
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එම්.පි.කේ මාලගම්මන  එ. ශ්රී ලා ා භාගාග කාරාතමේකම්තුතු  

 

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විබාග කිරීභ) 339/2018 (2018.08.28 දින ඳැවති තකොමිෂන් 

සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද නිතයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතින්හි (ගාස්තු සහ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳව වාතගන යනු ලඵන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

සගාරති                  -  භහින්ද ගේභේපිල  

ක ොමිෂතු සගා සාමාජි     - ජ් තයෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සාමාජ                 - ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර  

ක ොමිෂතු සගා සාමාජි                  - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගභ 

 

 

අධ්යේෂ-ජනරාල්  - පියතිස්ස රණසිංහ 

 

අභියාච    -          එේ.පි.තේ භාලගේභන 

කනොතීසිලත්රාතමශ   -          නේකළ නිලධාරියා, ශ්රී ලංකා විබාග 

තදඳාර් තේන්තුව  

 

කරනීසිටීම 

අභියාචක   - එේ.පි.තේ භලගේභන                                                                  

තඳොදු අධිකාරිය   -          ඳැමිණ නැ   

 

කේොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ලා දිනය: 2017.12.20 

කේොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුතු 

දිනය:   

පිළිතුරේ නැ  

නම් ළ නිලධ්ාරියා ක ේ අභියාචනය 

කයොමු  ළ දිනය: 

2018.01.29 

නම් ළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුතු දිනය:

  

පිළිතුරේ නැ  

RTIC ක ොමිෂතු සගා  ක ේ අභියාචනය 

කයොමු  ළ දිනය:  

2018.03.28 

 

  

අභියාචනයට රසුබිම්වූ  රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

2017.12.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීභ භගින් අභියාචක 2017.04.25 දින ඳැවති කේකරු 

නිලධාරින් ඵදවා ගැනීතේ සීමි   රග විබාගයට අදාල ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා ඇ . 

1. රාජකාරී ඉටු කළ විබාග ශාලාඳතිවරුන් තව  විබාග තකොභසාරිස් විසින් 

ලඵා දුන් උඳතදස් හා නිතයෝග සදහන් තල්ඛනවල පිටඳේ , 

2. පිළිතුරු ඳත්ර ඇගයීභ සිදු කළ ඳරීේෂකවරුන් තව  විබාග තකොභසාරිස් විසින් 

ලඵා දුන් උඳතදස් හා නිතයෝග සදහන් තල්ඛනවල පිටඳේ,  

3. පිළිතුරු ඳත්ර ඇගයීභ සිදු කළ ඳරීේෂකවරුන් තව  විබාග තකොභසාරිස් විසින් 

ලඵා දුන් උඳතදස් හා නිතයෝග ලඵා දී තනොභැති නේ ඒ ඵව ලිඛි ව, 

4. විබාගය ඳැවැේව එේ එේ විබාග ශාලා ස්ථාන ග  කර තිබු ඳාසල් තවන් 

තවන් වශතයන්, 

5. එේ එේ විබාග ශාලාවල රජාකාරී ඉටු කරනු ලැබ විබාග ශාලාඳතිවරුන්තේ 

නේ සහ රාජකාරී ලිපිනයන් , 

6. කේකරු නීති ප්රශ්න ඳත්රතේ සහ සිද්ධි අධ්යන ප්රශ්න ඳත්රතේ පිටඳ ේ ඵැගින් 

(පිළිතුරු සැඳයීභට තඳර නීති ප්රශ්න ඳත්රයේ  සහ සිද්ධි අධයන ප්රශ්න ඳත්රයේ 

ඵැගින් ), 

7. විබාගතේ ප්රතිපල නිකුේ කිරීභට ඵලය ලඵා දුන්තන් යේ නිලධාරිතයේ නේ 

එභ නිලධාරියාතේ නභ,  නතුරු සහ රාජකාරී ලිපිනය තහෝ යේ කමිටුවේ 

නේ එභ කමිටුතේ සාභාජිකයන්තේ නේ, නතුරු සහ රාජකාරී ලිපිනයන්, 

8. එේ එේ විබාග භධයස්ථානවල එකිතනකට ඳටහැනි උඳතදස් හා නිතයෝග 

විබාග ශාලාඳතිවරු විසින් අතේේෂකයින්ට ලඵා දී ඇති ඵවට එභ විබාගතේ 

ප්රතිපල නිළ වශතයන් නිකුේ කිරීභට තඳර විබාග තකොභසාරිස් ජනරාල්වරයා 

දැනුවේව සිටිතේ ද නැතිද යන්න  

9. විබාගතේදී පිළිතුරු සැඳයීභට ප්රශ්න ඳත්ර තදක සදහාභ අතිතර්ක කඩදාසි 

ලඵා දී ඇති විබාග භධයස්ථාන කවතර්ද යන්න  

10. විබාගතේදී පිළිතුරු සැඳයීභ කේකරු නීති ප්රශ්න ඳත්රය සදහා ඳභණේ  

අතිතර්ක කඩදාසි ලඵා දී ඇති විබාග භධයස්ථාන කවතර්ද යන්න 

11. විබාගතේදී පිළිතුරු සැඳයීභට ප්රශ්න ඳත්ර තදක සදහාභ අතිතර්ක කඩදාසි 

ලඵා තනොදුන් විබාග භධයස්ථාන කවතර්ද යන්න  

12. කේකරු නීති ප්රශ්න ඳත්රතේ පිළි රු ඇගයීභ සදහා ලකුණු ලඵා දීතේ විධිභේ  

ඳරිඳාටියේ (Marking Scheme) අනුගභනය කතේ ද නැතිද යන්න  

13. සිද්ධි අධයන ප්රශ්න ඳත්රතේ පිළි රු ඇගයීභ සදහා ලකුණු ලඵා දීතේ විධිභේ  

ඳරිඳාටියේ (Marking Scheme) අනුගභනය කතේ ද නැතිද යන්       

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියාතගන් සහ නේකළ නිලධාරියාතගන් නියමි  කාලය තුළ 

පිළිතුරේ තනොලැබීභ තේතුතවන් අභියාචකයා 2017.09.26 දින තකොමිෂන් සබාවට 

අභියාචනයේ ඉදිරිඳේ කරන ලදී. 

 

අභියාචනය භාගාග කිරීකම් අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

 

අභියාචක අභියාචනය විබාග කරන අවස්ථාතේදී ඳවසා සිටිතේ ඔහු 2017.04.25 දින 

ඳැවති කේකරු නිලධාරින් ඵදවා ගැනීතේ සීමි   රග විබාගයට තඳනී සිටින ලද 

විබාග අතේේෂකතයකු ඵවේ ඊට අදාළව ඉහ  ලියවිලි අවශය ඵවේ ඳවසා සිටින 

ලදී. ඵව ඳවසා සිටන ලදී. 

 

තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විබාගයට තනොඳැමිතණන ලද අ ර, තභභ අභියාචනා 

විබාගය 2018.08.28 දින ඳ.ව. 3.30 ට ඳැවැේතවන ඵව 2018.07.20 දිනැති ලිපිය භගින් 

තඳොදු අධිකාරිය දැනුවේ කර ඇ . 

 

 

නිකයෝගය  

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඳාර්ලිතේන්තුව 

විසින් 2016 අතගෝස්තු 04 දින ඳාර්ලිතේන්තුව විසින් එකභතිකව සේභ  කරන ලද 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳන  යටතේ 

පිහිටුවන ලද ස්වාධීන තකොමිෂන් සබාවකි. එභ ඳනතේ 15 (අ) වගන්තිය යටතේ 

ඳරීේෂණ ඳැවැේවීභට හා එභ ඳරීේෂණ සහා තඳනීසිටින තලස යේ  ැනැේ කු 

තව  නියභ කිරීභට තකොමිෂන් සබාවට ඵල ල ලඵාදී ඇ . 

ඉහ  සහන් අභියාචනය සහා, තඳොදු අධිකාරිය තකොමිෂන් සබාව විසින් සබාව 

ඉදිරිතේ තඳනී සිටීභට නිකුේ කරන ලද තනොතීසියට අනුව තඳනී සිටීභ ඳැහැර 

හැරීතභන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 39(1)(ඇ) 

වගන්තියට අනුව භතහස්  රාේවරයකු විසින් ඳවේවනු ලඵන ලඝු නඩු විබාගයකින් 

ඳසු වරදකරු තකොට  රුපියල් ඳනස්දහසේ තනොඉේභවන දඩ මුදලකට තහෝ අවුරුදු 

තදකක කාලයේ තනොඉේභවන ඵන්ධනාගාරග  කිරීභකට තහෝ එභ දඩය හා 

ඵන්ධනාගාරග  කිරීභ යන තදකටභ ලේ විය හැකිය.  

ඒ අනුව තඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණීභ නිසා  2018.10.10  දින  ඳ.ව. 12.45 ට  කල් 

 ඵන ලද තභභ අභියාචනය සහා එදිනට ඳැමිණන තලසට තකොමිෂන් සබාව විසින් 

නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

අභියාචනය තභයින් කල්  ඵනු ලැතේ. 

 

මීළඟ විබාග වාරය: 2018.10.10 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විබාග කිරීභ)/339/2018 (2018.10.10) දින ඳැවති 

විධිභේ තකොමිෂන් සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලඵන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සගාරති:                                    භහින්ද ගේභේපිල 

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගභ 

 

අධ්යේෂ -ජනරාල්:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

කරනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ.පි.තේ. භාලගේභන 

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 

  

 

අභියාචනය සල ා බලන අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු ලඵා තනොදුන් ඵව 

අභියාචක විසින් ඳවසන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 

අභියාචනය 2018.11.12 දින ඳ.ව. 1:45 ට කල්  ඵන ලදී. 

 

තකොමිෂන් සබා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තභභ නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

*********************************** 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විබාග කිරීභ)/ 339/2018 (2018.11.12) දින ඳැවති 

විධිභේ තකොමිෂන් සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලඵන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සගාරති:                                    භහින්ද ගේභේපිල 

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගභ 

 

අධ්යේෂ -ජනරාල්:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

කරනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ.පි.තේ. භාලගේභන 

තඳොදු අධිකාරිය - එච්.තජ්.එේ.සි.ඒ. ජයවර්ධන -විබාග තකොභසාරිස් (ඳරිඳාලන) 

ඩි.එේ. හීනටිගල- පි.එභ.ඒ. 

  

අභියාචනය සල ා බලන අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු වලින් 5 වැනි අයි භය අවශය තනොවන ඵව අභියාචක ඳවසන 

ලදී. ඉල්ලා ඇති අනිේ ත ොරතුරු අභියාචක තව  ලඵා තදන ලදී. තගොනුව ඳරිේෂා 

කිරීභට නැව  දිනයේ ලඵා තදන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 

අභියාචනය 2018.12.10 දින ඳ.ව.12:45 ට කල්  ඵන ලදී.  

 

තකොමිෂන් සබා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තභභ නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

  

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විබාග කිරීභ)/ 339/2018 (2018.12.10) දින ඳැවති 

විධිභේ තකොමිෂන් සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලඵන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සගාරති:                                    භහින්ද ගේභේපිල 

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගභ 

 

අධ්යේෂ -ජනරාල්:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභියාචනය සල ා බලන අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

අංක 5 හැර 1-13 දේවා ත ොරතුරු ඉල්ලීේවලට අදාළ ත ොරතුරු අභියාචනතේදී 

තකොමිසභ ඉදිරිතේදී ලඵා තදන ලදී. එභ පිළිතුරින් සෑහීභට ඳේ වනවාද යන්න සති 

තදකේ ඇතුළ  දැනුේ තදන තලස අභියාචකට උඳතදස් තදන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 

අභියාචනය 2019.03.18 දින තඳ.ව. 11.45ට කල්  ඵන ලදී.  

 

තකොමිෂන් සබා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තභභ නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

**************************************   

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විබාග කිරීභ)/ 339/2018 (2019.03.18) දින ඳැවති 

විධිභේ තකොමිෂන් සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලඵන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සගාරති:                                    භහින්ද ගේභේපිල 

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගභ 

 

කරනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ.පි.තේ. භාලගේභන 

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

  

අභියාචනය සල ා බලන අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ . ඉදිරි දිනයේ ලඵා තදන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 

අභියාචනය 2019.07.29 දින ඳ.ව.12:30ට කල්  ඵන ලදී.  

 

තකොමිෂන් සබා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තභභ නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

RTIC Appeal (පද්ගලික වශතයන් විබාග කිරීභ)/ 339/2018 (2018.07.29) දින ඳැවති 

විධිභේ තකොමිෂන් සබා රැස්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරුව අනුභ  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳවේවාතගන යනු ලඵන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සගාරති:                                    භහින්ද ගේභේපිල 

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : තජයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොමිෂතු සගා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගභ 

 

අභියාචනය සල ා බලන අ ස්ථාකේදී උද්ගේවූ  ාරණා: 

2019.07.29 ඳාර්ශව තදකභ ඳැමිණ සිටිති. කලින් වාර කීඳයේ කැවීභට සිදු වී 

ඇ .ත ොරතුරු දීභට එකඟ වී ඇ ේ තවනේ ආය නයකින් ලඵා ග  යුතුව තිබු 

ඵැවින් ලඵා දී නැ .  

2 වැනි කරුණට අදාළව තකොමිසභ ඉදිරිතේ ඳැවසුණු කරුණු පිළිතුරේ තලස 

අභියාචකට යැවීභට එකඟ විය. 

 

නිකයෝගය: 

 

8 වැනි කරුණට අදාළව පද්ගලයාතගන් විභසා පිළිතුරේ යැවිය යුතුය. 9,10,11 

කරුණුවලට අදාළව කරුණු නැව  විභසා සති තුනේ ඇතුළ  ලඵා දීභට නිතයෝග 

කරන ලදී. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ තකොමිෂන් සබාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකභ පිළිඵ ඳනතේ 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්කයට යටේ තනොවන තහයින්ද, එභ 

ඉල්ලීභට අදාළ ත ොරතුරු ලඵා දීභට එකඟ ව ඵැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ.  

 

 

............................................................. 

භහින්ද ගේභේපිල - සබාඳති  

 

.............................................................. 

එස්. ජී. පංචිතේවා- තකොමිෂන් සබා සාභාජික 

 

............................................................. 

තරෝහිනී වල්ගභ - තකොමිෂන් සබා සාභාජිකා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


