
 
 

 

    

නිවේදනයයි 
2016 අංක 12 දරණ 

ව ොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද පන  
 

ඉහ  පන  යටවේ වෙෙ ආය නයට අදොල ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙ 

සදහො පහ  සදහන් ව ොරතුරු නිලධොරීන් වව  RT1 01 දරණ අයදුේ 

පත්රය ෙිනන් අයදුේ ක  හැියයි. 

 

ව ොරතුරු නිලධොරීන් 

 
ශෂිකො වේවප්රිය මිය - නිවයෝජ්ය අධයක්ෂකක පපොලන  

දකුණු ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො වදපො තමවේන්තුව  

පහ  ඩික්ෂසන් පොර, ගොල්ල . 

දුරකථන අංකය - 091-2223840 

විදුේ පිපිනය - shashidewa@gmail.com 

 

සී.එස .එවගොඩවේ මිය - ප්රධොන ගණකොිකකොි 

දකුණු ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො වදපො තමවේන්තුව  

පහ  ඩික්ෂසන් පොර, ගොල්ල . 

දුරකථන අංකය - 091-2224609 

විදුේ පිපිනය - chamini.egodage@gmail.com 

 



වවදය ුෂක පිකො නන්ද්රවස කර මිය - ප්රජ්ො වවදය විවශ ක  

දකුණු ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො වදපො තමවේන්තුව  

පහ  ඩික්ෂසන් පොර, ගොල්ල . 

දුරකථන අංකය - 091-2225691 

විදුේ පිපිනය - pushpikac@gmail.com 

 

එචි.ජී.ජි. විරවස කර මිය - පිපොලන නිලධොි 

දකුණු ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො වදපො තමවේන්තුව  

පහ  ඩික්ෂසන් පොර, ගොල්ල . 

දුරකථන අංකය - 091-2223839 

විදුේ පිපිනය - gweerasekara@gmail.com   

 

1.ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙට පිඛි  අයදුේපත්රය වහෝ පිපියක්ෂ වහෝ වොචික ඉල්ීෙක්ෂ ව ොරතුරු නි දොියො වව  

ඉදිිපේ කර එය ලැබුණු බවට පිපියක්ෂ ලබො ගන්න. 

2.ඔවේ ඉල්ීෙට අදොල ව ොරතුරු සැපයිය හැියද යන්න පිළිබදව හැිය ඉක්ෂෙනින් වකවස  වුවද දින 14 ක්ෂ තු  

දනිවනු ලැවේ. 

3.ඉල්ලො සිටින ලද ව ොරතුරු ඔබට දීෙට තීරණය ක වහොේ වකොමිකන් සභොව නියෙ ක  ගොස තුවක්ෂ වගවිය 

යුතු නේ ඒ අනුව ගොස තු වගවීෙ ෙ  වහෝ ගොස තු වගවිය යුතු වනොවේ නේ ගොස තු රහි ව ඔබට දින 14 ක්ෂ තු  

ව ොරතුරු ලබො වදනු ලැවේ. 

4. ගොස තු වගවී වෙන් පසු  දින 14 ක්ෂ තු  ව ොරතුරු ලබො දීෙ අපහසුවේනේ ව ොරතුරු නි දොියො විසින් එකී 

කොලය දිගු ියරීෙට අවශය වහ තු සදහන් කරමින්  දින 21 ට වනොවැඩි අතිවතමක කොලයක්ෂ තු  ඔබ ඉල්ලො සිටි 

ව ොරතුරු ලබො වදනු ලැවේ. 

5. ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙ සදහො වන ඉල්ීෙ යේ ුෂරවැසිවයකුවේ ඡීවි ය හො ුෂේගපික නිදහස සේභන්ධවයන් 

වන අවස ථොවක ඉල්ීෙ සදෙො ප්රතිනොර දැක්ෂවීෙ ඉල්ීෙ ලැී  පැය 4  ක්ෂ තතුල  සිදු කරයි. 

6. ව ොරතුරු ලබො ගැනීෙ සදහො වන ඉල්ීෙකට අදො ව 

 ව ොරතුරු ඉල්ීෙ සදහො කරන ලද යේ ඉල්ීෙක්ෂ භොර ගැනීෙ ප්රතික්ෂවක ප ියරීෙ. 

පනවේ 5 වන වගන්තිය වටවේ ප්රදොනය ියරීවෙවන් ුකක්ෂ  කර තති ව ොරතුරු වහ තුවවන් යේ 

ව ොරතුරක්ෂ වව  ප්රවේශ වීෙ සදහො අවස ථොව ලබො දීෙ ප්රතිවෂ ප ියරීෙ. 

ප   ෙිනන් නිශ චි වෙ දක්ෂවො තති කොලසීෙොවන්ට අනුකුල වනොවීෙ. 

සේූනතම  වනොවු සොවදය ව ොරතුරු ප්රකොශ ියරීෙ.   

එෙ ව ොරතුරු වව  එෙ ුෂරවැසියො ප්රවේශ වීෙ වැලැක්ෂවීෙ සදහො ව ොරතුරු විකතති කර විනොශ කර වහෝ 

අස ථොන ග  කර තති බවට ව ොරතුරු ඉල්ලො සිටිනු ලබන ුෂරවැසියො හට සොධොරණ වහ තු පැවතීෙ. 

ෙ  අ තප්තතියට පේ වන්වන් නේ පහ  සදහන් නි දොියො වව  දින 14 ක්ෂ තු  අභියොනනො ඉදිිපේ 

කරන්න. 



 

නේ ක  නි ධොියො  

 

වවදය ජි. විවේසුිය ෙයො - ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො අධයක්ෂක 

දකුණු ප ොේ වසෞඛ්ය වස වො වදපො තමවේන්තුව  

පහ  ඩික්ෂසන් පොර, ගොල්ල . 

දුරකථන අංකය - 091-2234980 

විදුේ පිපිනය - garuweje15@yahoo.com 

   

7.වෙෙ නිවේදනවේ 6 වන වගන්තිය පිදි අභියොනනොවක්ෂ ඉදිිපේ කරීවේදී RTI 10 දරන අයදුේප  ුෂරවො 

ඉදිිපේ කරන්න RTI 10 දරන අයදුේප  පිරවීෙ අනිවොයතමය වනොවේ ව ොරතුරු ඉල්ලො සිට්නන්නොට RTI 10 

අයදුේ පත්රවේ සදහන් අභියොනනය විභොග ියරීෙට අවශය ූලපික ව ොරතුරු සදහන් කරමින් පිපියක්ෂ ෙිනන් 

භියොනනය ඉදිිපේ ක  හැක . 
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