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එම් කේ බී ජයක ේකර එ. මහජන බ ැංකුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/266/2018 (2018.10.01 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා 

රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්ය පටිපාටිය.  

 

 භාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨනීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: ආචාර්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්්  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    එේ්යේ්බී්යයයසවකර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය           ්  -   නේකළ්නිලධාරී,්මහයන්බැංකුව්  

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ්යේ්බී්යයයසවකර 

යපාදු අධිකාරිය  - ඩී්යේ්ලියනයේ 

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 
 

2017.02.16 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2017.03.21 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 
  

2017.04.25 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2017.08.16 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 
2018.02.27 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.02.16 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 

1. පාර්ලියේන්තු් උපයද්ශක් කාරක් සභාව් යවත් කරන් ලද් යයෝයනා් අංක් 5000් වූ් ලිපියට් අදාලව, 

යදපාර්ශවයම්පිළිගත්හැකි්තීරණයකට්එළඹීමට්කටයුතු්කයළව්නේ්මහයන්බැංකු්සභාපති්තුමා්ඒ්
සේබන්ධව්සාකච්ඡාවකට්මා්කැඳවන්ලද්ලිපියය්සහතික්පිටපතේ් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. උපයද්ශන්කාරක්සභායවන්්කරන්ලද්ඉල්වීම්සිත්වූ්ලිපියය්සහතික්පිටපතේ් 

3. විශ්රාම්වැටුපට්අමතරව්රුපියල්ව්ලේෂ්30ක්වන්දි්මුදල්ලබා්ගැනීමට්එකඟ්වූයය්නේ්එම්යයෝයනාව්
සිත්වූ්ලිපියය්පිටපතේ් 

4. HRC/1443/99 – 27.07.2007් දිනැති් ශ්රී් ලංකා් මානව් ිමිකේ් යකාමිෂන්් සභාව් විසින්් කරන් ලද්

නිර්යද්ශ්ක්රියාත්මක්යනාකිරීමට්යහවතුව 

5. COMP/PP/2008/10620 – 21.12.2009්දිනැති්පාර්ලියේන්තු්මහයන්යපත්සේ්කාරක්සභාව්විසින්්

කරන්ලද්නිර්යද්ශ්යනාසලකා්හැරීමට්යහවතුව 

6. යසවවක්නිවාස්ණය්යටයත්්ලබාගත්්පදිංචි්නිවාස්හා්යද්පල්යවන්යද්සි්කර්ණය්ිඟ්පියවා්ගැනීමට්

කටයුතු්කිරීමට්යහවතුව,්ඒ්සඳහා්යපාී්ගණනය්කල්ආකාරය්සහ්22.10.2001්දිනට්ලබා්යබන්තිබූ්

අයනකුත්්ිඟ්ණය්යශවෂයන්්පිළිබඳ්පරිගණක්කරන්ලද්වාර්තාවේ්යපාී්ගණනය්කර්ඇති්ආකාරය්
සමඟින්්සඳහන්්කල්සහතික්පිටපතේ් 

7. වැඩතහනමට්ලේව්සිටි්කාලය්තුල්අඩ්වැටුප්්යනායගීම්සහ්විනය්පරීේෂකයේ්නිර්යද්ශ්ක්රියාත්මක්
යනාකිරීමට්යහවතු්දේවමින්්වාර්තාවේ් 

8. යේවිවැ/ප්රකළ/පරණ/ඒ්-23.06.2017්දිනැති්ලිපිය්මඟින්්පරිගණක්පද්ධතියට්දත්ත්ඇතුලත්්කිරීයේදී්

වැටුප්යදගුණයේ්වූයය්යකයසවද්යන්න්යදෝෂය්සිදුවූ්ආකාරය්සේබන්ධ්පරිගණක්වාර්තායේ්සහතික්

පිටපතේ් (2015 ඔේයතෝබර්් සිට් 23.06.2017් දේවා),් විශ්රාම් වැටුප්් ගණනය් සිදු් කරන් ලද්යද්්

උපයද්ශන්කාරක්සභායේ්තීරණය්මත්ද්යන්න්පැහැදිලි්කරමින්්වාර්තාවේ්සහ්එකී්යදෝෂයන්්සිදු්
කරන්ලද් පරිගණක්ක්රියාකරුවන්්සහ් එය් අනුමත්කල්නිලධාරීන්් යවනුයවන්්ගන්නා් ලද් විනය්
ක්රියාමාර්ගයන්්සහ්එම්යසවවකයන්යේ්නේ්සහ්යසවවක්අංක් 

 

යතාරතුරු නිලධාරියා 2017.03.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ලිඛිතමය්සාේි්මත්තීරණය්වූ්යතාරතුරු්ලබා්යදන්

ලද්අතර්අයනකුත්්යතාරතුරු්බැහැර්කළ්බවට්පවසා්සිටියයය.්යමම ප්රතිචාරයයන් අතෘප්තියට පත් අභියාචක 

2017.04.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2017.08.16 

දිනැතිව් ප්රතිචාර දේවමින් ඉල්වීයේ් අයිතම් 1, 2, 3 සහ 8ට් අදාල් යතාරතුරු්  ලබා් යදන් ලද් අතර් අයනකුත්්

යසවවකයන්්සේබන්ධ්යතාරතුරු්ලබා්දීම්ප්රතිේයෂවප්කරන්ලදී.්යමම තීරණයයන්ද අභියාචක සැහීමකට පත් යනාවූ 

යහයින් 2018.02.27 දිනැතිව අභියාචක යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියාචක්අභියාචනා්විභාගයට්යපනී්සිටියයය. 

යපාදු් අධිකාරිය්ලිපියේ්මඟින්්යකාමිෂන්්සභාව්යවතින්්ඉල්වීමේ්සිදු්කරමින්්පවසා්සිටියය්අද් දින්

පැවැත්යවන්අභියාචනා්විභාගයට්තම්අධිකාරියට්පැමිණීමට්අපහසු්බවත්,්2018.10.23 දින්අභියාචකයේ්

යවනත්්අභියාචනා්විභාගයේ්යපාදු්අධිකාරියට්එදිරිව්පැවැත්යවන්යහයින්්එදිනටම්යමම්අභියාචනය්

විභාග්කිරීමට්ගන්නා්බවත්්ය. 

අභියාචක්යමම්ඉල්වීමට්එකඟ්වන්ලදී.් 

අභියාචනය්කල්ව්තබන්ලදී. 

මීළඟ්කැඳීම්දිනය:්2018.10.23් 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/266/2018 (2018.10.23 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා 

රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්ය පටිපාටිය.  

 

 භාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨනීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: ආචාර්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්්  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ්යේ්බී්යයයසවකර 

    ඩී්යේ්ලියනයේ් 

යපාදු අධිකාරිය  - යපනී්සිටියය්නැත් 

 

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියාචක්අභියාචනා්විභාගයට්යපනී්සිටියයය. 

යපාදු්අධිකාරිය 2018.10.15්දිනැති්ලිපිය්මඟින්්යකාමිෂන්්සභාව්යවතින්්ඉල්වීමේ්සිදු්කරමින්්පවසා්

සිටියය අද්දින්පැවැත්යවන්අභියාචනා්විභාගයට්තම්අධිකාරිය්නියයෝයනය්කරන්නීතීඥයින්ට්පුද්ගලික්

අපහසුතාවේ්මත්පැමිණීමට්අපහසු්බවත්,්2018.11.13්දින්අභියාචනය්විභාග්කිරීමට්ගන්නා්බවත්්ය. 

අභියාචනය්කල්ව්තබන්ලදී. 

මීළඟ්කැඳීම්දිනය:්2018.11.13 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/266/2018 (2018.11.13 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා 

රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්ය පටිපාටිය.  

 

 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්  භා  මාජික: යයෙෂවඨනීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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කකාමිෂන්  භා  මාජික: ආචාර්ය යසල්වවි තිරුචන්ද්්රන්   

කකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    එේ යේ බී යයයසවකර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය              -   නේකළ නිලධාරී, මහයන බැංකුව   

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ යේ බී යයයසවකර 

යපාදු අධිකාරිය  - ඩී යේ ලියනයේ 

 

අභියාචනා අව ේථාකේ උද්ගත ූ කාරණා: 

යකාමිෂන් සභාව විසින්්  ඉල්වලන්ලද්  යතාරතුරු , එනේ පාර්ලියේන්තු උපයද්ශ කාරක සභායේ කාර්ය 

සටහන්ට අදාළ යතාරතුරු,  යතාරතුරු දැනගැනීයේ පනත යටයත් පාර්ලියේන්තුයේ යතාරතුරු නිලධාරියාට 

යතාරතුරු ඉල්වීමේ යයාමු කරන ලද්යද් ද යන්න විමසන ලදුව අභියාචක පවසා සිටියය 2017.07.25 දිනැතිව 

යතාරතුරු ඉල්වීමේ යයාමු කළ බවත් එයට පිළිතුරු වශයයන් පාර්ලියේන්තු සහකාර යල්වකේ 2017.08.11 

දිනැති ලිපිය මගින් පාර්ලියේන්තු කාරක සභායේ කාර්ය සටහන් (ලිඛිත) ලබා යදනු ලබන්යන් ඊට අදාළ 

අමාතෙංශයයන් (දිනය සදහන් කයල්ව නැත) බව දැනුේ යදන ලදී. 

අභියාචක තවදුරටත් පවසා සිටියය අදාළ අමාතෙංශය වන්යන් රායෙ සංවර්ධන අමාතෙංශය බවත් , යමම 

අමාතෙංශයයන් විමසූ විට අදාළ යතාරතුරු යපාදු අධිකාරිය (එනේ මහයන බැංකුව) යවත යයාමු කර ඇති 

බව දන්වනු ලැබීයමන්්අනතුරුව යපාදු අධිකාරියට අභියාචනයේ යයාමු කළ්බවත්ය.  

පාර්ලියේන්තු උපයද්ශ කාරක සභායේ කාර්ය සටහන්ට අදාළ යතාරතුරු ලබා ගත හැේයේ පාර්ලියේන්තු 

උපයද්ශ කාරක සභායවන් බව අභියාචකයේ  අවධානයට යයාමු කරන ලදී. ඒ යහවතුව නිසා යතාරතුරු 

නිලධාරියායේ ප්රතිචාරයයන් අතෘප්තියට පත් අභියාචක 11.08.2017 දිනැති ලිපියය සදහන් පරිදි  නේකළ 

නිලධරයා, එනේ නීල්ව ඉද්දවල , කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානි පාර්ලියේන්තුයේ නියයෝයෙ මහ යල්වකේ, යවත 

අභියාචනයේ යයාමු කළ යුතු බවත් ,යමම තීරණයයන්ද අභියාචක සැහීමකට පත් යනාවූවයහාත් 

අභියාචකට යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයේ යයාමු කිරීයේ හැකියාවේ ඇති බව අභියාචකයේ  

අවධානයට යයාමු කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

ඉහත සඳහන් තත්වයන් තුළ,  යපාදු අධිකාරිය , එනේ මහයන බැංකුව යතාරතුරු දැන ගැනීයේ පනත යටයත් 

අදාළ යපාදු අධිකාරිය යනාවන බව අවධාරණය කරනු්ලැයේ. 

බලාත්මක නේකළ නිලධාරියා වන නීල්ව ඉද්දවල , කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානි පාර්ලියේන්තුයේ නියයෝයෙ මහ 

යල්වකේ යවත් තාරතුරු දැනගැනීයේ පනයත් 31 (1) වගන්තිය යටයත් අභියාචනයේ යයාමු කරන යලසට 

උපයදසව යදනු්ලැයේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබද 27(3) වගන්තියය යකාමිෂන් සභා රීතීන් ට (ගාසවතු සහ 

අභියාචනා කර්යපටිපාටිය), අනුව යමම නියයෝගය අභියාචනය පාර්ශවකරුවන් හට ලබා දීමට කටයුතු 

කරන යමන් නියයෝග කරයි. 

යමම අභියාචනය යමයසව අවසන් කරන ලදී. 

 

**** 

 


