපසකොසළිරුප හාපග්ා ්ළිපංකසයොසකස්ධ.

ඉහකපළයකපක ස් පසමතමතපංමතාකයාවශක පංසාාපසකොසළිරුපලලාපග්ැනීමතප හාපළහකප හන්පසකොසළිරුප
නිලනාරිකාපසරකපRTI 01 සසණපංකුල්පළත්රකපමතගින්පංකුල්පපකාපහැරීක.(සමතමතපංකුල්පළත්රකපඉිරිළ් පරීම මතප
ංනිරා්ධකපසයොසශ)

ත ොරතුරු ියධළරීන් පිළිබ විවහ ර
අ/අ

01

02

03

නම ශළ නතුර

කුමතාරිපම සස ේකසපසමතකප(සේක්ප)

ය්ධ.එ්ප.ඒ.පුලේමිණිපසප්රේමතස් යපමික
පපපපපපපප( හකාසපසේක්ප)

සේ.පී.ය.එ ්.පසණම සපමික
පපපපපප( වර්ධනයපනිලනාම )

අභියළචනළ ියධළරී ද,
ත ොරතුරු ියධළරී ද යන
ලග

ංභිකාකයාපනිලනාම 

රළජකළරි ලිපිනය/ දුරකථන
අංකය ශළ විදු
ෆඳෆල්
ලිපිනය
2ප රයප මතහල ප ළාා් ප භාප
වකී්ධණක පකුරුණෑග්ල.ප
037-2231739ප
sec.nwpmoe@gmail.com
2ප රයප මතහල ප ළාා් ප
වකී්ධණක පකුරුණෑග්ල.ප

සකොසළිරුපනිලනාම 

සකොසළිරුපනිලනාම ප
(ිද කපනිලනාම )

භාප

037-2231867
nwpmoe@gmail.com
2ප රයප මතහල ප ළාා් ප
වකී්ධණක පකුරුණෑග්ල.ප
037-2230461
nwpmoe@gmail.com

භාප

