
 

නිවේදනයයි 

2016 අංක 12 දරණ 

ව ොරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිලාසිකේ පිළිබද පන  

ඉශත පනත යටතේ තමම ආයතනයට අදා තතොරතුරු බා ගැනීම 

වදශා පශත වදශන් තතොරතුරු නිධාරීන් තලත RT1 01 දරණ අයදුම්  

පත්රය මගින් අයදුම් ක ශැකියි. 

ව ොරතුරු නිධාරීන් 

ෂිකා වේලප්රිය මිය - නිවයෝඡ්ය අධයක්ෂක පාන  

දකුණු පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා වදපාර් වේන්තුල 

පශෂ ඩික්ෂවන් පාර, ගාල් . 

දුරකථන අංකය - 091-2223840 

විදුත් ලිපිනය - shashidewa@gmail.com 

 

සී.එව ්.එවගොඩවේ මිය - ප්රධාන ගණකාධිකාරී 

දකුණු පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා වදපාර් වේන්තුල 

පශෂ ඩික්ෂවන් පාර, ගාල් . 

දුරකථන අංකය - 091-2224609  

විදුත් ලිපිනය - chamini.egodage@gmail.com 
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වලදය  බී.සී.මල්ලආරච්චි මිය - ප්රඡ්ා වලදය විවේඥ  

දකුණු පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා වදපාර් වේන්තුල 

පශෂ ඩික්ෂවන් පාර, ගාල් . 

දුරකථන අංකය - 091-2225691  

විදුත් ලිපිනය -  planningpdhs@gmail.com 

එච්.ජී.ජි. වීරවවේකර මිය - පරිපාන නිධාරී 

දකුණු පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා වදපාර් වේන්තුල 

පශෂ ඩික්ෂවන් පාර, ගාල් . 

දුරකථන අංකය - 091-2223839  

විදුත් ලිපිනය - gweerasekara@gmail.com 

 

 1. තතොරතුරු බා ගැනීමට ලිඛිත අයදුම්පත්රය තශෝ ලිපියක් තශෝ ලාචික ඉල්ලීමක් 

තතොරතුරු නිෂදාරියා තලත ඉදිරිපේ කර එය ැබුණු බලට ලිපියක් බා ගන්න. 

 2. ඔතේ ඉල්ලීමට අදා තතොරතුරු වැපයිය ශැකිද යන්න පිළිබදල ශැකි ඉක්මනින් තකතවේ 

වුලද දින 14 ක් තුෂ දන්ලනු ැතේ.  

3. ඉල්ා සිටින ද තතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කෂතශොේ තකොමින් වභාල නියම කෂ 

ගාව්තුලක් තගවිය යුතු නම් ඒ අනුල තගොව්තු තගවීම මත තශෝ ගාවත්ු තගවිය යුතු තනොතේ 

නම් තගොව්තු රහිතල ඔබට දින 14 ක් තුෂ තතොරතුරු බා තදනු ැතේ.  

4. ගාව්තු තගවීතමන් පසු දින 14 ක් තුෂ තතොරතුරු බා  දීම  අපශසුතේනම් තතොරතුරු 

නිෂදාරියා විසින් එකී කාය දිගු කිරීමට අලය තශේතු වදශන් කරමින් දින 21 ට තනොලැඩි 

අතිතේක කායක් තුෂ ඔබ ඉල්ා සිටි තතොරතුරු බා තදනු ැතේ. 

5. තතොරතුරු බා ගැනීම වදශා ලන ඉල්ලීම යම් පුරලැසිතයකුතේ ඡීවිතය ශා පුද්ගලික 

නිදශව වම්බන්ධතයන් ලන අලව්ථාලක ඉල්ලීම වදශා ප්රතිාාර දැක්වීම ඉල්ලීම ැබී පැය 

48 ක් ඇතුත සිදු කරයි.  
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6. තතොරතුරු බා ගැනීම වදශා ලන ඉල්ලීමකට අදාෂල 

තතොරතුරු ඉල්ලීම වදශා කරන ද යම් ඉල්ලීමක් භාර ගැනීම ප්රතික්තේප කිරීම.  

පනතේ 5 ලන ලගන්තිය යටතේ ප්රදානය කිරීතමන් මුක්ත කර ඇති තතොරතුරු 

තශේතුතලන් යම් තතොරතුරක් තලත ප්රතේ වීම වදශා අලව්ථාල බා දීම ප්රතික්තේප 

කිරීම. 

  පනත මගින් නි්චිතලම දක්ලා  ඇති කාසීමාලන්ට අනුක තනොවීම.  

වම්පූේණ තනොවු වාලදය තතොරතුරු ප්රකා කිරීම.            

එම තතොරතුරු තලත එම පුරලැසියා ප්රතේ වීම ලැැක්වීම  වදශා තතොරතුරු විකෘති 

කර විනා කර තශෝ අව්ථාන ගත කර ඇති බලට තතොරතුරු ඉල්ා සිටිනු බන 

පුරලැසියා ශට වාධාරණ තශේතු පැලතීම. 

අතෘප්තියට පේ ලන්තන් නම් පශත වදශන් නිෂදාරියා තලත දින 14 ක් තුෂ 

අභියාානා ඉදිරිපේ කරන්න. 

නේ කෂ නිෂධාරියා 

විවේඥ වලදය චන්දිම සිරිතුංග මශ ා - පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා අධයක්ෂ 

දකුණු පෂාත් වවෞඛ්ය වවේලා වදපාර් වේන්තුල 

පශෂ ඩික්ෂවන් පාර, ගාල් .  

දුරකථන අංකය - 091-2234980  

විදුත් ලිපිනය - csiritunga@yahoo.com 

 

7. තමම නිතේදනතේ 6 ලන ලගන්තිය පරිදි අභියාානාලක් ඉදිරිපේ කිරීතම්දී RTI 10 දරන 

අයදුම්පත පුරලා ඉදිරිපේ කරන්න RTI 10 දරන අයදුම්පත පිරවීම අනිලාේය තනොතේ. 

තතොරතුරු ඉල්ා සිටින්නාට RTI 10 අයදුම් පත්රතේ වදශන් අභියාානය විභාග කිරීමට 

අලය  මූලික තතොරතුරු වදශන් කරමින් ලිපියක් මගින් අභියාානය ඉදිරිපේ කෂ ශැක . 
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