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RTC Appeal (ෙපෟCගDක Eභාග FGම) / 158/ 2018 (03.07.2018 =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   : 	ඩlDm. ඩlDm. ගා7n EoමරYන 

ෙනා/1 ලY පාWශව  : 	ඉං[ෙ9& එH එH p රYනායක, අධ]Jෂ ජනරාh, නාග>ක සංවWධන 

අqකා>ය 

 

ෙප+ 1rම  

අUයාචක   :  ඩlDm. ඩlDm. ගා7n EoමරYන 

ෙපාs අqකා>ය  : 	නැත 

 

අUයාචනය Eභාග කරන අවHථාෙm උCගත වූ ක&ණු:  

අUයාචක E19 ඉhලා 1X9ෙ9 එw. ද9තනාරායන ෙනාතා>H තැන E19 1992.01.30 =න Dය සහ/ක 

කරන ලද අංක 18 දරන බs xEසුෙ, ෙදවන උපෙhඛනෙයT දැJෙවන මු 4 ෙක 6097 T කැබD අංක 01 

දරන ඉඩමට අදාළ එවකට 1X රජෙ{ Qධාන තJෙH& ක& වන p ච9iෙHගර9 මහතා E19 

2012.09.26 =නැ/ව ලබා@ ඇ/ තාJෙH& වාWතාෙm 4ටපතF. ෙපාs අqකා>ය E19 අUයාචක ෙමම 

ෙතාර%& ඉh}ම කල අවHථාෙm @, ඉhලා ඇ/ වාWතාව රජෙ{ Qධාන තJෙH&ක&ෙ~ අංක 

CM/CMC/LM/1013 හා 2013.03.12 =නැ/ D4ය මx9 අවලං� කර ඇ/ බැE9 අවලං� කරන ලද තJෙH& 

වාWතාවJ ෙමම අqකා>යට L�Y කළ ෙනාහැF බැE9 ෙතාර%& දැනගැ+ෙ, අ./වා1කම 45බද 

පනෙY 5 වැL වග9/ය Qකාරව අදාළ ෙතාර%& ලබා @ම Q/Jෙ^ප ෙකාට ඇත.  

 

ෙම=න අUයාචනා Eභාගයට ෙපාs අqකා>ය පැ7ණ ෙනා1Xයද, අUයාචක E19 ඉh�, කරන ලද 

ෙතාර%& ලැ� ඇ/ බව ෙකා7ෂ9 සභාව ඉ=>ෙ{ Qකාශ කර 1Xෙ{ ය.  
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LෙයNගය:  
අUයාචනය සමා�ත කරන ල@.  

 

 

…………………………......... 
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………………………………. 

ෙ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 

 

 
     

 


