
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එස් ටී ආර් බැද්දගේ එ ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/598/2018 (2019.01.16 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

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

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධාරියා, ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ සංගමය  

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ  

තපොදු අධිකොරිය  - එල්ව එේ බී දිසොනොයක, විධොයක තල්වකේ  

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

24.04.2018  

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

18.05.2018  

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

22.05.2018  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 24.04.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 

1. “ප්රධොන බොලදක්ෂ තකොමසොරිසවතුමො 2018 අතේල්ව 12 වනදො තහෝ ඊට ආසන්න දිනක තලෝක 
බොලදක්ෂ යේතබෝරි කමිටු රෑසවීමට සහභොගී ීම සදහො පිටපත් යෑම සදහො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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a. බොලදක්ෂ සංගමය විසින් වැයකල මුදල  තකොපමණක්ද යන්න 
b. එම මුදල තගවන ලද  තචක්පත් අංකය, දිනය හො බැංකුව කුමක්ද යන්න 
c. ගුවන් ටිකට් පත් සදහො මිල කැදීම හො එ ි  සියළු විසව ර 
d. ගුවන් ටිකට් පතත් පිටප ක්  
e. ඇමරිකො එක්සත් යනපදතේ රැසවීම පවත්වන ලද දින හො සවථොනය පිළිබද සි යළු විසව ර 
f. වියදමි සදහො විධොයක කමිටුතවන් අනුමැතිය ලබොගත් වොර්ය්ථො 

 
2. ආසියො ශොන්ති කර කලොපතේ වැඩමුළුව සඳහො ත ෝරොගත් විසව ර  

a. සේපත් කොරියවසේ යන අය ත ෝරොගත් ක්රමතේදය  
b. ඔහුතේ එම ගමන සඳහො ගුවන් ටිකට් පතත් පිටප ක් එම මුදල තගවූ තචක්ප ක්, අංකය, 

දිනය හො බැංකුව  
c. ඔහු එම වැඩ මුළුවට සහභොගී තනොවූ තහයින් ශ්රී ලංක බොලදක්ෂ  සංගමය එම මුදල 

ඔහුතගන් ලබො ගත් ොද? නැතිනේ එයට වගකීම භොරගත්තත් කවුරුන්ද?” 
 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 18.05.2018.දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

22.05.2018 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය, තකොමිෂන් සභොව හමුතේ තමම ත ොරතිරු ඉල්වීමට ප්රතිචොර දැක්ීමට අතිතර්ය්ක කොලයක් 
ඉල්වලො සිටින ලදී.  
 
තකොමිෂන් සභොව, තපොදු අධිකොරිතයන් ඔවුන්තේ ත ොරතුරු නිලධොරියො සහ නේකළ නිලධොරියො පිළිබඳව 
විමසන ලදුව,  මොතේ සංගමය සවතේච්ඡො තසවවකයන්තගන් පවත්වො තගන යනු ලබන ලොභ තනොලබන 
සංගමයක් වන තහයින්, එවන් නිලධොරීන් පත්කළ තනොමැති බව විධොයක තල්වකේ පවසො සිටිතේය. 
 
තකොමිෂන් සභොව, ආය නතේ වුහය තකතසව තව ත් තපොදු අධිකොරියට පන  ප්රකොරව කටයුතු කිරීමට සිදු 
වන බවත්, ඒ අනුව ඉහතින් සඳහන් නිලධොරීන් දෙපල , එනම් ද ාරතුරු නිලධාරියා හා නම්කළ නිලධාරියා 
පත් කිරීම සහ අභියොචක ඉල්වලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබොදීම / ලබොදීමට තනොහැකි නේ තහවතු දැක්ීමට 
අතිතර්ය්ක කොලයක් ලබො දීමට එකඟ වන ලදී. 
 
 
නිගයෝගය: 
 
තපොදු අධිකොරියට  ම සංවිධොන වුහය තුළ ත ොරතුරු නිලධොරිතයක් සහ නේකළ නිලධොරිතයක් පත්කර 
තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට තමයින් නිතයෝග තකතර්ය්. 
 
 වද, අභියොචක ඉල්වලො සිටි ත ොරතුරු ලබො දීතේ හැකියොව/ තනොඑතසවනේ, ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කිරීමට 
තහවතු කොරණො පිළිබඳ තමම තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරන 
ලදී.  
 
අභියොචනය කල්ව  බන ලදී. 
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.03.12 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/598/2018 (2019.03.12 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  
 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ  
තපොදු අධිකොරිය  - එල්ව එේ බී දිසොනොයක, විධොයක තල්වක 
    නීතීඥ ී පී තිළිණිකො  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය, තකොමිෂන් සභොතේ නිර්ය්තද්ශය පරිදි  ම ආය නික වුහය තුළ ත ොරතුරු නිලධොරිතයකු 

සහ නේකළ නිලධොරිතයකු පත්කළ බවට තකොමිෂන් සභොවට දන්වො සිටියි.  

 වද, තපොදු අධිකොරිය විසින් මූලික විතරෝධ ො තගොනු කරමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛි  තද්ශනය 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් ලිඛි  තද්ශනො වල ඉදිරිපත් කළ කරුණු වලට පිළිතුරු දක්වමින් ලිඛි  තද්ශනොවක් 

තගොනු කිරීමට අභියොචක හට අද දින සිට සති තදකක කොලයක් ලබො තදනු ලැතේ.  

අභියොචනය කල්ව  බන ලදී. 
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.07.09  
 

 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/598/2018 (2019.07.09 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 
අභියාචක   -    එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ සංගමය  

 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ  
තපොදු අධිකොරිය  - එල්ව එේ බී දිසොනොයක, විධොයක තල්වක 
    නීතීඥ ී පී තිළිණිකො  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ය්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ  ම ආය නය ත ොරතුරු ද ාරතුරු පනදේ විෂය ප යට 
අයේ වන තපොදු අධිකොරියක් තලස සැලකිය තනොහැකි බවයි. එනේ, සිය ආය නය අන් ර්ය්යොතිකව තහෝ 
රයතයන් අරමුදල්ව තනොලබන ආය නයක් බවට අවධොරණය කර සිටී.  
 
මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ මීට තපර අවසවථොවකදී බොලදක්ෂ මූලසවථොනතයන් 
තවනත් ත ොරතුරු ඉල්වීමකට ප්රතිචොර දැක්වො ඇති බවත් ඒ අනුව තමම ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළව ශ්රී 
ලංකො බොලදක්ෂ සංගමය ත ොරතුරු පන ට විෂය තනොවන තපොදු අධිකොරියක් තලස සැළකිය තනොහැකි 
බවත්ය.  
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කර සිටිතේ තමම සංගමය 1957 අංක 13 දරණ පන  යටතත් 
වයවසවථොදොයකය විසින් ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ වයොපොරය වයවසවථොපි  ආය නයක් තලස සවථොපි  කර ඇති 
බැවින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 43 (ආ) වගන්තිතේ දැක්තවන පරිදි,  
 
"ආණ්ඩුක්රම වයවසවථොව තහෝ (ඉ) තේදය යටතත් නිශවචි ව දක්වො ඇති ප්රමොණයට හැර 2007 අංක 07 දරණ 
සමොගේ පන  හැර යේ ලිඛි  නීතියක්, තහෝ පළොත් සභොවක ප්රඥප්තතියක් මඟින් තහෝ යටතත් පිිටුවන ලද 
යේ මණ්ඩඩලයක් තහෝ කොර්ය්යොලයක්"  
 
යන අර්ය්ථනිරූපණයට අනුව පැහැදිලිවම තමම සංගමය ලිඛි  නීතියක් යටතත් සවථොපි  බැවින් එය තපොදු 
අධිකොරියක් වන අ ර ත ොරතුරු පන ට විෂය වන බවයි. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද මූලික විතරෝධ ොවය පිළිග  තනොහැකි බවට තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටී. 
 
නිගයෝගය: 
 
වගඋත් රකොර ආය නය ත ොරතුරු පන තත් 43(ආ) වගන්තිය අනුව ත ොරතුරු පන ට විෂය වන තපොදු 

අධිකොරියක් අවධාරණය කරන ලෙ අ ර අවශය නේ තේ හො සේබන්ධව ලිඛි  සැළකිරීේ මීළඟ අභියොචනො 

විභොගයට තපර තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකරන තලස තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.11.26 දින ප.ව. 1.30ට කල්ව බන ලදි. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/598/2018 (2019.07.09 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 
අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 
අභියාචක   -    එසව ටී ආර්ය් බැද්දතේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො බොලදක්ෂ සංගමය  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩි.ජි. හපුආරච්චි   

 
ගපනීසිටීම   
අභියොචක   - - 
තපොදු අධිකොරිය  - -  
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

2019.11.06 දිනැති ලිපිය මගින් දකාමිෂන් සභාව 26.11.2019 දින දමම අභියාචන විභාග දනාපවේවන 
අ ර දමම අභියාචනය 2019.12.03 දින දේඛනග  කාර්යය පටිපාටිය යටදේ  වදුරටේ විභාග කරන බව 
දෙපාර්ශවයටම ෙැනුම් දෙන ලදී. 
 

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.12.03 ට කල්ව බන ලදි. 

 

RTIC Appeal (ගල්ඛනගත කාර්යය පටිපාටිය)/ 598/18 (2019.12.03 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

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

අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

6 
 

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩි.ජි. හපුආරච්චි   

 

අභියාචක  - එස්. ටි. ආර්. බැද්ෙදේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             නම් කල නිලධාරී, ශ්රී ලංකා බාලෙක්ෂ සංගමය 

 

 
නිගයෝගය: 
 
දකාමිෂන් සභාව විසින් 2019.01.16 දින දපාදු අධිකාරියට  ම සංවිධාන වුහය තුළ ද ාරතුරු 
නිලධාරිදයක් සහ නම්කළ නිලධාරිදයක් පේකර දකාමිෂන් සභාව ෙැනුවේ කිරීමට නිදයෝග කරන ලදී. ඒ 
අනුව  2019.03.12 දින විභාගදේදී දපාදු අධිකාරිය, දකාමිෂන් සභාදේ 2019.01.16 දින නිදයෝගය හා 
නිර්දද්ශය පරිදි  ම ආය නික වුහය තුළ ද ාරතුරු නිලධාරිදයකු සහ නම්කළ නිලධාරිදයකු පේකළ 
බවට දකාමිෂන් සභාවට ෙන්වන ලදී. 
 
දකදස්දව ේ, දකාමිෂන් සභාදේ 2019.07.09 දින නිදයෝගය වන , දපාදු අධිකාරිය එනම්, ශ්රී ලංකො 
බොලදක්ෂ සංගමය, ද ාරතුරු ෙැනගැනීදම් පන දේ 43(ආ) වගන්තිය අනුව ද ාරතුරු පන ට විෂය වන 
දපාදු අධිකාරියක් බව දකාමිෂන් සභාව අවධාරණය කරන ලෙ අ ර  වදුරටේ ඒ හා  සම්බන්ධව ලිඛි  
සැළකිරීම් දමම (03.12.2019) අභියාචනා විභාගයට දපර දකාමිෂන් සභාවට දපාදු අධිකාරිය දයාමුකර 
දනාමැති බව ෙ නිරීක්ෂණය විය. 
 
ඉහ  සෙහන්  ේවයන් යටදේ,දකාමිෂන් සභාව විසින් පහ  නිදයෝගයන් සිදු කරන ලදී, 

1. අයි ම අංක 1-  දලෝක බාලෙක්ෂ ජම්දබෝරි කමිටු රෑස්ීමට අොලව ඇමරිකා එක්සේ ජනපෙදේ 
රැස්ීම පවේවන ලෙ දිනය හා ස්ථානය ඇතුළුව අොල සි යළුම වියෙම් (ගුවන් ටිකට් පේ සෙහා වැයවූ 
වියෙමේ ඇතුළුව) හා එම වියෙම් සෙහා විධායක කමිටුදවන් ලැබූ අනුමැතිය පිළිබෙ සි යළු ද ාරතුරු 
අභියාචක හට ලබා දෙන දලස දපාදු අධිකාරියට නියම කරනු ලැදේ. 

2. අයි ම අංක 2 (a), එනම්,සම්පේ කාරියවසම් යන අය ද ෝරාගේ ක්රමදේෙය හා 2 (c), එනම්, ඔහු 
එම වැඩ මුළුවට සහභාගී දනාවූ දහයින් ශ්රී ලංක බාලෙක්ෂ  සංගමය එම මුෙල ඔහුදගන් ලබා 
ගේ ාෙ? නැතිනම් එයට වගකීම භාරගේදේ කවුරුන්ෙ? අොල ද ාරතුරු අභියාචක හට ලබා දෙන 
දලස දපාදු අධිකාරියට නියම කරනු ලැදේ. 

 
 වෙ අයි ම අංක 1 (d) හා 2 (b) ඉේලා ඇති ද ාරතුරු ද ාරතුරු ෙැනගැනීදම් පනදේ 5 1 (අ) වයතිදර්ඛය 
යට ට වැදටන දහයින් එම ද ාරතුරු ලබා දීමට දපාදු අධිකාරිය බැදී දනාමැති බවෙ දකාමිෂන් සභාව 
අවධාරණය කරනු ලැදේ. 
 
ඉහ  සෙහන්  ේවයන් යටදේ, දමම නිදයෝගය ලැබී සති දෙකක් ඇතුළ  දකාමිෂන් සභාවට පිටප ක් 
සහි ව, පිළිතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරන දලසට නිදයෝග කර සිටිමු. 
 
ඉහ  දකාන්දද්සියට යටේව අභියාචනය දමයින් අවසන් කරනු ලැදේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
**** 

 


