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පී කිංසලි තෙතේරො එ. ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරය  

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 450 /2018 (2018.11.27 දින ෙැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසලීතේ දී විභොග කරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද කොේයය ෙටිෙොටිය). 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසලතු හො අභියොචනො කොේයය 

ෙටිෙොටිය), රීති අිංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය ෙටිෙොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  කෂොි පින්තටෝ යයවේධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  එසල. ජී. පිංචිතහලවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසලස රණසිිංහ  

 

අභිොචක   -     පී කිංසලි තෙතේරො  
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරය  
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - ෙැමිණ සිටිතේ නැ  
තෙොදු අධිකොරිය  - ෙැමිණ සිටිතේ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.05.28 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.06.12 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.02 

 
අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.05.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ෙහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

AAT/97/2008 (PSC) දරණ අභියොචනයට අදොළ 2017.09.21 දිනැති තීන්දුතේ මුල් පිටෙ  සහ එම 
තීන්දුතේ ෙටිග  කළ කැසට් ෙටතේ පිටෙ ක් 

ත ොරතුරු නිලධොරියො ෙන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැෙයීමට අතෙොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2018.06.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද ෙන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතෙොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2018.08.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 

අභියොචනය සඳහො තදෙොේශලවයම ෙැමිණ සිටිතේ නැ . තෙොදු අධිකොරිය 2018.11.09 දිනැති ිපිය මගින් 
ෙවසො සිටිතේ අධිකොරය විසින් තදනු ලබන තීරණතේ මුල් පිටෙත ි සහතික කරන ලද ස ෙ ඡොයො 

පිටෙ ක් අභියොචක තව  නිකුත් කරනු හැර මුල් පිටෙත් යැයි තවනත් පිටෙ ක් නිකුත් තනොකරන බවත්, 
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තමම ස ෙ ඡොයො පිටෙ  අභියොචක තව  2017.09.29 දින ි.ෙ. ැ. අිංක 2764 යටතත් අභියොචක තව  
තයොමුකර ඇති බවත්ය.  
 

තෙොදු අධිකොරිය  වදුරටත් එම ිපිතයිම ෙහ  ෙරිදි සඳහන් තකොට ඇ . 

2002 අිංක 4 දරන ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරය ෙන  නුව ෙරිෙොලන අභියොචනො 
විනිශලචය අධිකොරය ප්රතිෂලඨොෙනය තකොට ඇ . තරලෂලඨොධිකරණ විනිශලචයකොරතුතමකු සභොෙතිත්වය 
දරණ අධිකොරතේ විනිශලචය මණ්ඩලය, තිතදතනකුතගන් සමන්වි  තේ. අධිකොරයට ඉදිරිෙත් වන 
සියලුම අභියොචනො විමසීේ හො තීරණ ලබො දීම විවෘ  අධිකරණතේදී සිදු තකතේ. 
අධිකරණමය කොේය භොරයක් ඉටු තකතරන තමම අධිකොරතේ කටයුතු පිළිබඳ ව කරුණු 
තරලෂලඨොධිකරණය, අභියොචනොධිකරණය හො අධිකරණ තසලවො තකොමිෂන් සභොව විසින් කරනු ලබන 
නිසි නිතයෝග ම  ෙමණක් ලබො දීමට අධිකොරය බැදී ඇති බැේ විනිශලචය අධිකොරතේ නියමය ෙරිදි 
වැඩිදුරටත් දන්වමි.  

 
තදෙොේශලවයම ෙැමිණ තනොසිටි තහයින් අභියොචනය 2019.01.16 දිනට කල්  බන ලදී. 
 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 450 /2018 (2019.01.16 දින ෙැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසලීතේ දී විභොග කරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසලතු හො 

අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අිංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය ෙටිෙොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  කෂොි පින්තටෝ යයවේධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  එසල. ජී. පිංචිතහලවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසලස රණසිිංහ  

 

අභිොචක   -     පී කිංසලි තෙතේරො  
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරය  
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - පී කිංසලි තෙතේරො 
තෙොදු අධිකොරිය  - ෙැමිණ සිටිතේ නැ  

 
අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 
තෙොදු අධිකොරිය ෙැමිණ සිටිතේ නැ . 

 

AAT/97/2008 (PSC) දරණ අභියොචනයට අදොළ 2017.09.21 දිනැති තීන්දුතේ පිටෙ ක් ලබො දී ඇති මුත්, 
එම තීන්දුතේ ෙටිග  කළ කැසට් ෙටතේ පිටෙ ක් ලබො දී තනොමැති බව  හවුරු විය. තෙොදු අධිකොරිතයි 

නේකළ නිලධරයො තහෝ ඔහු නිතයෝයනය කරීමට බලයලත් නිලධරයකු, තදවන වරටත් තකොමිෂන් සභොව 
ඉදිරිතේ තෙනී සිටීමට අතෙොතහොසත් ී ඇති බව තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට තයොමු විය. 
 
අභියාචක ලබා දුන් ත ාරතුරු සම්බන්ධතයන් විෂම ාවන් ඇති බව පවසන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නියෙෝගෙ:  
 
2016 අිංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 43 වගන්තිතයි ප්රකොරව 
ෙරිෙොලන අභියොචන විනිශලචය අධිකොරිය තෙොදු අධිකොරියක. 43 වගන්තිය ප්රකොරව තෙොදු අධිකොරිය 
'ආණ්ුක රම වෙවසලථොව තහෝ (ඉ) තේදය යටතත් නිශලචි ව දක්වො ඇති ෙ රමොණයට හැර 2007 අිංක 7 දරන 
සමොගේෙ න  හැර යේ ිඛි  නීතියක්, තහෝ ෙළොත් සභොවක ෙ රඥප්තතියක් මගින් තහෝ යටතත් පිිටුවන ලද 
යේ මණ්ඩලයක් තහෝ කොේයොලයක්' තලස අේථනිරූෙණය කර ඇති අ ර ආණ්ුක රම වෙවසලථොතේ 59 (1) 
වෙවසලථොව ප්රකොරව ෙරිෙොලන අභියොචන විනිශලචය අධිකොරිය අධිකරණ තසලවො තකොමිෂන් සභොව විසින් ෙත් 
කර ඇති අධිකොරියක. ඒ අනුව ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරිය 2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙන  ප්රකොරව කටයුතු කරීමට බැදී සිටියි. 
 
 වද 2016 අිංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 15 (අ) වගන්තිය යටතත් 
ෙරීක්ෂණ ෙැවැත්ීමට හො එම ෙරීක්ෂණ සඳහො තෙනීසිටින තලස යේ  ැනැත් කු තව  නියම කරීමට 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට බල ල ඇ . 
 
තමම අභියාචනා විභාගය 2019.05.21 දින පැවැත්වීමට නියමි ව තිබුනද තනාවැළක්වවිය හැකි තහේතුන් ම  
2019.06.11 දිනට කල්  බනු ලැතේ. 
  
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොසලතු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදෙොේශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 450 /2018 (2019.06.11 දින ෙැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසලීතේ දී විභොග කරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසලතු හො 

අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අිංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය ෙටිෙොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  කෂොි පින්තටෝ යයවේධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂලඨ නීතීඥ  එසල. ජී. පිංචිතහලවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභිොචක   -     පී කිංසලි තෙතේරො  
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො ෙරිෙොලන අභියොචනො විනිශලචය අධිකොරය  
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - පී කිංසලි තෙතේරො 
තෙොදු අධිකොරිය  - එම්.රටික්ව  ඉසේතමල්,සහකාර තල්කම් 
                                                එසේ. නිශාදි රණසිංහ , පරිගණකය හසුරුවන්නා (Computer Operator) 
 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 
 

ත ාරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධතයන් හා ලබා දුන් ත ාරතුරුවල පවතින විෂම ාවන් ගැන විමසීතම්දී, තපාදු 
අධිකාරිය පහ  පරිදි පවසා සටිතේ ය, 

1. 2008.06.25 රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන් සභාතේ තීරණය (අභියාචක තසේවය අත්වහැර යාම කල් ග  ී 
ඇති යන පදනම ම ) සම්බන්ධතයන් 2008.07.09 දින තපාදු අධිකාරිය තව  අභියාචනයක්ව 
ඉදිරපත්ව කර ඇති බව ; 

2. 1982 අතගෝසේතු මාසතේ සට අවුරුදු 22 1/2 ක කාලයක්ව සදහා විශ්රාම වැටුප් හිමිකමක්ව ලබා තදන 
තලස තපාදු අධිකාරිය 2010.02.23 දින එම අභියාචනය සම්බන්ධව තීරණයක්ව ලබා දුන් බවත්ව එම 
තීන්දුව 2010.02.25 දින අභියාචක භාරගත්ව බව; 

3. 2010.02.23 දින නිතයෝගතේ සදහන් අවුරුදු 22 1/2 ක කාලය අවුරුදු 31 ක කාලයක්ව දක්වවා දීර්ග 
කර එම කාලය සදහා විශ්රාම වැටුප් හිමිකමක්ව ලබා තදන තලසටත්ව අධයාපන තදපාර් තම්න්තුව 
විසන් 2010.02.23 දිනැති නිතයෝගය ක්රියාත්වමක කරීම යන කාරණා ඇතුලත්වව අභියාචක නැව  
2010.07.13 දින තපාදු අධිකාරියට අභියාචනයක්ව ඉදිරිපත්ව කර ඇති බව ; 

4. 2010.09.06 දින අභියාචකතේ නීතිඥ වරයා තපනී සට අභියාචනා විභාගය සදහා ඉදිරි දිනයක්ව 
ඉල්ුම් කළ බව; 

5. ඒ අනුව එම අභියාචනා විභාගය 2010.09.08 දින කැදවන ලද අ ර තපාදු අධිකාරියට අධයාපන 
තදපාර් තම්න්තුව විසන් 2010.02.23 දින කරන ලද නිතයෝගය ක්රියාත්වමක කරනු ඇති බවට වග 
බලා ගැනීමට තපාදු අධිකාරියට අධිකරණ බලයක්ව තනාමැති බව යන්න සදහන් නිතයෝගයක්ව කළ 
බව;  

6. 2010.09.15 දින ඉහ  නිතයෝගය අභියාචක හට දන්වා යවා ඇති බව; 
7. 2015.03.30 දින අභියාචක නැව  1982.11.03 දින සට නැව  තසේවතේ පිහිටුවා 1997.06.09 දින 

සට විශ්රාම ගන්නා තලසට ලිපියක්ව මගින් ඉල්ීමක්ව කර ඇති බවත්ව එම කාරණය සම්බන්ධව 
2015.05.11 දින නිතයෝගයක්ව සදු කළ බව;  

8. 2015.05.11 දිනැති නිතයෝගය මගින් 1982.08.05 දිනය 1982.11.03 දිනයට සිංතශෝධනය කිරීමට 
තනාහැකි බව ත්ව එවැනි සිංතශෝධනයක්ව  රාජ්ය තසේවා තකාමිෂන් සභාව ද අනුම  තනාකළ බව ; 

9. 2015.05.11 දින ලබා දුන් නිතයෝගය 2016.09.19 දින අභියාචකට යවන ලද බව; 
10. 2010.02.23 දින නිතයෝගය කිසතසේත්වම තවනසක්ව තහෝ සිංතශෝධනයක්ව කිරීම සම්බන්ධතයන් 

අභියාචක අභියාචනයක්ව සදු තනාකල බව සදහන් කරමින් ලිපියක්ව අභියාචක තපාදු අධිකාරියට  එවා 
ඇති බව; 

11.  වදුරටත්ව තපාදු අධිකාරිය 2015.05.11 දිනැති නිතයෝගතේ 2010.02.23 දිනැති නිතයෝගතේ දිනය 
2012.02.23 දින තලස සදහන් ී ඇති තහයින් ටයිප් කිරීතම් දී තදෝෂයක්ව සදු ී ඇති බව අවධාරණය 
කර සිටින බව; 

12. ඉහ  සදහන් තදෝෂය නිවැරදි කිරීම සදහා අනුශාිංගික නිතයෝගයක්ව (Consequentail Order) ලබා 
දීමට, 2017.09.21 දින කැදීමක්ව  සදු කිරීමට තපාදු අධිකාරිය තීරණය කල බවත්ව ඒ සම්බන්ධව 
2017.08.28 දිනැති ලිපියක්ව මගින් අභියාචක 2017.09.21 දින තනාපැමිතණන බවත්ව 2010.02.23 
දින ලබා දී ඇති මුල් නිතයෝගය නිවැරදි තීන්දුව තලස භාර ගන්නා බව සදහන් කරන ලද බව; 

13. නැව  අභියාචක 2017.09.12 දිනැති ලිපියක්ව මගින් 2010.02.23 දිනැති මුල් තීන්දුව සම්ුර්ණ 
නිවැරදි බවත්ව එය තවනසල කිරීතම් අවශය ාවයක්ව නැති බවත්ව දැනුම් දුන් බව හා 

14. 2017.09.21 අනුශාිංගික නිතයෝගය ලබා දුන් බව තපාදු අධිකාරිය අවධාරණය කරන ලදී. 
 
තකතසේ තව ත්ව, අභියාචක 2010.02.23 දිනැති මුල් තීන්දුතේ කිසදු තවනසක්ව සදු කිරීමට අවශය ාවයක්ව 
තනාමැති බවත්ව එම තීන්දුව නිවැරදි බවත්ව ෙවසො සිටින ලදී.. 
 
ත ාරතුරු ඉල්ීම සම්බන්ධතයන් තපාදු අධිකාරිය AAT/97/2008 (PSC) දරණ අභියාචනයට අදාළ 
2017.09.21 දිනැති තීන්දුතේ සහතික කල පිටප ක්ව ලබා දිය හැකි බවත්ව එවැනි සහතික කල පිටප ක්ව තම් 
වන විටත්ව අභියාචක හට ලබා දී ඇති බවත්ව තපාදු අධිකාරිතේ අභියාචනා විභාග කිසවක්ව පටිග  තනාවන 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තහයින් 2017.09.21 දිනැති තීන්දුතේ පටිග  කළ කැසට් පටතේ පිටප ක්ව ලබා දිය තනාහැකි බව 
අවධාරණය කරන ලදී. 
 
නියෙෝගෙ  

 
ෙරිෙොලන අභියාචනා විනිශේචය අධිකාරය යනු 2016 අිංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිවාසකම 
පිළිබඳ පන  යටතත්ව ඇති තපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරීමට එයට 
වයවසේථාපි  වගකීමක්ව ඇ . 
 
2016 අිංක 12 දරණ ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිළිබඳ පනතත්ව 3 (1) වගන්තිය තමතසේය, 
 

තම් පනතත්ව 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධාන වලට යටත්වව, තපාදු අධිකාරියක සන් කතේ, භාරතේ 
තහෝ පාලනතේ ඇති ත ාරතුරුවලට ප්රතේශ ීතම් අයිතිවාසකම සෑම ුරවැසයකුටම තිබිය යුතුය. 

 
ඒ අනුව,තපාදු අධිකාරිය තවතින් ත ාරතුරු ලබා ගැනීම සදහා ු රවැසයාතේ අයිතිය පැන නගිනුතේ  ඉල්ලා 
සටින  ලද ත ාරතුරු තපාදු අධිකාරිය  සන් කතේ , භාරතේ තහෝ පාලනතේ ඇති විටදී ය 
 
ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිය පිළිබඳ පනතත්ව 25 (1) වගන්තිය තමතසේය, 
 

ත ාරතුරු නිලධාරියකු විසන්............ඉල්ලා සටින ලද ත ාරතුරු සැපයීමට තහෝ තම් පනතත්ව 5 වන 
වගන්තිතේ දක්වවා ඇති තහේතුවලින් යම් එක තහේතුවක්ව තහෝ ඊට වැඩි ගණනක්ව  ම  ඉල්ීම 
ප්රතික්වතෂේප කිරීමට තහෝ තීරණය කළ යුතු අ ර, එම තීරණය, ඉල්ීම කළ ුරවැසයා හට වහාම 
සන්නිතේදනය කළ යුතුය. 

 
එබැවින් තපාදු අධිකාරියක සන් කතේ, භාරතේ තහෝ පාලනතේ පවතින ඉල්ලා සටින ත ාරතුරුවලට, 
ුරවැසතයකුතේ ත ාරතුරුවලට ප්රතේශ ීතම් අයිතිවාසකම ප්රතික්වතෂේප කළ හැකි වන්තන්, ත ාරතුරු 
දැනගැනීතම් අයිතිවාසකම පිළිබඳ පනතත්ව 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක්ව තහේතුවක්ව තහෝ ඊට වැඩි ගණනක්ව 
සඳහන් කිරීම මගින් පමණි. 
 
ඉහ  සඳහන්  ත්වත්වවයන් යටතත්ව, ත ාරතුරු දැනගැනීතම් පනත හි විධිවිධාන ප්රකාරව හා අභියාචකතේ 

ඉල්ීම පරිදි AAT/97/2008 (PSC) දරණ අභියාචනයට අදාළ 2017.09.21 දිනැති තීන්දුතේ සහතික කල 

පිටප ක්ව අභියාචක හට තකාමිෂන් සභාතේ නිතයෝගය ම  ලබා දී ඇ .  වද කැසට් ෙටයක් තෙොදු අධිකොරිය 

සන් කතේ භොරතේ තහෝ ෙොලනතේ තනොමැති ීම ම  අභියාචනය තමයින් අවසන් තේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොසලතු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදෙොේශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 


