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 රිදු ජයවර්ධන එ. ජොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ සංවිධොනය 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1890 /20 (2020.01.14 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.   

සභොපති:    මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධෙක්ෂ-ජනරොල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 

අභියොචක   -  රිදු ජයවර්ධන 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - ජොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ  සංවිධොනය 
 

තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය  -  වසන්  තසවනොධීර -තේෂවඨ විදෙොඥ  

    ආර්.එසව.බණ්ඩොර 
    ඒ.එේ.ෆයිසොල් -දිසවික් තල්කේ -අරණොයක  
   ඒ.ඒ.සුරංගි- අතිතර්ක දිසවික් තල්කේ -අරණොයක 

              

 
අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක  2019-12-19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
1.2016 වසතර් මැයි මොසතේදී අරණොයක සිදු ූ නොය යෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධොනතයන් 
අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ භූමි පරීක්ෂොකර අධි අවදොනේ සහ මධෙ අවදොනේ   ප්රතද්ශ 
හඳුනො ගැනීමට කළ පරීක්ෂණවල වොර් ොතේ සහතික පිටප ක් ලබො තදන්න 
2.එම පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක ලබොතදන්න. 
3.තගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධොනය 2017 සහ 2018 වසර වල යළිත් වරක් ප්රතද්ශය පරීක්ෂො කර අධි 
අවදොනේ සහ මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශ හඳුනො ගැනීමට කළ පරීක්ෂණතේ වොර් ොතේ සහතික පිටප ක් ලබො 
තදන්න. 
4. එම පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක ලබොතදන්න.  
5.2016 වසතරන් පසු අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලයට සහ ආපදො කළමනොකරණ 
මධ්යසවථොනයට තයොමු කළ ලිපි වල සහතික පිටපත් ලබො තදන්න. 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-12-19 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ   
(නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනය සිදු කිරීතමන් පසුව   
2020-01-01 වන දින ප්රතිචොර 
දක්වන ලදී) 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2020-01-03 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2020-01-06 
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 6. අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ අධි අවදොනේ ප්රතද්ශවල පිිටි නිවොස වල ලැයිසවතුවක් 
(නිවොසතේ ලිපිනය) ලබොතදන්න. 
 7.අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසය මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශවල පිිටි නිවොස වල ලැයිසවතුවක් 
(ලිපිනයන්) ලබො තදන්න. 
 

අභියොචක, නොය යොේ සඳහො අධි අවධොනමක් පවතින පදනම ම  තමම ඉල්ීම පනතත් 25 (3) වගන්තිය 
ප්රකොරව පැය 48ක කොලයක් තුළ ත ොරතුරු නිලධරයො ප්රතිචොර දැක්ීය යුතු ඉල්ීමක් බව සඳහන් කරන 
ලදී.තකතසව වුවද ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 
අප ොප ොසත් ූ බැවින්  අභියොචක 2020-01-03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො ද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අප ොප ොසත් ූ 
බැවින් අභියොචක 2020-01-06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 

 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 
පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
අභියොචක  ව දුරටත් පවසො සිටිතේ තමම නොය යෑේ වල අවධොනමට ලක් ූ / ලක් විය හැකිව තිබු පවුල් 
16ක පුද්ගලයින් විසින් ඔහුතේ ත ොරතුරු ඉල්ීමට සමොන ූ ත ොරතුරු  ඉල්ලො සිටි බවත් ඊට අදොළව 
නේකළ නිලධොරීන්ට අභියොචනො තයොමු කළ බවත් ය. තමම ත ොරතුරු ඉල්ීේ ද පනතත් 25 (3) 
වගන්තියට අනුකූලව සිදුකළ බවද අභියොචක පවසො සිටින ලදී.  වද තමම පුද්ගලයින්  16 තදනො විසින් 
සිදු කර ඇති ත ොරතුරු ඉල්ීේ වලට අදොළව  මො පනතත් 33 වගන්තිය ප්රකොරව තපනී සිටීමට බලයලත් 
බවත් ඒ අනුව, 2020.01.14 දිනැතිව තමම අභියොචනොද විභොගයට ගන්නො තලස අභියොචක 2020.01.13 
දිනැති විදුත් පණිවිඩය මගින් ඉල්ලො සිටි බවද නිරීක්ෂණය විය. 
 

අභියොචක විසින්  වදුරටත් දන්වො සිටිතේ පැය 48ක් ඇතුළ   ත ොරතුරු ඉල්ීමක් ඉදිරිපත් කරො පිළිතුරු 
තනොලැබුණු තහයින් නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කල අ ර ඉන්පසුව  ත ොරතුරු 

නිලධොරියො විසින් 2020 -01-01 දින  පිළිතුරු සපයමින් දන්වො සිටිතේ " ඔබ විසින් ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ පන  යටතත් වන ලද ඉල්ීේ ලිපිය ලද අ ර එම වොර් ොව අප විසින් ලබො දී ඇත්තත් 
කෑගල්ල දිසවික් තල්කේ විසින් කරන ලද ඉල්ීම පරිදිය. එවැනි තවනත් පොර්ශවයක ඉල්ීමක් ම  

සිදුකරන ලද පරීක්ෂණ හො ඒ හො සේබන්ධ ත ොරතුරු ,ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 29( 1) වගන්තියට 
අනුකූලව අදොළ තසවවොව ලබොගත් පොර්ශවය අවසරයකින් ත ොරව ත වන පොර්ශවයකට ලබො දීමට 
තනොහැකි බැවින් තේ වන විට අප විසින් තසවවොව ලබො දුන් පොර්ශවවතේ අවසරය ලබො ගැනීම සඳහො අවසර 
ලබො ගැනීතේ ලිපියක් තයොමුකරන ලද අ ර ඔබ විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු ලබොදීම පිළිබඳව 
අදොළ පොර්ශවව එකඟ ොව ම  ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බව බවට දැනුේ තදන ලදී.  
අභියොචක තකොමිෂන් සභොතවන් විමසො සිටිතේ  පනතත් 29 වන වගන්තිය මගින්  තමවැන්නක් අර්ථවත්  

තනොවන බවය. 

එම අවසවථොතේදී තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් විමසො සිටිතේ 29 (1) වගන්තිය තමම 
සමසව  ත ොරතුරු ඉල්ීම සඳහො අදොල වන අන්දම සතහවතුකව පහදො තදන තලසයි. 
අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීතමි ඇතුලත් ත ොරතුරු අයි ම  1 සිට  7 දක්වො පිළිතවලින් අවධොනය 
තයොමු විය. 

 
1.2016 වසතර් මැයි මොසතේදී අරණොයක සිදු ූ  නොය යෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධොනතයන් 
අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ භූමි පරීක්ෂොකර අධි අවදොනේ සහ මධෙ අවදොනේ   ප්රතද්ශ 
හඳුනො ගැනීමට කළ පරීක්ෂණවල වොර් ොතේ සහතික පිටප ක් ලබො තදන්න. 
අභියොචක විසින්  ප්රකොශ කර සිටිතේ  තමම අයි මයට අදොළ ත ොරතුරු කිසිවක් තමත ක් තපොදු අධිකොරිය 
විසින්  මොට ලබොදී තනොමැති බවය. 
තපොදු  අධිකොරිය තමම ත ොරතුරු අයි මය සදහො පිළිතුරු සපයමින් දන්වො  සිටිතේ  2016 වසතර් මැයි 
මොසතේදී අරණොයක සිදු ූ නොය යෑතමන් පසු තගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධොනතයන් අරණොයක ප්රොතද්ශීය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 

 

තල්කේ තකොට්ඨොසතේ භූමි පරීක්ෂොකර අධි අවදොනේ සහ මධෙ අවදොනේ   ප්රතද්ශ හඳුනො ගැනීමට කළ 
පරීක්ෂණවල වොර් ොව  ම සන් කතේ පවතින බැවින් එකී තල්ඛනවල සහතික පිටපත් අභියොචක තව  
මුදො හැරීමට හැකි බවය.  

 
2.එම පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක ලබොතදන්න. 
4. එම පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක ලබොතදන්න.  
ත ොරතුරු අයි ම 2 සහ 4  යන්න  එකින්තනකට සේබන්ධ කරුණු වන බැවින්  එකම කරුණක් තලස 
සලකො  තකොමිෂන් සභොව විසින්   විභොග කරන ලදී. 
 

අභියොචක විසින් දන්වො සිටිතේ 2020- 01-01 දිනැති ලිපිය මගින් ත ොරතුරු අයි ම 2 සහ 4 යටතත් ඉල්ලො 
සිටින ලද පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක තලස ඉදිරිපත් කර ඇති පිළිතුර තුළින් 
 මන් සෑහීමකට පත් තනොවන බවයි මන්ද එි අඩංගු වන්තන් නොයයෑේ සේබන්ධව විතශවෂඥ දැනුමැති 
නිලධොරීන් විසින් තක්ෂවරතේ  පවතින නොයයෑේ පූර්ව ලක්ෂණ ,භූ විදෙොත්මක  ත්වය ,භූවිෂම ො ලක්ෂණ 
,ජල විදෙොත්මක දත්  පදනේ කර ගනිමින් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලැතේ  යන්නයි. අභියචක විසින් 
විමසො සිටිතේ  සිටිතේ  තපොදු අධිකොරියට  එම පරීක්ෂණ සඳහො තයොදොගත් ක්රමතේදය සහ නිර්ණොයක 
තම රේ සංෂිප් ව ඉදිරිපත් කළ හැකිද යන්නයි. 
 

එිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කළ සවථොවරය වන්තන්  තේ සේබන්ධතයන් විතශවෂඥ දැනුමැති 
නිලධොරීන් විසින් ක්තෂවරතේ පවතින නොයයොේ පූර්ව ලක්ෂණ ,භූවිදෙොත්මක  ත්ත්ව ,භූවිෂම ො ලක්ෂණ 
,ජල විදෙොත්මක දත්  පදනේ කර ගනිමින් අදොළ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවත්  එතසව සිදුකරන ලද 
පරීක්ෂණයන්ි නිර්තද්ශ ඇතුළත් වොර් ොවක් පොතද්ශීය තල්කේතුමො තව  ඉදිරිපත් කරන අ ර ඒ අනුව ඒ 
එක් එක් ප්රතද්ශ අධි අවදොනේ මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශ තලස හදුනො ගන්න බවය. 
 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුතේ  තපොදු අධිකොරිය විසින්  ත ොරතුරු අයි ම අංක 2 සහ 
4  සදහො ලබො තදන ලද ලිඛි  පිළිතුර    ොක්ෂණික භොෂොවකින් ඉ ො සංක්ෂිප් ව ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර 
එය ප්රමොණවත්  තනොවන බවය. 
3.තගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධොනය 2017 සහ 2018 වසර වල යළිත් වරක් ප්රතද්ශය පරීක්ෂො කර අධි 
අවදොනේ සහ මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශ හඳුනො ගැනීමට කළ පරීක්ෂණතේ වොර් ොතේ සහතික පිටප ක් ලබො 
තදන්න. 
තමම ත ොරතුරු අයි මය සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිතේ සවථොවරය වුතේ අරණොයක ප්රතද්ශතේ  
නොයයෑම 2016 වසතර් සිදුවුණු අ ර 2016 වසතර් සිටම  පරීක්ෂණ ආරේභ කළ අ ර සේපූර්ණ වොර් ොව 
ප්රොතද්ශීය තල්කේ තුමොට සහ දිසවික් තල්කේ තුමොට ඉදිරිපත් කළ ඇති අ ර  එම  පරීක්ෂණ  සිදු කරනු  
ලැබුතේ  ප්රොතද්ශීය තල්කේ තුමොතේ  සහ දිසවික් තල්කේ තුමොතේ   ඉල්ීමක් ම  පදනේ තවමින්  බවත් 
ඒ අනුව එකී පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සඳහො ඉල්ීේ කරන ලද පුද්ගලයන්තේ අවසර අනුව  ත ොරතුරු මුදො 
හැරීම සඳහො   අවසර ලබො ග  යුතු බවත්ය. 
 

5.2016 වසතරන් පසු අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලයට සහ ආපදො කළමනොකරණ 
මධ්යසවථොනයට තයොමු කළ ලිපි වල සහතික පිටපත් ලබො තදන්න. 
අභියොචක විසින් දන්වො සිටිතේ තමම ත ොරතුරු  ලබොගැනීතේ අවශෙ ොවය  තකොමිෂන් සභොවට තහෝ තපොදු 
අධිකොරියට තහවතු දක්වමින් පැහැදිලි කිරීතේ අවශෙ තනොවුවද තමම ත ොරතුරු ලබො ගැනීම මගින්  එනේ 
2016 වසතරන් පසු අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලයට සහ ආපදො කළමනොකරණ මධ්යසවථොනයට 
තයොමු කළ ලිපි  මගින් එම ආය න වල අරමුණ කුමක්ද යන්න අවතබෝධ කර ග  හැකි බවය. 
 6. අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ අධි අවදොනේ ප්රතද්ශවල පිිටි නිවොස වල ලැයිසවතුවක් 
(නිවොසතේ ලිපිනය) ලබොතදන්න. 
 7.අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසය මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශවල පිිටි නිවොස වල ලැයිසවතුවක් 
(ලිපිනයන්) ලබො තදන්න. 
ත ොරතුරු අයි ම 6 සහ 7  යන්න  එකින්තනකට සේබන්ධ කරුණු වන බැවින්  එකම කරුණක් තලස 
සලකො  තකොමිෂන් සභොව විසින්   විභොග කරන ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

4 

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කතළව සිටිතේ  අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ අධි අවදොනේ  
සහ මධෙ අවදොනේ ප්රතද්ශවල පිිටි  නිවොස  ලයිසවතුවක් තනොමැති  අවදොනේ ප්රතද්ශ වල  ගෘහ  
මූලිකයන්තේ  නේ ඇතුලත් ලැයිසවතුවක් පමණක්  පවතින   අදොළ වොර් ො තුළ  ඇතුලත් බැවින් එකී 
වොර් ොව අභියොචක  ලබො දීමට  හැකි බවය. 
අභියොචක  වදුරටත් පවසො සිටිතේ තමම නොය යෑේ වල අවධොනමට ලක් ූ / ලක් විය හැකිව තිබු පවුල් 
16ක පුද්ගලයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ත ොරතුරු ඉල්ීේ  තබොතහෝමයක පවතින ඉල්ීම සවතේම 
අභියොචනතේදී විභොග ූ කරුණු වලට තබොතහෝ දුරට සමොන අ ර මීට  අතිතර්කව ඔවුන් විසින් කරුණු 
තදකක් සේබන්ධතයන්  විමසො සිටින බවය. 
1. තමම පරීක්ෂණ සදහො සහභොගී ූ නිලධොරින් කවතර්ද?  

2. පළමුව අධි අවදොනේ කලොප තලස නේ කරන ලද ප්රතද්ශ පසුව මධෙ අවදොනේ කලොප තලස තවනසව 
ූතේ තකතසවද? 
 
නිතයෝගය: 
පනතත් 25 (3) වගන්තිතයි පහ  පරිදි සඳහන් තේ. 
 

ත ොරතුරු  ලබොගැනීම සඳහො වන ඉල්ීම, යේ පුරවැසිතයකුතේ ජීවි ය සහ පුද්ගලික නිදහස 
සේබන්ධතයන් වන අවසවථොවක, එම ඉල්ීම සඳහො ප රතිචොර දැක්ීම, ඉල්ීම ලැබීතමන් පැය 
හ ලිසව අටක් ඇතුළ  කළ යුතු ය. 
 

තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම අරණොයක ප්රතද්ශතේ සිදු ූ නොය යොමට සේබන්ධ වන අ ර, තමම අභියොචනය 
තගොනු කරන ලද අවසවථොතේ ඇතිව තිබු අධික වර්ෂොප නය සි  කොලගුණය තහවතුතවන් එවැනිම 
සවවභොවික ආපදොවක් නැව  සිදුීමට තිබූ ප්රවණ ොවය තහවතුතවන් තමම ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ 
අභියොචනය 25 (3) වගන්තිය යට ට ග  හැකි ත ොරතුරු ඉල්ීමක් බව නිර්ණය කරනු ලැතේ.  
 
පළමු ත ොරතුරු අයි මය සඳහො  අදොල වන්නොූ තල්ඛන වල සහතික පිටපත්  අභියොචක තව  මුදො හරින  
තලස නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අයි ම අංක 2 සහ 4 සේබන්ධ ත ොරතුරු තමම නිතයෝගය ලැබී සති තුනක්  ඇතුළ , සවිසව රොත්මකව 
ලිඛි ව අභියොචක තව  දැන්ීමට තපොදු අධිකොරියට    නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අයි ම අංක 3 සේබධතයන්, අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින වොර් ො තපොදු යහප  උතදසො ඍජු තලසම 
වැදගත් වන බැවින් එකී ත ොරතුරු මුදො හැරීමට  තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 

අයි ම අංක 5 සේබන්ධව, තපොදු අධිකොරියක් සන් කතේ  පවතින යේ තපොදු තල්ඛනයක් සේබන්ධතයන්  
යේ පුරවැසිතයකු විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින අවසවථොවක එම ත ොරතුරු මුදො හැරීම සඳහො තපොදු 
අධිකොරියට යුතුකමක් පවතින බවත්  වද ත වන පොර්ශවයකතේ ඉල්ීම ම  එකී  ත ොරතුරු සකසව 
කරනු ලැබුවද එය ත වන පොර්ශවයක් විසින් රහසිග ව සපයන ලද ත ොරතුරක් තනොවන බැවින් තමම 
ත ොරතුරු අයි මයට අදොළ  සියලු ත ොරතුරු  මුදො හරින තලසට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අයි ම අංක 6 සහ 7  ට අදොළව, අරණොයක ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ   අවදොනේ ප්රතද්ශ වල  ගෘහ 
මූලිකයන්තේ  නේ ඇතුලත් ලැයිසවතුවක්   තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින බැවින් එකී ත ොරතුරු 
අභියොචක තව  මුදො හරින තලසට තකෝමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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