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අභියාචක 2021.06.28 දිනැති තතාරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහත තතාරතුරු ඉල්ලලා ඇත. 

1. X- Press Pearl තනෞකාව ගිණිතෙන ගිීතමන් අනතුරුව තේ වන විට ලංකාතේ ඊට අදාළ මුහුදු 

තීරතේදී කැස්බෑවුන් තකාපමණ ප්රමාණයක් මියතොස් තිතෙන බවට සමුද්රීය පරිසර අධිකාරියට 

වාර්තා වී තිතෙනවාද? ඒ කුමන ප්රතේශයන්තෙන්ද යන්න සවිස්තර තතාරතුරු ලබාතදන්න. 

                                       
 රාහුල්ල සමන්ත  

තහට්ටිආරච්චි, 
තනා.405/1 
පන්සල පාර, වන්දුරුප්ප, 
අේබලන්තතාට 

                                                                                                                                                             
                                                                                            අභියොචක  

අභියොචනො අංකය : RTIC/ 

Appeal No. 1004/2021 

                           එදිරිව 

                                                 සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ  
                                         අධිකාරිය  

177, 
නාවල පාර, 
නාරාතහ්න්ිට, 
තකාළඹ 05 

                               ත ොදු අධිකොරිය  
 

ඉදිරිපිටදී                     : 
                   

1. විනිසුරු උපාලි අතේරත්න (විශ්රාමික) - සභාපති 

2. නීතිඥ කිෂාලි ින්තටෝ ජයවර්ධන    - තකාමසාරිස් 

3. නීතිඥ ජෙත් ලියන ආරච්චි              - තකාමසාරිස් 

 

ත නී සිටීම             :                 
            

    

අභියාචක සූේ තාක්ෂණය ඔස්තස් සේබන්ධ තේ. 

තපාදු අධිකාරිය තවනුතවන් සූේ තාක්ෂණය ඔස්තස් සභාපති 
දර්ශනි ලහඳපුර මිය සහ සාමානයාධිකාරි ජෙත් ගුණතස්කර මයා 
සේබන්ධ තේ. 

 
ලිඛි  සැළකිරීේ          :               

 

 

 
අභියාචක            -   ඉදිරිපත් කර නැත 

 
තපාදු අධිකාරිය  -     ඉදිරිපත් කර නැත 

 
විභොග කළ දිනය     :                         

               

 

2022.05.18, 2022.06.06, 2022.08.10, 2022.08.31 

තීරණය කළ දිනය   :                     2022.08.31 

තකොමිෂන් සභොතේ තීරණය  
 
අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
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2. පළමු ප්රශ්නයට අදාළව තකාපමණ කැස්බෑවුන් ප්රමාණයකතේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කර 

තිතේද? එතස් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කර තිතේ නේ එම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා 

ලබාතදන්න. 

 

3. පළමු ප්රශ්නයට අදාළව තේ සේබන්ධතයන් සමුද්රීය පරිසර අධිකාරිය තෙන තිතෙන ියවරවල්ල 

තමානවාද යන්න සවිස්තර තතාරතුරු ලබාතදන්න. 

 

4. 2016 වර්ෂතේ සිට 2021 දක්වා තකාපමණ කැස්බෑවුන් ප්රමාණයක් වාර්ිකව මියතොස ්

තිතෙනවාද යන්න වාර්ිකව තතාරතුරු ලබාතදන්න - එතස් මියතොස් තිතේ නේ ඒ කුමන 

කාරණා මතද යන්න සවිස්තර තතාරතුරු ලබාතදන්න. 

 

5. X- Press Pearl තනෞකාව ගිණිතෙන ගිීතමන් අනතුරුව කැස්බෑවුන් හැරුණුතකාට මියගිය 

තවනත් මුහුදු ජීවීන් වර්ෙ තකාපමණ පමණ මියතොස් තිතෙන බවට සමුද්රීය පරිසර අධිකාරියට 

වාර්තා වී තිතේද? ඒ කුමන මුහුදු ජීවීන්ද? එම මුහුදු ජීවීන් මියතොස් ඇත්තත් කුමන තහ්තූන් 

නිසාද යන්න පර්තේෂණ වාර්තා තතාරතුරු හා පර්තේෂණ වාර්තා ිටපත් ලබාතදන්න. 

 

6. X- Press Pearl තනෞකාව ගිණිතෙන ගිීතමන් අනතුරුව හානියට පත් තවරළ තීරණයන් හා 

මුහුදු ප්රතේශ පවිත්ර කිරීම සඳහා තකාපමන මුදලක් සමුද්රීය පරිසර අධිකාරිය විසින් තයාදවා 

තිතේද? එම පවිත්ර කරන ලද ප්රතේශ තමානවාද?   

 

තතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව, නියමිත කාලය තුල ිළිතුරු සැපයීමට අතපාතහාසත් ව ඇති 

බැවින් අභියාචක විසින් 2021.07.26 දිනැතිව නේ කළ නිලධාරියා තවත අභියාචනයක් තයාමු කර 

ඇත. නේ කළ නිලධාරියාද පනත ප්රකාරව, නියමිත කාලය තුල ිළිතුරු සැපයීමට අතපාතහාසත්ව 

ඇති බැවින් 2021.10.13 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත ඉහත අංක දරණ 

අභියාචනය තයාමු කර ඇත. 

 

තපාදු අධිකාරිතේ නේකළ නිලධාරි, සාමානයධිකාරී (වැඩබලන), ඒ.තේ.එේ. ගුණතස්කර මහතා විසින් 

2022.05.23 දිනැති ලිියක් තකාමිෂන් සභාවටද ිටපත් සහිතව නීතිපතිතුමා තවත තයාමු කරමින්,  

තවනත් කරුණු අතර, පහත සඳහන් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

“……………………. එම සතුන්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා ආර්.එස්. ගෙට්ටිආරච්චි මෙතා 

ගවත ලබා දීමට නීතිමය බාධාවක් පවතීද යන්න පිලිබදව අප අධිකාරිය ගවත ලිඛිතව දන්වා සිින 

ගමන් ඔබතුමාගෙන් ඉතා ගෙෞරවගයන් ඉල්ලා සිිමි.” 

 

එතමන්ම වනජීවී තදපාර්තතේන්තුව සතු බවට තපාදු අධිකාරිය  විශ්වාස කරනු ලබන තතාරතුරු 

සේබන්ධතයන් තපාදු අධිකාරිය විසින් වනජීවී තදපාර්තතේන්තුතවන් 2022.02.19 දිනැති ලිිතයන් 

විමසීමක් කර ඇත. 

 

ඒ අනුව ඉහත ඉල්ලීම සලකා, එකී ආයතනවල ප්රතිචාර ලැතබන තතක් සහ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා 2022.08.10 දිනට අභියාචනා විභාෙය නියම කරන ලදී.  

 

තපාදු අධිකාරිය විසින් 2022.08.08 දිනැති ලිිය මගින් පහත සඳහන් කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටී.    

 

 “තතාරතුරු දැනෙැනීතේ අයිතිවාසිකම ිළිබඳ පනතත් විධිවිධාන අනුව 2022/06/06 දිනට කල්ල 

තබන ලද අභියාචනා විභාෙය නැවත 2022/08/10 දින පැවැත්වීමට නියමිත බව අප තවත දන්වා 
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ඇති නමුත් එදිනට නීතිපති තදපාර්තතේන්තුතේ Express Pearl තනෞකා අනතුර සේබන්ධ විතශ්ෂ 

රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඉහත රැස්වීම සඳහා තවනත් දිනයක් ලබා තදන තමන් 

තෙෞරවතයන් ඉල්ලලා සිිමි.”  

 

තපාදු අධිකාරිය විසින් වරින් වර දින අයදිම සේබන්ධතයන් අභියාචක විසින් 2022.08.10 වන දින 

වාිකව විතරෝධතාවය දක්වන ලදී. එකී විතරෝධතාවය තනාසලකා තකාමිෂන් සභාව විසින් 

2022.08.31 දින නැවත විභාෙය සඳහා නියම කරන ලදී.   

 

සළකො බැලීම 

අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද උක්ත තතාරතුරු ඉල්ලීමට තපාදු අධිකාරිතේ තතාරතුරු නිලධාරි 

ප්රතිචාර දක්වා තනාමැති අතර ඉන් පසුව අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනයටද තපාදු 

අධිකාරිතේ නේ කළ නිලධාරි විසින් ප්රතිචාර දක්වා තනාමැත. තමම තත්වය තපාදු අධිකාරිතේ 

තතාරතුරු නිලධාරි සහ නේ කළ නිලධාරි විසින් 2016 අංක 12 දරණ තතාරතුරු දැනෙැනීතේ 

අයිතිවාසිකම ිළිබඳ පනතත් විධිවිධාන බරපතල තලස උල්ලලංඝනය කිරීමකි. 

 
උක්ත පනතත් 24 වන වෙන්තිය යටතත් තතාරතුරු නිලධාරි විසින් තතාරතුරු ඉල්ලීමක් 

සේබන්ධතයන් ක්රියා කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව දක්වා තිබියදීත් එකී විධිවිධාන පරිදි ක්රියා කළ 

බවට කරුණු අනාවරණය තනාතේ. එතස්ම, පනතත් 31 වන වෙන්තිය යටතත් අභියාචනය ඉදිරිපත් 

කළ පසු නේ කළ නිලධාරි විසින් ක්රියා කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව දක්වා තිබියදීත් ඒ ිළිබඳව ක්රියා 

කළ බවට කරුණු අනාවරණය තනාතේ.  

 
තේ අන්දමින් තතාරතුරු පනතත් විධිවිධාන උල්ලලංඝනය කිරීේ කිසිතස්ත් සැහැල්ලුතවන් සැළකීමට 

තකාමිෂන් සභාවට හැකියාවක් තනාමැත. එබැවින් තපාදු අධිකාරිතේ තතාරතුරු නිලධාරි සහ නේ කළ 

නිලධාරි විසින් 2016 අංක 12 දරණ පනතත් විධිවිධාන යථා පරිදි ක්රියාවට නැංවීමට අසමත් වන්තන් 

නේ ඔවුනට එතරහිව නනතික ක්රියාමාර්ෙ ෙැනීමට තකාමිෂන් සභාවට සිදු තේ. එබැවින් මින් ඉදිරියට 

තතාරතුරු පනතත් විධිවිධාන උල්ලලංඝනය වීේ වළක්වා ෙැනීම සඳහා තපාදු අධිකාරිය ක්රියා කළ යුතු 

බවට තකාමිෂන් සභාව තරතේ අවධාරණය කරයි.  

 
අද දින පරීක්ෂණතේදී තපාදු අධිකාරිතේ සභාපති දර්ශනි ලහඳපුර මහත්මිය සූේ තාක්ෂණය ඔස්තස ්

උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලීතේ අංක 02 අයිතමයට අදාළ තතාරතුරු මුදා හැරීම සේබන්ධතයන්  

කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරමින් එහි සඳහන් තතාරතුරු මුදා හැරීම සිදු කරනු ලැබුවතහාත් ඉතා සංතේදී 

කරුණු ිළිබඳව තහළිදරවු වීමක් සිදු වන බවත්, එවැනි තහළිදරවු වීමක් සිදු වුවතහාත් තපාදු අධිකාරිය 

දැනට අතප්ක්ෂාතවන් සිින නනතික ක්රියාමාර්ෙ ෙැනීතේ ක්රියාවලියට බාධා පැමිතණන බවට ඒ 

සේබන්ධතයන් ඔවුන්ට උපතදස් ලබා තදන ඔස්තේලියානු නීතිඥ සමාෙම දැනුේ දී ඇති බවත් තේ 

සේබන්ධතයන් නීතිපති උපතදස් විමසීමක් සිදු කර ඇති බවත්, ඒ අනුව තතාරතුරු මුදා හැරීම සිදු 

කරනු ලැබුවතහාත් එකී කටයුතු වයර්ථ වන බවටත් දීර්ඝ වශතයන් කරුණු දක්වන ලදී.  

 

තපාදු අධිකාරිය සළකන අන්දමට තතාරතුරු මුදා තනාහැරීමට තරේ ඉතා වැදෙත් සංතේදී කරුණු 

තිබියදීත් අඩුම තරමින් තමම තකාමිෂන් සභාව විසින් තපාදු අධිකාරිය තවත සිදු කරන ලද 

නිතේදනතේ දැක්තවන අයුරින් එකී කරුණු ඇතුළත් ලිඛිත සැල කිරීමක්වත් තමම පරීක්ෂණතේදී 

සළකා බැීමට ඉදිරිපත් කිරීමටවත් තපාදු අධිකාරිය අසමත්ව ඇත.  

 

තකතස් වුවත්, එකී සංතේදී කරුණු, 2016 අංක 12 දරණ පනතත් 5 (1) වෙන්තිතේ දැක්තවන 

වයාතිතර්කයන්තෙන් කුමන වයාතිතර්කයකට අදාළ වන කරුණුද යන්න පැහැදිලි කර දැක්වීමට තපාදු 

අධිකාරිය අසමත් විය. ඉතා පැහැදිලිව තපනී යන අන්දමට “ සංතේදී කරුණු අන්තර්ෙත වන 

අවස්ථාවකදී” තපාදු අධිකාරියකට තතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රතික්තෂ්ප කළ හැකිය යන විධානයක් 5 (1) 

වෙන්තිතයහි අන්තර්ෙත තනාතේ. මුදා හැරීමට අතප්ක්ිත තතාරතුර තකතරේ සංතේදී වුවත් එය 5 (1) 
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උප විධානවලින් ආවරණය තනාතේ නේ එම තතාරතුරු පුරවැසියා තවත මුදා හැරිය යුතුය යන්න 

වයවස්ථාදායකතේ අතප්ක්ෂාව බව 2016 අංක 12 දරණ පනතත් අරමුණු වලින් පැහැදිලි තේ. එබැවින් 

තපාදු අධිකාරිතේ සභාපති දර්ශනි ලහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කරන, තමම තකාමිෂන් සභාවටද 

තහළිදරවු තනාකළ, සංතේදී කරුණු, එබැවින් තමම තකාමිෂන් සභාවට සළකා බැීතේ හැකියාවක් 

දැන් තනාමැත. 

 
කරුණු තමතස ් තිබියදී, තපාදු අධිකාරිය අද දින පරීක්ෂණතේදී පළමු වතාවට සඳහන් කතළ්, තමම 

තතාරතුරු ඉල්ලීම සහ අභියාචනය ඔවුන් තවත තනාලැබුණු බවය. අභියාචක තමම තතාරතුරු ඉල්ලීම 

සහ අභියාචනය යන තදකම ලියාපදිංි තැපැල්ල මගින් තයාමු කරනු ලැබූ බවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන 

ලදී. ඒ බව සනාත කිරීම සඳහා ලියාපදිංි තැපැල්ල භාණ්ඩ කුවිතාන්සිය අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කර 

ඇත. ලියාපදිංි තැපෑතලන් යවන ලද තමම ලිි තමන් තවත තනාලැබුණු බව සනාත කිරීමට තපාදු 

අධිකාරිය විසින් සාක්ි ඉදිරිපත් කර තනාමැත. පරීක්ෂණතේදී මූලික වශතයන් කරුණු ඔප්පු කිරීතේ 

භාරය 2016 අංක 12 දරණ පනතත් 32 (4) උප වෙන්තිතයන් තපාදු අධිකාරිය තවත පවරා ඇත. ඒ 

අනුව එම ඔප්පු කිරීතේ භාරය ක්රියාත්මක කිරීමට තපාදු අධිකාරිය අසමත්ව ඇත.  

 

තමම තත්වය තහළිදරවු වීතමන් අනතුරුව අභියාචනය තමන්ට ලැබුණු බවට තපාදු අධිකාරිය 

ිළිෙන්නා ලදී. තේ අනුව අභියාචනය තමන් තවත තනාලැබුණු බවට පරීක්ෂණතේදී තකාමිෂන් 

සභාවට ප්රකාශ කිරීම තුළින් තපාදු අධිකාරිය කරුණු වසන් කිරීමක් “ Suppression of Facts” සිදු කර 

ඇත. තේ අනුව ඉදිරිපත්ව ඇති කරුණක් (Fact in Issue) ිළිබඳව කරුණු වසන් කිරීමක් 

පරීක්ෂණතේදී යේ පාර්ශවයක් ිළිෙනු ලැබුවතහාත් ඊට අනුබේධිත අතනකුත් කරුණු ිළිෙැනීමට 

ඇති හැකියාවද ඒ තහත්ුතවන් අවම වනු ඇත. ඒ අනුව තතාරතුරු ඉල්ලීම තමන් තවත තනාලැබුතණ් 

යැයි ප්රකාශ කරන තපාදු අධිකාරිතේ ස්ථාවරයද ඒ තහත්ුතවන් නිශ්ීය (Negate) තේ.   

 
තේ අනුව පැහැදිලිවම තපාදු අධිකාරිය තකාමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ අපැහැදිලි සහ ිළිෙත තනාහැකි 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන බව පැහැදිලිව තපතන්. තමම ක්රියාකරේ තුළින් පැහැදිලිව ෙමය වන්තන්, 

තතාරතුරු පනතත් විධිවිධාන අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ තතාරතුරු ඉල්ලීම සේබන්ධතයන් තපාදු 

අධිකාරිය කිසිදු උනන්දුවක් දක්වා තනාමැති බවය.  

 
තපාදු අධිකාරිය විසින් තකාමිෂන් සභාව තවත තයාමු කර ඇති 2022.05.23 දිනැති ලිිතයහි සඳහන් 

කර ඇත්තත් “ නීතිපති තදපාර්තතේන්තුතේ අවසරයක් ඇතිව ආර්.එස් තහට්ටිආරච්චි මහතා තවත 

ලබා තදන තලස තතාරතුරු දැනෙැනීතේ අයිතිවාසිකම ිළිබඳ තකාමිෂන් සභාව විසින් අප අධිකාරිය 

තවත උපතදස් තදන ලදී” යනුතවන්ය. එතස් වුවත්, තපාදු අධිකාරිය සඳහන් කරන තමවැනි උපතදස් 

දීමක් තකාමිෂන් සභාව විසින් සිදු කර තනාමැත.  

 
එතස්ම 2022.08.30 දිතනන් යුතුව තකාමිෂන් සභාව තවත එවා ඇති විදුත් ලිිතයහි සඳහන් කර 

ඇත්තත් “...........අභියාචනා විභාෙතයන් ලබා දුන් නිතයෝෙ වල ිටපත් ලබා තදන තලස අප 

අධිකාරිය තවත දන්වා එවා ඇත” යනුතවන්ය. තපාදු අධිකාරිය එතස් සඳහන් කර ඇතත්, එවැනි 

නිතයෝෙ තකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර තනාමැත.  

 
2022.06.06 දිනැති නීති කෘතය සටහන් වලට අනුව තපාදු අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීමක් 

සළකා බලා නැවත විමසීම කල්ල තබා ඇත.  

 

තේ අනුව දිගින් දිෙටම තපාදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක විසින් ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු මුදා හැරීම 

කිසිදු නනතික පදනමක් තනාමැතිව පැහැර හරිමින් සිටී. තපාදු අධිකාරිතේ තමම ස්ථාවරය කිසිතසත්් 

ප්රශංසනීය තනාතේ.  

 

කරුණු තකතස් වූවත්, අඩු තරමින් අද දිනය වන විටවත් තමම තතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රතික්තෂ්ප 

කිරීමට තමන්ට නනතික හිමිකමක් ලබා තදන 2016 අංක 12 දරණ පනතත් 5 (1) වෙන්තිතයහි 

සඳහන් වයාතිතර්කයන්හි දැක්තවන විධිවිධාන වලින් එකක් තහෝ කිහිපයක් තකාමිෂන් සභාව තවත 
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ඉදිරිපත් කිරීමට තපාදු අධිකාරිය අසමත් වී ඇත. තපාදු අධිකාරිය තවනුතවන් නිදහසට කරුණු තසායා 

යෑතේ හැකියාවක් තකාමිෂන් සභාවට තනාමැත. 

 
පැහැදිලිව තපනී යන අන්දමට උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලීතේ දැක්තවන කරුණු කිසිවක් 5 (1) 

වෙන්තිතේ වයාතිතර්ක අදාළ කර ෙනිමින් තතාරතුරු මුදා හැරීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීතේ හැකියාවක් තපාදු 

අධිකාරියට තනාලැතේ. කුමන නනතික ප්රතිපාදනයක් අදාළ කළත් 2016 අංක 12 දරණ පනතට 

අනුව තතාරතුරු මුදා හැරීම මහජන සුබසිේධිය සඳහා අදාළ තේ නේ 5 (1) වෙන්තිතේ දැක්තවන 

වයාතිතර්කයන්හි අදාළත්වය ශුනය තේ.  

 

බැලූ බැල්ලමට, පැහැදිලි තලසම උක්ත තතාරතුරු ඉල්ලීතමන් ඉල්ලලා ඇති සියුම තතාරතුරු තපාදු 

මහජන සුබසිේධියට අදාළ කරුණු බවට අවිවාදතයන්ම ිළිෙත යුතුය. එමන්ද තතාරතුරු ඉල්ලීමට 

අදාළ තනෞවුකාතේ (Xpress Pearl) විනාශය කරනතකාට තෙන ඉන් සිදු වූ පරිසර හානිය දිවයිතනහි 

විශාල තප්රේශයකට බලපා ඇත. ඒ අනුව හානියට ලත් තප්රේශයන්හි පුරවැසියන් තමන්ම පරිසර 

හිතකාමි පුරවැසියන් සියු තදනාම තමම තතාරතුරු තකතරහි දැඩි අවධානතයන් සිටී.  

 
එවැනි තතාරතුරු මුදා හැරීමක් සේබන්ධ ඉල්ලීමකදී තපාදු අධිකාරිය තම නනතික වෙකීම ඉටු 

තනාකරමින් 2016 අංක 12 දරණ පනතත් විධිවිධාන වයර්ථ වන ආකාරයට කටයුතු කරන්තන් 

නේ, එවැනි ක්රියාවන් කිසිතස්ත් තකාමිෂන් සභාවට අනුමත කළ තනාහැකිය.  

 
එබැවින් තමම සියු කරුණු සළකා බලා උක්ත සඳහන් 2021.06.28 දිනැති තතාරතුරු ඉල්ලීතමන් 

ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු වලින් අංක 2 අයිතමය යටතත් ඉල්ලලා ඇති තතාරතුරු 2022.09.30 වන දිනට 

ප්රථම, තමම තකාමිෂන් සභාවටද ිටපත් සහිතව, අභියාචක තවත මුදා හැරීමට තපාදු අධිකාරිය ක්රියා 

කළ යුතු බවට අි තීරණය කරමු. තකතස් තවතත්, දැනටමත් උක්ත සඳහන් තතාරතුරු ඉල්ලීතේ අංක 

01, 03, 04, 05 සහ 06 මුදා හැර ඇති බැවින් එම තතාරතුරු නැවත මුදා හැරීමක් අවශය තනාතේ. 

 
එතස් තතාරතුරු ලබා දීමට තපාදු අධිකාරිය අතපාතහාසත් වන්තන් නේ තතාරතුරු දැනෙැනීතේ 

අයිතිවාසිකම ිළිබඳ පනතත් 39 වෙන්තිය ප්රකාරව තපාදු අධිකාරියට සහ තතාරතුරු නිලධාරිට 

එතරහිව මතහ්ස්ත්රාත් අධිකරණතේ නඩු පැවරිය යුතු බවට තකාමිෂන් සභාව තීරණය කරයි. 

 

තකාමිෂන් සභාතේ තමම තීරණය තපාදු අධිකාරිය, තතාරතුරු නිලධාරි සහ අභියාචක තවත දැනුේ 

දීමට තමම තකාමිෂන් සභාතේ අධයක්ෂ තජනරාල්ලවරයා තමතහයවනු ලැතේ.  

 

අභියාචනය අවසන් කරන ලදී.  

 

 


