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තේමරොජ දහනොයක එ. ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 985 /2019 (2019.05.14 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 රීතීන්හි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -     තේමරොජ දහනොයක  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේමරොජ දහනොයක 

තපොදු අධිකොරිය  -           පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.09.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.04 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.06 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.19 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.09.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

මො ර ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොසතේ වල්තපොල ග්රොම නිලධොරී වසතේ කඩයිේ සිතියේ අංක 820018 

කැඩැසව ර සිතියමට අයත් කලොප අංක 4හි කැබලි අංක 52,53,68 සහ 69 දරන මතේ ඉඩේ හිමිකම 
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සනොථ කර ගැනීම සඳහො පැමිතණන තලස දන්වන ලදි. එම අවසවථොතේදී මො තව  ඉදිරිපත් කරන ලද 

ඉහ  සඳහන් සිතියතේ පිටප ක්. 

 

2018.10.04 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ත ොරතුරු නිලධරයො සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තවනත් තදපොර් තේන්තුවකට අයත් තල්ඛන වන බැවින් තමම තදපොර් තේන්තුවට 
එම ත ොරතුරු නිකුත් කිරීමට බලයක් තනොමැති බවත්, එම තල්ඛන මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුතවන් 
ලබොගන්නො තලසත් ය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක 2018.10.06 දින නේකළ 
නිළධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. නේකළ නිළධොරියො 2018.10.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 
සඳහන් කර සිටින ලද්තද් බිේ සවිය වැඩටහන සඳහො කැඩැසව ර සිතියේ සකසව කරනු ලබන අ ර, එම 
සිතියේ පදනේ කරතගන හිමිකේ සහතික ලබොදීම සඳහො වූ ක්රියොමොර්ගයක් අනුගමනය කරනු ලැබුවද 
කැඩැසව ර සිතියම යනු මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව විසින් සකසව කරනු ලබන්නක් බැවින් එය 
පරිශීලනය කිරීම මිස පිටපත් ලබොදීතේ බල ල තමම තදපොර් තේන්තුවට පවරො තනොමැති බැවින් 
අභියොචකට අවශෙ සිතියේවල පිටපත් මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුතවන් ලබො ගැනීමට කටයුතු කරන 
තලසයි. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘේතියට පත් අභියොචක 2018.12.19 වන දින තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි.     

 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය 
කරන ලදි.  

අදොළ තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීමට හො අභියොචනයට ප්රතිචොර තලස දක්වො 
ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු ඔවුන් සතුව පැවතියද එම ත ොරතුරු පරිශීලනය කිරීමට මිස එම ත ොරතුරුවල 
පිටපත් ලබොදීමට බලයක් තනොමැති බවයි. තමම කරුණ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන 
ලද්තද් පනතත් 3 (1) වගන්තිය විසින් දක්වන “තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ 
ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පුරවැසිතයකුටම තිබිය යුතුය” යන්න ම  සහ තපොදු 
අධිකොරිය සතුව අදොළ ත ොරතුරු පවතින බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය ක ටයුතු කළ 
යුතු බවයි. 

නමුත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො තනොදීම සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතේ සොධොරනීකරණය වන්තන් අදොළ 
ත ොරතුරු මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුතවන් සකසව කරනු ලබන්නක් වන බැවින් එය පරිශීලනය කිරීමට 
මිස පිටපත් ලබොදීතේ බල ල ඔවුන්තේ තපොදු අධිකොරියට පවරො දී තනොමැති බවයි. තේ අනුව තකොමිෂන් 

සභොව විසින් 1998 අංක 21 දරන හිමිකේ ලියොපදිංචි කිරීතේ පන  අනුව ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ 
තදපොර් තේන්තුවට ඔවුන් ප්රකොශ කර ඇති පරිදි කිසියේ තහෝ නනතික බොධොවක් අදොළ ත ොරතුරුවල 
පිටපත් නිකුත් කිරීම සඳහො පවතීද යන්න සලකො බලන ලදි.  

ඒ අනුව 1998 අංක 21 දරන හිමිකේ ලියොපදිංචි කිරීතේ පනතත් 11 වගන්තිය දක්වන්තන්,  

"තේ පනතත් 1 වන වගන්තිය යටතත්, නියමයක් පළ කිරීතමන් පසු, ඒ නියමතයහි නිශවචි ව සඳහන් 
ප්රතද්ශය සඳහො කැඩැසව ර සිතියේ සකසව කරන තලස, හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තකොමසොරිසවවරයො විසින් 
මිනුේපතිවරයොතගන් ඉල්ලො සිටිය යුතු අ ර, ඒ ඉල්ීම කිරීතමන් පසු, මිනුේපතිවරයො විසින් ඒ 
කැඩැසව ර සිතියේ පිළිතයල කරනු ලැබීමට සැලැසවවිය යුතුය.  වද ඒවොතේ සහතික පිටපත් හිමිකේ 
නිරවුල් කිරීතේ තකොමසොරිසවවරයො තව  නිකුත් කරනු ලැබීමට සැලැසවවිය යුතුය" යන්නයි.  

තමම වගන්තිතේ දක්වන පරිදි කැඩැසව ර සිතියේවල සහතික පිටපත් හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ 
තකොමසොරිවරයො තව  නිකුත් කිරීමට මිනුේපතිවරයො විසින් කටයුතු කරන අ ර විෂයග  ත ොරතුරු 
ඉල්ීම ප්රකොරව අභියොචක විසින් සඳහන් කරන පරිදි අභියොචකතේ ඉඩේ හිමිකම සනොථ කරගැනීම සඳහො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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පැමිතණන තලස දන්වනු ලැබූ අවසවථොතේ අභියොචක තව  ඉදිරිපත් කරන ලද සිතියම ඒ වන විටත් 
මිනුේපතිවරයො විසින් සහතික කළොවු සිතියමක් වියයුතු වන්තන් එකී සිතියේ ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් 

කිරීතේ තකොමසොරිවරයො තව  ලබො තදන්තන් පනතත් 11 වගන්තිය ප්රකොරව මිනුේපතිවරයො සහතික කළ 

පසුව ීම ම ය. ඒ අනුව අදොළ සිතියතේ සහතික කළ පිටප ක් ලබොදීම වළක්වනු ලබන ආකොරතයන් 11 

වගන්තිය අර්ථකථනය තනොකළ යුතු බව නිරීක්ෂණය විය. 

ඒ අනුව, තමම පන  ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන පරිදි  මන් සන් කතේ, භොරතේ තහෝ 
පොලනතේ ඇති ත ොරතුරක පිටප ක් ලබො දීම වළක්වන්නොවූ ආකොරතේ ප්රතිපොදනයක් එහි අන් ර්ග  
තනොවන බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අදොළ තල්ඛණතේ පිටප ක් ලබො දීම වළක්වන්නොවූ 
සොධොරණීකරණය අදොළ කරග  තනොහැකි බව තකොමිෂන් සභොතේ ම ය විය. 

 ම කරුණු දැක්ීතේදී අභියොචක විසින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් ත ොරතුරු නිළධොරී තලස හො නේකළ 
නිළධොරී තලස එකම පුද්ගලතයකු අත්සන් කර ඇති බැවින් ත ොරතුරු නිළධොරියොතේ තීරණයට එතරහිව 
නේකළ නිළධොරියොට සිදුකරන ලද අභියොචනය සේබන්ධතයන් පනත හි මඟින් අරමුණු ඉටු තනොවන 
බවයි.   

නිතයෝගය: 

ත ොරතුරු නිළධොරී තලස හො නේකළ නිළධොරී තලස එකම පුද්ගලතයකු අත්සන් කර ඇ , යන කරුණු 
දැක්ීම සේබන්ධතයන් සඳහන් කළ යුතු වන්තන් තකොමිෂන් සභො රීති ප්රකොරව ත ොරතුරු නිළධොරියො හො 
නේකළ නිළධොරියො පුද්ගලයන් තදතදතනකු විය යුතු බවත් එතසව තනොවන්තන් නේ ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 23(1)(ආ) වගන්තිය අදොළ වන බවත්ය. එනේ, 23(1)(ආ) 
දක්වන්තන් (අ) තේදය යටතත් ත ොරතුරු නිලධරතයකු පත් කරනු ලබන ත ක් තපොදු අධිකොරියක 
ප්රධොනියො තහෝ ප්රධොන විධොයක නිලධරයො තේ පනතත් කොර්යය සඳහො එම තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු 
නිලධරයො තලස සලකනු ලැබිය යුතු බවයි. එතසවම යේකිසි තපොදු අධිකොරියක ත ොරතුරු නිළධොරියො හො 

නේකළ නිළධොරියො පිළිබඳ ත ොරතුරු පනතත් 26(1)(ආ) හො (ඇ) වගන්ති ප්රකොරව මහජනයො තව  
ප්රසිද්ධියට පත්කළ යුතු බවද අවධොරණය කරනු ලැතේ.  

තමම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන  වත් කොරණයක් වන්තන් තකොමිෂන් සභො 

තරගුලොසි අංක 4(6) (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  අනුව, 
ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් නේ අයදුේප  
එකී ත ොරතුරු  බොතගන ඇති තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො ඒ බව අයදුේකරුට දින 
07ක් තුළ දන්වො යැවිය යුතුය. ඒ අනුව අදොළ ත ොරතුරු මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුවට අයත් බව තපොදු 
අධිකොරිය දැන සිටියද ඊට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රථම අවසවථොතේදී හො අභියොචනො අවසවථොතේදී යන 
අවසවථො ද්විත්වතේදීම නියමි  තපොදු අධිකොරිය වන මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුවට තයොමුකිරීතේ 
යුතුකම තපොදු අධිකොරිය විසින් පැහැර හැර ඇති බව සභොව නිරීක්ෂණය කරනු ලැතේ. 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් තපර සඳහන් කර ඇති පරිදි අදොළ ත ොරතුරුවල පිටපත් ලබො දීම 
සේබන්ධව  ම අධිකොරියට බල ල තනොමැති බවට දක්වන ලද සොධොරණීකරණය පිළිබඳව  වදුරටත් 

කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහො මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.05.28 දිනට කල් බනු ලැතේ. මීළඟ 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම අනිවොර්ය වන අ රපනතත් 39(1)(ඇ)  වගන්තිය 
යටතත් තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හරිනු 
ලැබීම වරදට වරදකරු විය හැකි බවටත් තපොදු අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. 
 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.05.28 දින තප.ව. 10.00 ට කල් බනු ලැතේ . 
 

**** 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

4 
 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 985 /2019 (2019.05.28 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 රීතීන්හි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -     තේමරොජ දහනොයක  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේමරොජ දහනොයක 

තපොදු අධිකොරිය  -           පී.එේ.එච්. ප්රියදර්ශනී, තකොමසොරිසව (විමර්ශන) 

 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ කැඩැසව ර සිතියම මො ර කොර්යොලතේ ඇති බවත් 
නමුත් එහි සහතික කළ පිටපත් ලබොදීම ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුතේ බලය යටතත් 
ඇති කරුණක් තනොව එය මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුවට අයත් බලයක් බවයි. 
 
තමහිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කරනුතේ අදොළ සිතියම තපොදු අධිකොරිතේ භොරතේ,භුක්තිතේ හො 
පොලනතේ ඇත්නේ එය පන  යටතත් ලබොදිය හැකි ත ොරතුරක් වන බවයි. 
 
මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ සිතියතේ සහතික කළ පිටපත් ලබො දීම 
සේබන්ධව මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුතවන් වොචිකකව කරුණු විමසීතේදී ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් 
කිරීතේ තදපොර් තේන්තුවට එතලස පිටපත් ලබොදීමට තනොහැකි බව මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව දන්වො 
සිටි බවත් එම ප්රතිචොරය ලිඛි ව ලබොගැනීම සඳහො පසුගිය සතිතේදී මිනිතදෝරු තදපොර් තේන්තුවට ඒ 
පිළිබඳව ලිඛි ව ඉල්ීමක් තයොමුකර ඇති බවත්ය. 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව තේ සේබන්ධතයන් ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගැනීම සඳහො මීට අදොළව සහතික කළ පිටපත් ලබොදීතේ 
බලය හිමි මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුවටද මී ළඟ අභියොචනො විභොගයට සහභොගීවන තලස දන්වො 
දැන්ීේ යැීමට නිතයෝග තකතර්.  
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මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.08.27 දින ප.ව. 2.00ට කල් බනු ලැතේ. 
***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 985 /2019 (2019.08.27 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 රීතීන්හි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -     තේමරොජ දහනොයක  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේමරොජ දහනොයක 

තපොදු අධිකොරිය  -          තක්.ඩේලිේ. කරුණොරත්න, තජෙෂවඨ නිතයෝජෙ සර්තවයර් ජනරොල් 

ආර්.ඒ.එන්.එේ. ජයතසවකර, නීති නිලධොරී 

බී.ඒ.ඩී.ඩී. බමුණුසිංහ, සහකොර තකොමසොරිසව 

තක්.ජී.ඩී. අතනෝජො, සහකොර තකොමසොරිසව, මො ර 

එසව.තක්. ලියනොරච්චි, සහකොර හිමිකේ නිරවුල්කිරීතේ නිලධොරී 

 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
තමහිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් අභියොචක හට අවශෙ නේ අදොළ සිතියම 
පරීක්ෂො කිරීමට ඉඩදිය හැකි නමුත් එහි සහතික කළ පිටපත් ලබොදිය තනොහැකි බවයි.  
 
තේ සේබන්ධව අභියොචක විසින් අදොළ සිතියම පරීක්ෂො කිරීමට සිය එකඟ ොවය පළකරන ලදි. 
 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් එකඟ වූ පරිදි අදොළ සිතියම පරීක්ෂො කිරීමට අභියොචකට අවසවථොව ලබො 
තදන තලස තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තකොමිෂන් සභො රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 

***** 
 


