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      එ". එ#. දයාර(න 	එ. ඉඩ, සහ පා01ෙ,34 56සං"කරණ අමාත=ංශය  
 

RTC Appeal (ෙපෟCගDක Eභාග FGම) / 43/ 2018 (10.07.2018 =න පැව/ ෙකා7ෂ9 සභා රHIෙ, ෙකාටසJ 

ෙලස කරන ලද LෙයNගය)  

2016 අංක 12 දරණ ෙතාර%& දැනගැ+ෙ, අ./වා1කම 45බද පනෙත 32(1) වග9/ය Qකාරව කරන 

ලද LෙයNගය සහ 2017 ෙතාර%& දැනගැ+ෙ, අ./වා1කම 45බද ෙකා7ෂ9 සභා GS9T (ගාH% 

සහ අUයාචනා කාWයයපXපාXය), G/ අංක 28 යටෙY පවYවාෙගන යනු ලබන කාWයයපXපාXය 

 

සභාප/   : මT9ද ග,ම94ල  

ෙකා7ෂ9 සභා සාමා[ක.9 : ෙජ]^ඨ +Sඥ	FශාD 49ෙටN-ජයවWධන  

 					    				   ෙජ]^ඨ +Sඥ	එH. d. පුංeෙfවා  

 	      ආචාWය ෙසhE /&ච9i, 

 	                ELසු& ෙරාT+ වhගම  

 

අධ]k ජනරාh   : 4ය/Hස රණ1ංහ 

 

අUයාචක    				: එH. එk. දයාරYන  

ෙනා/1 ලY පාWශව       : ෙhක,, ඉඩ, සහ පාWDෙ,9% Q/සංHකරණ අමාත]ංශය  

 

ෙප+ 1mම  

අUයාචක   : එH. එk. දයාරYන  

ෙපාn අoකා>ය  : ආW. එ,. අ[Y ච9i1>, සහකාර අධ]Jෂ (සැළසු,) 

 

අUයාචනය Eභාග කරන අවHථාෙr උCගත වූ ක&ණු:  

ෙතාර%& දැනගැ+ෙ, අ./වා1කම 45බද ෙකා7ෂ9 සභාෙr LෙයNගය මත, ඉඩ, සහ පාWDෙ,9% 

Q/සංHකරණ අමාත]ංශය මාWගෙය9 අUයාචක ෙවත 7L9ෙදN& ෙදපාWතෙ,9%ව E19 ලබාn9 

4ඹුර ෙදNෂ සහගත බව අUයාචක E19 ෙප9වා ෙදන ල@. උදාහරණයJ ෙලස, එම 4ඹුෙW අදාළ 

QෙCශෙයT වැr 	පහJ ඇ/ බව දJවා ඇ/ නමුY, සත]වශෙය9ම එම QෙCශෙw පව/9ෙ9 වැr 

%නJ පමණJ බව අUයාචක Fයා 1m. තවද ඔහු පවසන ප>=, මැනු,ප/ ට අනුව ද එම 4ඹුර Lරවද] 

ෙලස සලක9නF. ෙකා7ෂ9 සභාව E19 අUයාචනා Eභාගෙw@ 1914 @ සහ 1938 @ සකH කරන ලද 

4ඹු& සසඳා බැzෙ,@ පසJ වූෙw ඒවාෙයT සඳහ9 ඇතැ, ෙතාර%& එFෙනකට පටහැL බව..  

 

LෙයNගය:  
ෙකෙHෙවතY, අUයාචක E19 ඉh|, කරන ෙතාඉර%& ස,බ9ධෙය9 තහවු& FGමJ 1n FGමට 

ෙකා7ෂ9 සභාවට බලතල ෙනාමැ/ බැE9, ඉඩ, Lරවුh FGෙ, ෙදපාWතෙ,9%ව ෙවත යාමට 

ෙකා7සම LWෙCශ කර..  

 

 

 



ෙතාර%& දැනගැ+ෙ, අ./වා1කම 45බද ෙකා7ෂ9 සභාව ඉ=>4ට @  
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…………………………......... 

සභාප/ - මT9ද ග,ම94ල  

 

………………………………. 

ෙකා7ෂ9 සභා සාමා[ක - ෙජ]^ඨ +Sඥ	FශාD 49ෙටN-ජයවWධන 

 

………………………………. 

 ෙකා7ෂ9 සභා සාමා[ක -  ෙජ]^ඨ +Sඥ	එH. d. පුංeෙfවා 

 

.………………………………    

ෙකා7ෂ9 සභා සාමා[ක - ආචාWය ෙසhE /&ච9i, 

 

………………………………. 

 ෙකා7ෂ9 සභා සාමා[ක -ELසු& ෙරාT+ වhගම 

 

 
     


