
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

ඩෑනිසන් වීරසුරිය එ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්ුව 

RTIC Appeal/ 07/ 2017(තමම අභියොචන විභොගය 19.12.2017 දින පැවති තකොමිෂන් සභො 

රැස්ව තේ 

තකොටසක් තෙස පවත්වන ෙදී) 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිෙ මහ ො 

දකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ ක ෂාෂොී පින්තටෝ යයවර්ධන 

තමතනවිය 

දකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ ක ්ස්. ජී. පුංචිතේවො මහ ො 

දකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්ර මිය 

දකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 අධයක්ෂ දෙනරාල්  - පියතිස්සරණසිුංහ 

 

අභියාචක    - ඩෑනිසන් වරසුරිය මහ ො 

දනාතීසිලත් පාර්ශවය  - තකොමසොරිස් / නේකළ නිෙධොරී සමුපකොර 

සුංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව 

 

දපනීසිටීම       

අභියොචක   - ඩෑනිසන් වරසුරිය මහ ො 

තපොදු අධිකොරිය    -  ඊ ්ේ ්න් ආර් බණ්ඩොර ගණකොධිකොරී  

     ෙලි ො බස්නොයක පරිපොෙන නිෙධොරී 

අභියාචනය අවස්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියොචනය විභොගයට ෙක්ූ අවස්ථොතේදී අභියොචක පවසො සිටිතේ ඔහු පළමුව සිදු 

කළ 2017.02.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීතමහි ත ොරතුරු අවශ්ෙ තනොවන බවත් 

සුංතශ්ෝධනය කළ 17.07.2017 දිනැති ඉල්වීමට තපොදු අධිකොරිය පිළිතුරු සැපයුවතහොත් 

්යින් සැහීමකට පත්වන බවත්ය.  

අභියොචක ත ොරතුරු ඉල්වීම සුංතශ්ෝධනය ෂාරීමට තේතු දක්වමින් පවසො සිටිතේ 

2017.02.27 දිනැති පළමු ත ොරතුරු ඉල්වීතමහි අුංක 1 දරන ඉල්වීමට, ්නේ 2006 සිට 

සමුපකොර සුංවර්ධන තකොමසොරිස්වරුන් ධුර දරන කොෙයන් තුළ වියදේ කළ මුදෙ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

තවන් තවන් වශ්තයන් ෙබො ගැනීම, තපොදු අධිකොරිතයහි ප්රතිචොරයයි. තපොදු අධිකොරිය 

්යට පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ගිණුේ පවත්වොතගන යන්තන් නියමි  

ප්රමිතියකට අුවව බවත්, ්ක් ්ක් තකොමසොරිස්වරුන් තස්වය කළ කොෙ පරිච්තේදයන් 

පදනේ කරතගන තනොවන බවත්ය.  අභියොචනය අවස්ථොතේදීත් තපොදු අධිකොරිය තමය 

නැව ත් අවධොරණය කර ගිණුේ පවත්වොතගන යන්තන් නියමි  ප්රමිතියකට අුවව බව 

සඳහන් තකොට සිටින ෙදී. ඒ අුවව අභියොචක සුංතශ්ෝධි  ත ොරතුරු ඉල්වීම තයොමු 

කරන ෙදී.  

2017.07.17 දිනැති සුංතශ්ෝධි  ඉල්වීම මගින් \ පහ  ත ොරතුරු ඉල්වෙො සිටින ෙදී. 

1. 2010 මුදල්ව වර්ෂතේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වො විගණකොධිපතිවරයො විගණනය කරන 

ෙද අදොයේ වියදේ ගිණුේ තේෂපත්ර හො ඒ සේබන්ධතයන් විගණකොධිපතිවරයො විසින් 

නිකුත් කරන ෙද විගණන පිටපත්  

2. 2016 වර්ෂයට අදොළව සමුපකොර අරමුදෙ තවුවතවන් පිළිතයළ කර ඇති අවසන් 

ගිණුේ වෙට අදොෙව අදොයේ වියදේ ප්රකොශ්ය (තේෂ පත්රය) හො අදොළ ගිණුේ සටහන් 

ඇතුළුව පිටපත්  

3. 2010 වසතර් සිට  ්ක් ්ක් වර්ෂවෙ දරන ෙද විතේශ් ගමන් වියදේවෙට අදොළව ්ක් 

්ක් විතේශ් ගමන් තවන් තවන්ව පහ  සඳහන් ශීර්ෂ යටතත් විස් ර ෙබො ගැනීම 

- සුංචොරය  කෙ විතේශ් රට  

- සහභගිූ අයතේ නේ හො  නතුර ග කළ කොෙය  

- සහභොගිූ කොරණය  

- සමුපකොර අරමුදලින් දරන ෙද වියදම  

- ගමනින් තමරටට  ප්රතයෝයනයක් අත්කර ගැනීම සඳහො ඉදිරිපත් කරන 

ෙද වොර් ොතේ  පිටප   

- සමුපකොරයට අත්කරගත් ප්රතිලෙ  

4. 2010 වර්ෂතේ සිට සමුපකොර සමිති වර්ධනය ෂාරීම සඳහො ආධොර ෙබො දී ඇති සමිති 

හො ්ක් ්ක් සමිතිවෙට දී ඇති ප්රමොණයන් තකොපමණද? 

5. සමුපකොර අරමුදලින් දී සමුපකොර/ ආය න වෙට දී ඇති ණය පිලිබඳ 2018.12.31 

දිනට පහ  විස් ර ෙබො ගැනීම. 

සුංවිධොනතේ 

නම  

ණය දුන් 

දිනය  
 

පියවිය යුතු 

දිනය  
 

ණය දුන් 

කොරණය  
 

2016.12.31 

දිනට අය 

විය යුතු 

ණය තේෂය 

2016.12 31 

දිනට 

අ පසු 

ප්රමොණය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

 

      

 

6. සමුපකොර සමිතිවෙ ස්තේච්චො නොයකයින් හො සමිතිවෙ තස්වකයින්තේ අධෙොපනය 

හො පහුණුව සඳහො 2011 න් පසුව සමුපකොර අරමුදලින් වියදේ දරමින් පවත්වන ෙද 

වැඩ සටහන් පිලිබඳ පහ  විස් ර ෙබො ගැනීම  

වැඩ සටහන  
 

පැවැත්ූ 

කොෙය  
 

කො සඳහොද  
 

සහභගිූ 

සුංඛ්ෙොව  
 

වියදම 

     

 

7. සමුපකොර සමිතිවෙ ස්තේච්ඡො නොයකයින් හො සමිතිවෙ තස්වකයින්තේ 

තදපොර් තේන්තු නිෙධොරීන් විතේශ් පහුණුව සඳහො 2011න් පසුව සමුපකොර අරමුදලින් 

වියදේ දරමින් පවත්වන ෙද වැඩ සටහන් පිලිබඳ පහ  විස් ර ෙබො ගැනීම. 

නම   නතුර  ආය නය  වැඩසටහන පැවැත්ූ 

කොෙය  

වියදම  විතේශ් 

රට 

       

 

අභියොචක තව  ලිඛි ව පිළිතුරු සපයමින් තපොදු අධිකොරිය පහ  පරිදි පවසො සිටින 

ෙදී. 

1.  තපොදු අධිකොරියට ඉල්වෙො ඇති ත ොරතුරු බොහිර පොර්ශ්වයන්ට ෙබො දිය 

තනොහැක. විගණකොධිපතිවරයො පොර්ලිතේන්තුවට ගිණුේ සේබන්දව වොර් ො 

ෂාරීතමන් පසුව විගනකධිපතිවරයො මොර්ගතයන් පොර්ලිතේන්තුව වොර් ොව 

ප්රසිේධ කෙ පසු අභියොචකට තමම ගිණුේ වොර් ො ෙබො ග  හැෂායි.    

2.2016 වර්ෂය සඳහො අවසොන ගිණුේ විගනකධිපතිවරයොට විගණන කටයුතු 

සඳහො ෙබො දීතමන් අනතුරුව, තපොදු අධිකොරිය තව  නැව ත් පැහැදිලි කර 

ගැනීේ සඳහො වොර් ොව තයොමු කරුව ෙබයි. පැහැදිලි ෂාරීේ කළ පසුව  වදුරටත් 

ගැටළු  පවතින්තන් නේ ඒ පිළිබඳව පොර්ලිතේන්තුවට අවසොන වශ්තයන් වොර් ො 

කරුව ෙැතේ.    පොර්ලිතේන්තුවට  වොර් ො ෂාරීතමන් පසුව අභියොචකට පිටප ක් 

ෙබො ග  හැෂායි.   

ත ොරතුරු ඉල්වීතේ 3, 4, 5, 6 හො 7 යන අයි මයන් සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය 

ත ොරතුරු ෙබො තනොදී තහෝ අසේපර්ණ ත ොරතුරු ෙබො දී තහෝ අභියොචකට අදොළ ලිපි 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

තගොුව වලින් ෙබො ගන්න තෙසට දන්වො ඇ . උදොහරණයක් තෙස අුංක 6 ට අදොළව  

පහුණු ෂාරීතේ වැඩසටහන් පිළිබඳ කටයුතු කරන අුංශ්යට තපොදු අධිකොරිය අභියොචක 

තයොමු කර ඇ .    

තපොදු අධිකොරිය අුංක 1ට අදොළව කරුණු දක්වමින්, අභියොචක තව  තයොමු කරන ෙද 

ප්රතිචොරය පරිදිම, අවදොරණය කර සිටිතේ, විගණකොධිපති තදපොර් තේන්තුව විසින් 

කරන ෙද විගණනතයන් පසුව පොර්ලිතේන්තුව තව  තයොමු ෂාරීම සඳහො වොර් ොවක් 

සකස් කරුව ෙබන බවත්, පොර්ලිතේන්තුවට වොර් ොව යැවමට තපර විගණකොධිපති 

තදපොර් තේන්තුව විසින් පැහැදිලි  ෂාරීේ සඳහො තපොදු අධිකොරිය තව  විගණන 

විමසීේ තයොමු කරුව  ෙබන අ ර ඒඅුවව සකස් කරන ෙද විගණන වොර් ොව පොදක 

තකොටතගන  විගණකොධිපති විසින් තපොදු අධිකොරිතේ මුෙෙ  ත්වය පිළිබඳ ම යක් 

ප්රකොශ් කරුව ෙබන බවත්ය. තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ විමසීේ ගණනොවක් 

විගණකොධිපතිවරයො සැහීමකට පත් වන අයුරින් තපොදු අධිකොරිය පැහැදිලි කර සිටින 

බවයි.  උදොහරණයක් තගන හැර පොමින් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ පසුගිය මුෙෙ 

වර්ෂතේ විගණන විමසුේ 26ක් විගණකොධිපති විසින් තපොදු අධිකොරියට තයොමු කර 

සිටියද  ්යින් 2%-3%  පමණක් පොර්ලිතේන්තුවට තයොමු ූ  වොර් ොතේ සඳහන්ව ඇති 

බවයි. මන්ද, ්ම විගණන විමසීේ වෙට සැහීමකට පත්විය හැෂා පිළිතුරු තපොදු 

අධිකොරිය විසින් විගණකොධිපතිවරයොට  ෙබො දී ඇති බැවිණි. පොර්ලිතේන්තුවට තයොමු 

කළ පසුව ඉතිරිව ඇති විමසීේ සඳහො තපොදු අධිකොරිය පොර්ලිතේන්තුතේ පිළිතුරු ෙබො 

තදයි.තමම අදියර අවසන් ූ පසු වොර් ොව පොර්ලිතේන්තුව විසින් සේම  තකොට ප්රසිේධ 

කරුව ෙැතේ. තමම වොර් ොතවහි පිටප ක් ඉන්පසු ඕනෑම පේගෙතයකුට ෙබො ග  

හැෂායි.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් තමම පොර්ලිතේන්තුතවහි සභොග  තකොට සේම  කරන ෙද 

වොර් ොව ෙබො දීමට ෂාසිදු විරුේධත්වක් තනොදක්වන බවට පවසො සිටින ෙදී.  ගැටුලු 

සහග   ත්වය උදො වුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් දැනට තමම ක්රියොවලියට භොයනය 

තනොකර ඇති අදොයේ වියදේ ප්රකොශ්ය, මුෙෙ ප්රකොශ්ය (තේෂ පත්රය) හො අදොළ ගිණුේ 

සටහන් ෙබො දීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප කළ බැවිණි.  

අභියොචක පවසො සිටිතේ ඉහ  ක්රියොවලියට භොයනය ෂාරීමට තපර  ත්වතයන් 

පවතින අවස්ථොවකදී, ්නේ තපොදු අධිකොරිය විසින් ගිණුේ සකසො ්ය විගණනය 

සඳහො විගණකොධිපති තව  තයොමු ෂාරීමට  තපර, ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ අවසන් 

ගිණුේ ෙබො තදන්තන් නේ ්යින් ද ඔහු සැහීමකට පත්වන බවයි.  අභියොචක   ව 

දුරටත් ප්රකොශ් කර සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය අදොළ රීති වෙට යටත්ව සමුපකොර අරමුදෙ 

භොවි ො තනොකරන බවයි.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

තපොදු අධිකොරිය දිගින් දිගටම පවසො සිටිතේ විගණකොධිපති විසින් විගණනයට ෙක් 

තනොූ අවසන් ගිණුේ නිකුත් කළ තනොහැෂා බවයි.තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් පවසො 

සිටිතේ තමම ත ොරතුරු ෙබො දීමට ෂාසිදු නනතික පදනමක්ද තනොමැති බවත් තමම 

ත ොරතුරු ෙබො දීතමන් රයය අපහසු ොවයට පත්වන බවත්ය. තකොමිෂන් සභොව තේ 

සේබන්ධව ප්රකොශ් කර සිටිතේ ්ම කරුණු නීතිමය වශ්තයන් ත ොරතුරු ෙබො 

තනොදීමට තේතුවක් තනොවන බවත් ත ොරතුරු ඉල්වෙේ ප්රතික්තෂ්ඨ ප ෂාරීමක් පන  

යටතත් ඇති අවස්ථොවන්ටම සීමො විය යුතු බවත්ය.    

තකොමිෂන් සභොව ත ොරතුරු ප්රතික්තෂ්ඨ ප ෂාරීම සේබන්දතයන්  වදුරටත් ප්රේන 

කරන ෙදී. ්විට තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ෙබො දීමට ්යට ෂාසිදු 

වෙවස්ථොපි  බෙයක් තනොමැති බවත් ආණ්ඩුක්රම වෙවස්ථොව යටතත් 

විගනකධිපතිවරයොට තපොදු අධිකොරිය විගණනයට ෙක් ෂාරීමට බෙය ඇති බවත්ය. 

තකොමිෂන් සභොව පවසො සිටිතේ තමම අවස්ථොතේදී  ් මගින් ෂාසිදු බෙපෑමක් තනොමැති 

බවයි.   

නිදයෝගය: 

2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන  යටතත් තපොදු 

අධිකොරිය සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොෙනතේ ඇතිත ොරතුරුවෙට ප රතේශ් වතේ 

අයිතිවොසිකම සෑම පරවැසියකුට ම තිබිය යුතු ය. ත ොරතුරු ෙබො දීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප 

ෂාරීම පන  යටතත් සිදු විය යුතු අ ර ්ය සිදු කළ හැෂා වන්තන් පන  යටතත් ඇති 

ත ොරතුරු ප්රතික්තෂ්ඨ ප කළ හැෂා අවස්ථොවක් සඳහන් ෂාරීතමන් පමණි. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන  අතනක් ලිඛි  නීති අභිබවො 

බෙපැවැත්තවන බව තමම අවස්ථොතේදී අවධොනයට ෙක්ෂාරීම උචි  තේ. 

පනතත් 4 වගන්තිය පහ  පරිදී තේ, 

“තවනත් යේ ලිඛි  නීතියක විධිවිධොනවෙට පටහැනිව කුමක්සඳහන්ව ඇ  ද, තේ 

පනතත් විධිවිධොන බෙොත්මක විය යුතු අ ර,ඒ අුවව තේ පනතත් විධිවිධොන සහ 

තවනත් යේ ලිඛි  නීතියකවිධිවිධොන අ ර අනුවකූෙ ොවයක් තහෝ ගැටීමක් ඇති 

අවස්ථොවක,තේ පනතත් විධිවිධොන බෙොත්මක විය යුතු ය.” 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් ආණ්ඩුක්රම වෙවස්ථොව හුවො දක්වමින් සිදු කරන ෙද ප්රතිචොරය 

හො කරුණු ෂායොපෑේ පිළිග  තනොහැෂා අ ර නේකළ නිෙධොරියො තව  තේ බව 

ලිඛි ව දන්වො යැවිය යුතුයි.  නේකළ නිෙධොරියො තවුවතවන් පැමිණ සිටි තපොදු 

අධිකොරිතයහි ගණකොධිකරිවරයොතේ ආකල්වප හො හැසිරීම විතේෂි  හො 

නිතෂ්ඨ ධොත්මක තෙස සඳහන් කළ යුතුය. තමම නිෙධොරියොට පන  පිළිබඳව පැහැදිලි 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවඉදිරිපිටදී ය. 

වැටහීමක් තනොමැති බව ්ය පිළිගනිමින් ඔහු විසින් ෙද  ප්රකොශ්ය මගින්ම  හවුරු 

තවයි.    තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ඔහුතේ හැසිරීම මගින් තපනී යන්තන් විධිවිධොන 

තනොසෙකො හැරීමට හො ත ොරතුරු ෙබො දීමට බොධො ෂාරීමට ඇති ප්රවණ ොවයක්ය. 

පනතත් 39 (1) වගන්තියට අුවව ‘ත ොරතුරු සැපයීම සි ොම ො අවහිර කරුව ෙබන 

‘සෑම  ැනැත් කුම’ තේ පන  යටතත් වරදක් සිදු කරන අ ර, දඩ මුදෙකට තහෝ 

අවුරුදු තදකක කොෙයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  ෂාරීමකට තහෝ ්ම දඩය හො 

බන්ධනොගොරග  ෂාරීම යන තදකටම යටත් විය හැෂාබවද සැෙෂාල්වෙට ග  යුතුයි. 

 වදුරටත් තපනී යන්තන් තකොමිෂන් සභොව අභියොචනො විභොග ෂාරීේ සිදු කළ පළමු 

වර්ෂතේදී තපොදු අධිකොරිය තවුවතවන් තපනී සිටින පේගෙයකු විසින් තමතස් හි ොම  

බොධො ෂාරීම සිදුූ පළමු අවස්ථොවට තකොමිෂන් සභොව සොක්ෂි දරන බවයි.   

තමම අභියොචනතේදී පන  උල්වෙුංඝනය ූ අවස්ථො පැහැදිලිව තපතනයි. ත ොරතුරු 

ඉල්වීතමහි සමහරක් ත ොරතුරු ෙබො ගැනීමට, අභියොචක තව , තපොදු අධිකොරිය 

විසින් තපොදු අධිකොරිතයහිම තවනත් අුංශ්වලින් ත ොරතුරු ෙබො ගැනීමට කරන ෙද 

තයොමු ෂාරීම සහ ත ොරතුරු ්ම අුංශ්වෙ තගොුව වලින් ෙබො ගැනීමට අභියොචකට 

දන්වො සිටීම පන ට පටහැනි තේ.  ත ොරතුරු  නිෙධොරියො සහ නේකළ නිෙධොරියො හට 

ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළව සමස්ථ තපොදු අධිකොරිය තවුවතවන්ම ප්රතිචොර දැක්වමට 

නිතයෝග කරන අ ර අභියොචක තපොදු අධිකොරියක ් ක් අුංශ්යක සිට  වත් අුංශ්යකට 

තයොමු තනොකරන තෙසටත් නිතයෝග කර සිටිමු.  ්තස් ෂාරීතමන් සිදු වන්තන් යුක්තිය 

හොසෙට ෙක්ෂාරීමක් සහ පන  අපහොසයට ෙක් ෂාරීමෂා. 
 

පන  ෂායවො නිසියොකොරව ප්රතිචොර දක්වන තෙසට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කර 

සිටිමු. තපොදු අධිකොරිතයහි නේකළ නිෙධොරියොතේ  ඥ රණයක් පනතත් 32 (1) වගන්තිය 

යටතත් අභියොචනයකට ෙක්ව තිතබන අවස්ථොවකදී තපොදු අධිකොරිය විසින් ්ම 

නේකළ නිෙධොරියො තවුවතවන් තපනී සිටීමට නිෙධොරියකු  පත්කරන විට පනත හි 

විධවිධොන පිළිබඳ අවතබෝධයක් ඇති නිෙධොරිතයක් පත් ෂාරීතේ වෙවස්ථොපි  වගීමම 

නේකළ නිෙධොරියො දැරිය යුතුයි.  ්තස් තනොෂාරීතමන්  නේකළ නිෙධොරියොතේ 

වෙවස්ථොපි  වගීමම අවධොනයට ෙක් තේ.තපොදු අධිකොරිතයහි අවදොනයට පහ  

සඳහන් පනතත් 39 (1) (ඉ) වගන්තිය තව  තයොමු කරුව ෙැතේ. 
 

“තකොමිෂන් සභොතේ ඥ රණයකට අුවකූෙවම පැහැරහරින තහෝ ප රතික්තෂ්ඨ ප 

කරන;… සෑම  ැනැත් කු ම තේ පන  යටතත් වරදක් සිදු කරනඅ ර, 

මතහස්  රොත්වරයකු විසින් පවත්වුව ෙබන ෙ න නඩුකවිභොගයෂාන් පසු වරදකරු 

ෂාරීතේ දී රුපියල්ව පනස්දහසක්තනොඉක්මවන දඩ මුදෙකට තහෝ අවුරුදු තදකක 

කොෙයක්තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  ෂාරීමකට තහෝ ්ම දඩය 

හොබන්ධනොගොරග  ෂාරීම යන තදකටම ්ම  ැනැත් ො යටත් වියයුතු ය.” 

 

අවශ්ෙ පරිදි, අභියොචක තව   පිටපත් සහි ව තපොදු අධිකොරියට 2018 යනවොරි 30 දිනට 

තපර ලිඛි   කරුණු ෂායොපෑේ තගොුව ෂාරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. නැව  විභොගය  2018 

තපබරවොරි 14 දින ප ව 3.30 ට සිදුතේ. 

අභියොචනය තමයින් කල්ව  ැතේ.***** 


