
ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ආරක්ෂක අමාත්ාාංශය 

RTC Appeal (ප ෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 70/ 2018 (23.03.2018 දින  ැවති පකාමිෂන් සභා රැසවීපේ 

පකාටසක් පෙස කරන ෙද නිපයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නපේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ෙද නිපයෝගය සහ 2017 ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු සහ 

අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති අංක 28 යටපේ  වේවාපගන යනු ෙබන කාර්යය ටි ාටිය 

 

සභාපති    : මින්ද ගේමන්පිෙ 

කකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : පයෙෂවන නීතීක කිලාලි පින්පටෝ-යයවර්ධන          

          : පයෙෂවන නීතීක ්සව. . . ංංහේපහවවා  

    : ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්රන් 

    : විනිසුරු පරෝිණී වල්වගම  

අධ්ක්ෂ නරරා්    : පියතිසවස රණසිංහ 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කරාතිසි ලත් පාර්ශව   : නේකළ නිෙධාරී, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

ප නී සිටීම  

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කපාදු අධිකාරිය   :උ ාලි  ීරසිංහ, නීති උ පද්ලක, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

    :පේයර් ගුණවර්ධන, නීති උ පද්ලක, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

    : ඒ. ්ේ. ්සව. බී. අ  ේතු, ප ාරතුරු නිෙධාරී, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

 

කත්ාරතුරු ඉ්ලීම ක ානු කළ දිරය  2017.09.27 

කත්ාරතුරු නිලධ්ාරී ප්රතිචාර දකක්වූ  දිරය 2017.10.16 (යාතික හැඳුනුේ  ප ි පිට  ක් 

ඉල්වො සිටිමින්) 

රම් කළ නිලධ්ාරී කවත් පළමු අභියාචරය 2017.10.22 

රම් කළ නිලධ්ාරී ප්රතිචාර දකක්වූ  දිරය 2017.11.23 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

කත්ාරතුරු කකාමිෂන් සභාව කවත් අභියාචරය 

ක ානු කළ දිරය 

2017.12.04 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු:  

අභියේචව විසින් 2017.09.28 දිනැති   ේරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  අයි ම තු නහි   ේරතුරු ඉල්ලකේ 

සිටින කදී: 

I. 

1. ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව සහ/පහෝ ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ/පහෝ ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින් පහෝ 

ඒවාට වගකිව ධ ේ න් විසින් පහෝ ඔවුන් යටපේ, පවනේ කරුණු අ ර, මහයන ාව පවනුපවන් 

 වේවාපගන යනු ෙබන පවළඳසැල්ව, ආ නලාො, පවළඳසල්ව සහ/පහෝ පභෝයනාගාරවෙ 

අංගසේූර්ණ ෙැයිසවතුවක් 

2. ඉහ  1 ි සඳහන් කරුණ හැරුණු විට, පවනේ කරුණු අ ර, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව සහ/පහෝ ශ්රී 

ෙංකා නාවික හමුදාව සහ/පහෝ ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින් මහයන ාව පවනුපවන්  වේවාපගන 

යනු ෙබන සහ/පහෝ වගකිවධ තු සියලු වො ාරවෙ අංගසේූර්ණ ෙැයිසවතුවක් 

 

II. 1.ධ ධ හමුදා සුභසාධක අධෙක්ෂ ම්ඩලෙයට අදාළ රීති, කාර්යය ටි ාටි සහ/පහෝ ප්රති ේති; 

2.  සුගිය වසර දහයට අදාළ (2006 සිට 2016) ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස සුභසාධක සංගේ අරමුදෙට 

අදාළ, සමසව  අදායම, සමසව  වියදම සහ අපනකුේ විසව ර දැක්පවන, වාර්ික ගිණුේ වාර් ා; 

3.  සුගිය වසර දහයට අදාළ (2006 සිට 2016) ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස සුභසාධක සංගේ අරමුදෙට 

අදාළ විගණන කාර්යය ටි ාටි සහ සියලු අදාළ විගණන වාර් ා; 

4. ධ ධ හමුදා සුභසාධක අධෙක්ෂ ම්ඩලෙය විසින්  වේවාපගන යන පහෝ ඒ යටපේ  වතින පහෝ 

අධෙක්ෂ ම්ඩලෙය විසින් වගකිවධ තු, පවනනේ කරුණු අ ර, මහයන ාව සඳහා  වේවාපගන 

යනු ෙබන පවළඳසැල්ව, ආ නලාො, පවළඳසල්ව සහ/පහෝ පභෝයනාගාරවෙ විසව රාේමක 

ෙැයිසවතුවක් 

5. ඉහ  4 ි සඳහන් ඒවාට අම රව, ධ ධ හමුදා සුභසාධක ඒකකයට වගකිවධ තු, මහයන ාවට 

පසවවා ස යන සියලු වො ාක ක කටධ තු වෙ සංක්ිප්  ෙැයිසවතුවක්;  

6. ඉහ  4 සහ 5 ප්රලවන වෙට අදාළ ආය නයන්ි පසවවපයි නිර  සහ/පහෝ අනුධ ක්  මුු  ධ ධ 

හමුදා නිෙධාරීන් සංඛ්ොව;  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

7. 2009 සිට 2016 දක්වා ‘ොයා’ පහෝටල්ව සමූහය යටපේ වන වන ‘ෙයා බීච්’, ‘ොයා පෙෂර්’, 

‘ොයා සෆාක ’ සහ ‘ොයා පසසසව’ ආදී පහෝටල්ව වෙ වාර්ික විගණන වාර් ා; 

8. 2010 සිට අද දක්වා  ල්ව පසවණ පහෝටෙපේ වාර්ික වාර් ා; 

9. සුභසාධක ඒකකය මගින්  ාෙනය වන නීති ආධාර අරමුදපල්ව අර්ථොභීන්පේ සංක්ිප්  

ෙැයිසවතුවක් සහ ඒ යටපේ කරන ෙද පගීේ පිළිබඳ සංක්ිප්  ෙැයිසවතුවක්; 

 

III. හයිටි රායෙපේ පසවවපේ පයාදවා ඇති ශ්රී ෙංකා සාම සාධක භටයන් විසින් 2007 වසපර්දී කළ බව 

කියන ලිංගික අ පයෝයන සේබන්ධපයන් අ රාධකරුවන් යැයි නැපගන පචෝදනා සේබන්ධපයන්: 

1.  2007 වසපර්දී ් ක්සේ යාතීන්පේ සාම සාධක කටධ තුවෙ නියැළී සිටියදී ලිංගික අ රාධවෙ 

නියැු ණු බවට පචෝදනා ෙබා නැව  සිය රට බො ්වූ සාමසාධක නිෙධාරීන්පේ නේ, පයෙවෂවන සහ 

උසසව නිෙයන් දරණ නිෙධාරීන් ද ඇතුළේව; 

2. ශ්රී ෙංකා සාම සාධක හමුදාව හයිටි රායෙය තුළ සිදුකළ ක්රියාකාරකේවෙට සහ ශ්රී ෙංකා 

සාම සාධක හමුදාව හයිටි රායෙපේ සාම සාධක ක්රියාන්වි යන්ි පයදී සිටියදී දිග හැරුණු ලිංගික 

අ පයෝයන සිදුීේවෙට අදාළ අධිකරණ  රීක්ෂණපේ පසායාගැනීේ හා විමර්ලන සටහන්;  

3. හයිටි ංරවැසියන් විසින්, ශ්රී ෙංකාපවන් පයාදවා ති ස සාම සාධක භටයන්ට ්පරිව නැ  

පචෝදනාවෙ ෙැයිසවතුවක්, ඔවුන් විසින් සිදුකළ අ රාධයන්පේ සවවභාවය, වින්දි යන්පේ නේ සහ 

්බඳු අ රාධ සහ/පහෝ ශ්රී ෙංකාපවන් යැවූ සාම සාධක හමුදා භටයන්ට ්පරිව නැ  පචෝදනාවෙට 

අදාළ පවනේ අදාළ ප ාරතුරු ; 

4.  හ  දැක්පවන දෑ ඇතුළේව පසාල්වදාදුවන් 11 පදපනකුට, ්ක් ලුතිනන් 

කර්නල්වවරපයකුට සහ පේයර්වරුන් පදපදපනකුට ්පරිව ගනු ෙැ ස විනය ක්රියාමාර්ගපේ 

සවිසවරාේමක විසව ර: 

- පමම  ැනැේ න් සාමානෙ හමුදා අධිකරණයකට පහෝ පවනේ ආකාරයක හමුදා 

අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඉදික  ේ කපළවද යන්න; 

-  සාමානෙ හමුදා අධිකරණ සහ/පහෝ පවනේ හමුදා අධිකරණ 

ක්රියාමාර්ගයකදී කළ පසායාගැනීේ 

-  ්ම සාමානෙ හමුදා අධිකරණ සහ/පහෝ පවනේ හමුදා අධිකරණයට සහභාගි වූ 

නිෙධාරීන්පේ නේ සහ ඔවුන්පේ නිෙයන්; 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

-  සාමානෙ හමුදා අධිකරණමය සහ/පහෝ පවනේ හමුදා අධිකරණ ක්රියාවලිය විසින් විභාගයට 

ගනු ෙැ ස පචෝදනා සහ/පහෝ අ රාධ ෙැයිසවතුව; 

-  හයිටි ි දී සිදුකපළව යැයි පචෝදනා ෙද අ රාධවෙට සහභාගි වූ/සේබන්ධ වූ  ැනැේ න්ට 

්පරිව ගනු ෙැ ස විනය ක්රියාමාර්ගය (පවනේ කරුණු අ ර අවවවාද කිරීේ, පසවවය 

අේිටුීේ, පසවවපයන් පනරපීේ ඇතුළේව); 

-  සාම සාධක බෙ ඇණිපේ අණ පදන නිෙධාක යා ට ්පරිව ගනු ෙැ ස විනය සහ/පහෝ 

ද්ඩලන ක්රියාමාර්ග 

- හයිටි ිදී අ රාධ සිදුකරනු ෙැ ස බවට සනාථ වූ වරදකරුවන් හට ්පරිව නඩු  ැවරීම 

සේබන්ධ ප ාරතුරු, ශ්රී ෙංකාපස අධිකරණ ඉදික පේ ් බඳු අ රාධ ක්රියාවන් සේබන්ධපයන් 

 වතින නඩුවෙ අංක ද සමග; 

2017.10.16 දින සිය යාතික හැඳුනුේ ප ි ග්රාම පසවවක සහ දිසා පල්වකේ විසින් සහතික කළ පිට  ක් 

ඉල්වො සිටිමින් ඔහුට ප ාරතුරු ඉල්වලීම සඳහා ප්රතිචාර ෙැිණණි. පමම ඉල්වලීම ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

පවනුපවන් කරනු ෙබන්නක් බව ද ඔහුට දැනුේ පදනු ෙැිණණි. අභියාචක සඳහන් කපළව ප ාරතුරු 

ඉල්වලීපමි ඔහු ඒ වන විටේ සිය යාතික හැඳුනුේ ේ අංකය සටහන් කර ඇති බව සහ, ්කී යාතික 

හැඳුනුේ ප ි සහතික කළ පිට  ක් ඉල්වො සිටීම, ප ාරතුරු ෙබාදීම ප්රමාද කිරීපේ උ ්රමයක් පහෝ ිණය 

ගැන්ීපේ ්රමයක් පෙස ප නී ගිය බව ය. ව් අනුව 2017.10.22 දින ඔහු නේ කළ නිෙධාක යා පව  

අභියාචනය කපළවය. නේ කළ නිෙධාක යා ්යට ප්රතිචාර දැක්වූපේ, අයදුේකරුපේ ංරවැසිභාවය  හවුරු 

කර ගැනීම සඳහා යාතික හැඳුනුේ ප ි පිට  ක් අවලෙ බව සඳහන් කරමිනි. ්ම ප්රතිචාරය, ආරක්ෂක 

අමා ොංලපේ ලිපි ්ෂර්ෂයක අතිපර්ක පල්වකේ ( ාර්ලිපේන්තු කටධ තු සහ ප්රති ේති) විසින් යවන ෙද්දකි. 

පමම ප්රතිචාරපයන් අ පප්තියට  ේ අභියාචක, 2017.04.12 දින පකාමිෂන් සභාව පව  අභියාචනය කර 

සිටිපේය.   

අභියාචරය විභා කේදී උද් ත් වූ  කරුණු 

ආරක්ෂක අමා ොංලපේ නීති නිෙධාරී ීරසිංහ මහ ා  හවුරු කපළව ප ාරතුරු ඉල්වලීම ෙැු ණු විගස 

අභියාචකපේ යාතික හැඳුනුේ ප ි පිට  ක් ප ාදු අධිකාක ය විසින් ඉල්වො සිටි බවයි. පකාමිෂන් සභාව 

ප ාදු අධිකාක ය පව  දැනුේ දුන්පන් අභියාචකපයකු RTI 01ප ෝර්මය (ප ාරතුරු ඉල්වලීපේ 

අයදුේ  ) පගානු කරන විට ඔහු/ඇය ංරවැසිපයකුදැයි සඳහන් කරන පෙස  මණක් ඉල්වො සිටින බවයි. 

අභියාචකපේ ංරවැසිභාවය පිළිබඳ සැකකිරීමට විෂය මූලික  දනමක් තිපබන්පන් නේ  මණක් ප ාදු 

අධිකාක යට  වදුරටේ ඔහුව ප්රලවන කළ හැකිය. පකාමිෂන් සභාව ප්රලවන කර සිටිපේ, විපලවෂපයන්ම 

අයදුේකරු විසින් ඔහුපේ මුල්ව ප ාරතුරු අයදුේ පේ සිය යාතික හැඳුනුේ ේ අංකය සටහන් කර තිිණයදී 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

අභියාචකපේ ංරවැසිභාවය සේබන්ධපයන් ප ාදු අධිකාක යට ඇති වූ සැකය කුමක්ද යන්නයි. පමම 

ප්රලවනයට ප ාදු අධිකාක ය විසින් පිළිතුරු ෙබාදුන්පන්, ්කී ප්රලවනය ීටට ප ර සිටි ප ාරතුරු නිෙධාක යා 

විසින් නගනු ෙද්දක් බව ය.  වද, අභියාචකයන්පගන් දිගින් දිගටම හැඳුනුේ   ඉදික  ේ කරන පෙසට 

ඉල්වො සිටීම අනාග පේදී ංරුද්දක් වලපයන් පනාකරන බවට ද ඔහු සහතික විය.     

I සහ II අයි මයන් මගින් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරුවෙ හරය සේබන්ධපයන් ප ාදු අධිකාක යට පකාමිෂන් 

සභාව විසින් දැනුේ දුන්පන්, අදාළ  ාර්ලවයන්පේ වාර්ික වාර් ාවන් ි ්කී සවිසව රාේමක ප ාරතුරු 

තිිණය ධ තු බව ය. ්යට ප්රතිචාර දක්වමින්,  මන් විසින් ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාවට පේ පිළිබඳ දැනුේ දී ඇති 

බවේ, සිය භාරපේ ඇති පල්වඛ්ණ කවපර්ද ඒවා ෙබාදීපේ සවථාවරයක ්ය සිටි බවේ ප ාදු අධිකාක ය කරුණු 

පගන හැර දක්වමින් කියා සිටිපේය. III වන අයි මපේ ඇති ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා 

ධ ද්ධ හමුදාපස ප ාරතුරු නිෙධාක යා සඳහන් කපළව පේවා ශ්රී ෙංකාපවන් ෙබාදුන් සාම සාධක හමුදාවට 

්පරිව ්ල්වෙ වූ පචෝදනා සේබන්ධ ධ ධ හමුදාපස අභෙන් ර විනය කාර්ය ටි ාටීන්ට සේබන්ධ බවේ, පේ 

පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන  ාර්ලවයන් විසින් යා ෙන් රය හමුපස ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාවට ්පරිව 

පචෝදනා ගණනාවක් නගා ඇති බවේ, ්පසව පහයින් ප ාරතුරු ෙබාදීමට  මන් මැලි වූ බවේ ය.   

III වන අයි මය මගින් ඉල්වො සිටි ප ාරතුරු ෙබා පනාදී සිටීම සඳහා ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාව විසින් උංටා 

දක්වන්පන් ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නපේ 5(1) උ  වගන්තිපේ කිනේ නිලවහේ  

වොතිපර්ඛ්යදැයි පකාමිෂන් සභාව විසින් අසනු ෙදුව, ප ාරතුරු නිෙධාක යා නැව  නැව ේ කියා සිටිපේ 

්ල්වෙ වූ පචෝදනාවෙට සේබන්ධි  සිදුීේ 2007 වසපර්දී සිදුවූ බවේ, දැන් 2018 වසර බවේ, පේ නිසා පමම 

ගැටු ව පිළිබඳ සවිසව රාේමක ප ාරතුරු නැව  ප්රකාලයට  ේ කිරීම මගින් ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාපස 

කීර්තිනාමය, යා ෙන් රය හමුපස හානියට  ේවන බවේ, ඒවා පේ පිළිබඳ උනන්දු  ාර්ලවයන් විසින් 

ප්රචාරණ අරමුණු භාවි ා කළ හැකි බවේ ය. ඔහු  වදුරටේ කරුණු කියා  ෑපස, දළ වලපයන් සාම සාධඛ් 

භටයන් 100 පදපනකුපගන් සමන්වි  සේූර්ණ සාම සාධක බෙඇණියම වාපේ නැව  ්වූ නමුේ 

සිදුීේවෙට සේබන්ධ ී සිටිපේ 3 පදපනකු  මණක් බවේ, විධානාේමක වගකීපේ රීති උල්වෙංඝනය කිරීම 

පහවතුපවන් ්ක් නිෙධාක පයකු නැව  කැඳවූ බවේ, පේ අනුව ආ සු ්වූ අයපේ සංඛ්ොව පචෝදනා ෙේ 

සංඛ්ොවට අවලෙපයන්ම අනුූප  පනාවන බවේ ය. ඔහු  වදුරටේ කියා සිටිපේ පමකී පචෝදනා 

සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාව විසින් ගනු ෙැ ස ක්රියාමාර්ගයන් පේ වනවිටේ ප්රසිද්ධ අවකාලපේ 

 වතින බවේ ය.  

ප ාරතුරු නිෙධාක යා  වදුරටේ කියා සිටිපේ, සිද්ධි පිළිබඳ සවිසව රාේමක ප ාරතුරු  රීක්ෂණ 

අධිකරණය සතුව ති ස නමුේ,  රීක්ෂණඅධිකරණය පිළිබඳ සවිසව රාේමක ප ාරතුරු පහළිකිරීම මගින් 

ප ාරතුරු  නපේ 5(1)(අ) වගන්තිය මගින් දක්වන ංද්ගලිකේවය උල්වෙංඝණය ීමක් සිදුවිය හැකි 

බවේ,  වද ්මගින් රපේ ප්රතිූප යට බෙ ෑමක් විය හැකි බවේ ය.  රීක්ෂණ අධිකරණයක් විසින් 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

සිදුකළ පසායාගැනීේ ප්රසිද්ධ පනාකළ ධ තුය යන්පනි ඇති පයෝගෙ ාවය පිළිබඳ පකාමිෂන් සභාව විසින් 

 වදුරටේ ප්රලවන කිරීපේදී ඔහු කියා සිටිපේ ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාවට පකාමිෂන් සභාපස නියමයන්ට යටේව 

්ි සාරාංලයක් ෙබාදිය හැකි බව ය.  

 

නිකයෝ ය  

 2017.02.03 දින  ළ කළ අංක 2004/66 දරණ ගැසේ  ත්රපයන් ප්රකාලයට  ේ කළ රීති ප්රකාරව RTI 01 

ප ෝර්මය මගින් අභියාචකපගන් ඉල්වො සිටිනුපේ ඔහු/ඇය ංරවැසිපයකුද නැේද යන්න සඳහන් කිරීම 

 මණක් බව නැව  නැව ේ අවධාරණය කළ ධ තුය. අභියාචක ංරවැසිපයකු පනාවන්පන් යැයි විලවවාස 

කිරීමට ප්රමාණවේ පහවතුවක් පනාමැතිව ප ාදු අධිකාක යට ඒ බව දිගින් දිගටම ප්රලවන කළ පනාහැක. 

 වද, ංරවැසිභාවය  හවුරු කිරීපේ සාක්ි ඉල්වො සිටීම කළ හැක්පක් විෂයමුලික (වාසව වික)  සුිණේ 

යටපේ  මණි. උදාහරණ වලපයන් විපද්ලයක සිට ප ාරතුරු ඉල්වලීමක් සිදුකිරීම, ප ාරතුරු ඉල්වො 

සිටින්නාපේ ංරවැසිභාවය පිළිබඳ සැක කිරීමට පහවතුවක් විය හැකිය.   

පමම පකාමිෂන් සභාව විසින් ට්රාන්සවපප්රන්සි ඉන්ටනැෂනල්ව ්. අග්රාමා ෙ කාර්යාෙය/යනාධි ති පල්වකේ 

කාර්යාෙය (RTICඅභියාචන/05/2017 සහ RTICඅභියාචන/06/201, 23.02.2018 RTIC වාර් ා) 

ිදී පකාමිෂන් සභාව විසින් නිරීක්ෂණය කළ  ක දි ප ාරතුරු ඉල්වෙන්නාපගන් ංරවැසිභාවය පිළිබඳ සාක්ි 

ඉල්වො සිටිය හැක්පක් ‘අතිලය දුර්ෙභ අවසවථාවෙදී  මණක් (ශ්රී පක්. බාෙක්රිෂවණා පිල්වෙයි ්. යාතික මානව 

ිමිකේ පකාමිසම (අංක; CIC/OK/C/2008/00016, ඉන්දියාපස මධෙම ප ාරතුරු පකාමිෂන් සභා වාර් ා, 

2008 මැයි 26) වන අ ර, ප ාරතුරු ඉල්වො සිටින්නා ංරවැසිපයකුදැයි ප ාදු අධිකාක පේ  ාර්ලවපයන් 

සද්භාී සැකයක් ඇතිවන අවසවථාවෙදී  මණි.   

පමම ගැටු පසදී අභියාචක විසින් සිය ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි දැනටමේ යාතික හැඳුනුේ ේ අංකය සටහන් 

කර ඇ . පේ අනුව හැඳුනුේ ප ි සහ/පහෝ විපදසව ගමන් බෙ ත්රපේ පිට ේ ඉල්වො සිටීම ප ාදු 

අධිකාක යට පයෝගෙ පනාපස. ප ාරතුරු ඉල්වලීමක් ප්රතික්පෂව  කළ හැක්පක්  නපේ 5(1) වගන්තිපයි 

දක්වා ඇති වොතිපර්ඛ් අ ක න් ්කක් දැක්ීපමන්  මණක් බවේ, ව්රාකාර ්රමවලින් ්ය අවිර 

කළ පනාහැකි බවේ 2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  න  තුළ ඉ ා 

 ැහැදිලි ය. පේ අනුව පකාමිෂන් සභාව වාර් ාවෙට ඇතුළේ කරමින් නිරීක්ෂණය කරන්පන්, පමය ප ාදු 

අධිකාක ය සේබන්ධපයන් පේ වන විට නිය  වලපයන්ම  වතින ූර්ව කාර්ය ටි ාටික ප්රති ේතියක් බව 

ය.  

පමම ප ාරතුරු ඉල්වලීපේදී ශ්රී ෙංකා සාම සාධක භටයන්ට ්පරිව පචෝදනා ්ල්වෙ ී ඇති සහ, ඒ සේබන්ධ 

 රීක්ෂණයක් අවසන් කර ඇති අවසවථාවක ්ම  රීක්ෂණපේ සවිසව රාේමක ප ාරතුරු මහයනයා පව   



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ෙබාදිය පනාහැකි ය යන  ර්කය ප ාදු අධිකාක යට (ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාවට)  උේ ේභනය කිරීම දුෂවකර 

ය. ්පසව කිරීමට නේ ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාව)  මන්ට විපලවි  වූ වරප්රසාදයක් කියා  ෑ 

ධ තුය. පමවැනි වරප්රසාද ප ාරතුරු  න  මගින් ස යනු ෙබන්පන් නැ .  

 වද, පමවැනි ගැටු වෙදී මහයන අර්ථසිද්ධිය (ප ාදු යහ  )  ක්පසවරු කිරීපේදී  රීක්ෂණ 

කාර්ය ටි ාටියක් තිිණණි නේ, පචෝදනා සේබන්ධපයන් ගේ ක්රියාමාර්ග සංසවථා නය කිරීම ප ාදු අධිකාක ය 

(ශ්රී.ධ .හ.)ට ද ප්රතිොභ පගන පදනු ඇ . පමම පකාමිෂන් සභාව පව  ඉදික  ේ කිරීම සඳහා ්කී  රීක්ෂණ 

අධිකරණපේ පසායාගැනීේ පිළිබඳ සේූර්ණ සාරාංලයක් පිළිපයළ කරන පෙසට පකාමිෂන් සභාව විසින් 

ප ාදු අධිකාක යට නියම කරනු ෙබයි. ්ය  රීක්ෂාපවන් කියවා, අරමුණ සාධනය කරනු ෙැපේ යැයි 

 ක්පසවරු කිරීම සඳහා, සාරාංලය විසින් සවවාධීන වාර් ාවක අන් ර්ග ය නිවැරදිව පිළිිණඹු කරන්පන්දැයි 

නිසැක වලපයන් දැන ගැනීම පිණිස  රීක්ෂණ අධිකරණපේ වාර් ාව ස යන පෙස නියම කිරීමට පමම 

පකාමිෂන් සභාවට හැකිය. ්පසවම, ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි I අයි මය මගින් ඉල්වො ඇති ප ාරතුරු ශ්රී ෙංකා 

ගුවන් හමුදාපවන් සහ ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාපවන් කැඳවන පෙසට ද ප ාදු අධිකාක යට නියම පකපර්.     

අභියේචනය වල්ල  බන කදී.  

මීළඟ විභේග දිනය: 2018/05/15 

............................................................................................................................................................ 

RTC Appeal ( පෞද්ගලිව විභේග කිරීම) / 70/ 2018 (15.05.2018 දින පැවති  වේමිෂන් සභේ රැසවී ේ 

 වේටසක්  කස වරන කද නි යෝගය)  

2016 අාව 12 දරණ ලං   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ පන ේ 32(1) වගන්තිය ප්රවේරව වරන 

කද නි යෝගය සහ 2017   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ  වේමිෂන් සභේ රීතීන්හි (ගේසවතු සහ 

අභියේචනේ වේර්යයපටිපේටිය), රීති අාව 28 යට ේ පවේවේ ගන යනු කබන වේර්යයපටිපේටිය 

 

සභාපති    : මින්ද ගේමන්පිෙ 

කකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : පයෙෂවන නීතීක කිලාලි පින්පටෝ-යයවර්ධන          

          : පයෙෂවන නීතීක ්සව. . . ංංහේපහවවා  

    : ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්රන් 

    : විනිසුරු පරෝිණී වල්වගම  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

අධ්ක්ෂ නරරා්    : පියතිසවස රණසිංහ 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කරාතිසි ලත් පාර්ශව   : නේකළ නිෙධාරී, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

 

ප නී සිටීම/නිපයෝයනය: 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කපාදු අධිකාරිය   :උ ාලි  ීරසිංහ, නීති උ පද්ලක, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

: ඒ. ්ේ. ්සව. බී. අ  ේතු, ප ාරතුරු නිෙධාරී, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

    : කපි ාන් ඩලේ.්ච්.්සව. පසායිසා, විෂයභාර නිෙධාරී, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව

     

අභියාචරය විභා කේදී උද් ත් වූ  කරුණු: 

ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු අයි මයන් සවිසව රාේමක ව සෙකා බැලීපේදී, ප ාරතුරු දැනගැනීපේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  න  ප්රකාරව II (1) අයි මය සේබන්ධපයන් ප්රති ේති මාර්පගෝ පද්ලන ප්රගාීට පෙස 

අන් ර්යාෙපේ  ළ කළ ධ තු බව ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) පව  පකාමිෂන් සභාව විසින් 

දැනුේ දී ඇ . ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව, සිය පවේ අඩලවිපේ යේ ප්රති ේති ප්රකාලන කිි යක්  ළකර ඇති බව 

(http://www.army.lk/welfare/) ට කරුණු  ැහැදිලි කර දුන්පන්ය.   

II (2) අයි මය සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ද හමුදාව පව  පකාමිෂන් සභාව විසින් දැනුේ දුන්පන්, පේවා 

මහයනයා හට නිදහපසව ෙබාග  හැකි ප්රසිද්ධ පල්වඛ්න වන බව ය. ප ාරතුරු ඉල්වලීම තුළ සවිසව රාේමක 

ප ාරතුරු ෙබාදීම පිළිබඳ අවපබෝධය සේබන්ධපයන් ඉදික  ේ වූ කාරණය වූපේ ්ම සවිසව රාේමක 

ප ාරතුරු විපද්ලයන් ි  සිටින ඇ ැේ උනන්දුසහග   ාර්ලවයන් විසින් සපණාේමක අරමුණු සඳහා  ාවිච්හේ 

කළ හැකි බව වූ අ ර, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව ්කී පල්වඛ්න පකාමිෂන් සභාව පව   රීක්ෂා කර බැලීම සඳහා 

ෙගබාදීමට ්කඟ විය. ඉන් සු ්කී පල්වඛ්න අභියාචක පව  සැ යිය ධ තුදැයි පකාමිෂන් සභාවට තීරණය 

කළ හැකිය.    

II (8) අයි මය සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව කරුණු කියා සිටිපේ ‘ ල්වපසවණ‘ 2011 වසර වන 

ප ක් වො ාක ක කටධ ේ ක් වලපයන්  වේවා පනාගේ බව සහ, ඒ අනුව ඊට ප ර වියදේ විගණනය කර 

පනාමැති බව ය. නමුේ 2011 වසපර්  ටන් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව විසින් ්ය පහෝටෙයක් වලපයන් 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

 වේවාපගන යනු ෙබයි. 2011 වසපර් සිට ඉදික යට වන විගණන වාර් ා පකාමිෂන් නභාව පව  ඉදික  ේ 

කරන බව ද ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව කියා සිටිපේය. II (7) අයි මය සේබන්ධපයන් ද ්පසවම කටධ තු කිරීමට 

ශ්රී.ධ .හ. ්කඟ විය.  II (4) අයි මය සේබන්ධපයන් ශ්රී.ධ .හ. කියා සිටිපේ සෑම කඳවුරකම  ාපහව  මන්ට 

පභෝයනාගාර/ආ නලාො තිපබන බව සහ, මහයනයාට ද ඒවා භාවි ා කිරීමට අවසර ඇති බවේ, ඒ අනුව 

සැෙකිය ධ තු ප ාරතුරු ප්රමාණයක් පේ සේබන්ධව අදාළ වන බවේ ය. ඒ අනුව හමුදාව විසින් 

අභෙන් ක කව  වේවාපගන යනු ෙබන සහ, මහයනයාට ද  ක හරණය කිරීමට අවසර ඇති හා  ැහැදිලිවම 

මහයනයා පවනුපවන්  වේවාපගන යනු ෙබන වලපයන් අවලෙ වුවපහාේ පකාටසව පදකකට පබදා ්කී 

වැඩිදුර ප ාරතුරු පකාමිෂන් සභාව පව  ඉදික  ේ කිරීමට ශ්රී.ධ .හ. ්කඟ විය. II (5) සහ (6) අයි මයන් 

සේබන්ධපයන් ද ්පසවම කටධ තු කිරීමට ශ්රී.ධ .හ. ්කඟ විය. ශ්රී ෙංකා ධ ද හමුදාව  වදුරටේ ්කඟ ාවය 

 ළ කපළව II (9) අයි මය මගින් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු ද පකාමිෂන් සභාපස  රීක්ෂාකාරී කියීම සහ 

අනතුරුව ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා පකාමිෂන් සභාව පව  ඉදික  ේ කරන්නට ය.  

I වන අයි මය සේබන්ධපයන්, ්නේ, ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින් 

 වේවාපගන යනු ෙබන වෙවසායන් පිළිබඳ ප ාරතුරු ඉල්වො සිටීම සේබන්ධපයන් ප ාදු අධිකාක ය 

කරුණු  ැහැදිලි කර දුන්පන් ්කී විසව ර නාවික හමුදාපවන් සහ ගුවන් හමුදාපවන්  මන් විසින් ඉල්වො 

තිබපන බව සහ, පද ාර්ලවයම ්ම ප ාරතුරු ෙබාදීමට ්කඟ ී ඇති නමුේ, ප ාරතුරු ්ක්රැසව කිරීම 

සඳහා වැඩි කාෙයක් ඉල්වො ඇති බවේ ය.  

III වන අයි මය සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව කරුණු කියා  ෑපස  මන් ඒ පිළිබඳ නීති ති 

පද ාර් පේන්තුපවන් උ පදසව ෙබාපගන ඇති බවයි. ් ිදී ඉල්වො සිටි ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් ප ාරතුරු 

 නපේ 5 (1) (b) (ii) වොතිපර්ඛ්ය අදාළ වන බව නීති ති පද ාර් පේන්තුව විසින් දැනුේ දී ඇති බවයි.  

 

්පසවම ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව  වදුරටේ කියා සිටිපේ පකාමිෂන් සභාව විසින් අවසන් විභාග වාරපේදී නියම 

කළ  ක දි  රීක්ෂණ අධිකරණපේ පසායාගැනීේවෙ සාරාංලයක්  මන් විසින් පේ වන විටේ පිළිපයළ කර 

ඇති නමුේ, නීති ති පද ාර් පේන්තුපවන් ෙැු ණු උ පදසව ප්රකාරව පමම විභාග කිරීපේදී ්කී ප ාරතුරු 

ඉදික  ේ කිරීපමන් වැළකී සිටීමට  මන් පව  බෙ පකපරන බවයි.  

 

 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

නිපයෝගය 

අ  ඉදික පේ ්කඟ වූ  ක දි, I සහ II අයි මයන්ට අදාළ, ප්රසිද්ධ සහ කිසිදු වොතිපර්ඛ්යකට අයේ පනාවන 

පල්වඛ්න පකාමිෂන් සභාව පව  ඉදික  ේ කිරීමට ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) ට නියම කර තිපේ. 

අදාළ අවසවථාවන්ිදී හමුදාපස කළමනාකරණය යටපේ  වතින අදාළ සේකාරක වො ාරයන්ට 

අදාළ ප ාරතුරු ඒවා ප ාදු/වො ාක ක සවථානයන් බවට  ක වර් නය වූ දිනපේ  ටන් ෙබාදීමට 

ධ ධ හමුදාවට ංු වන.   

II (4) අයි මයට අදාළව ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් අවලෙ නේ, අභෙන් ක ක වලපයන් හමුදාව 

විසින්  වේවාපගන යනු ෙබන, ්පහේ මහයනයාට ද භාවි ා කිරීමට අවසර ඇති සහ,  ැහැදිලි පෙසම 

මහයනයා පවනුපවන්  වේවාපගන යනු ෙබන වලපයන් පදකකට පබදා ප ාරතුරු ෙබාදීමට ප ාදු 

අධිකාක යට (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාවට) ංු වන. II (9) ප ාරතුරු අයි මය සේබන්ධපයන් අ පේ  රීක්ෂාකාරී 

කියීම සඳහා ්ම ප ාරතුරු ඉදික  ේකරන පෙසට පමයින් නියම කරන අ ර, ඉන් සු ඒවා මහයනයා 

පව  මුදා හැරීම සේබන්ධපයන් තීරණයක් ගනු ඇ .     

III වන අයි මය සහ, ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී.ධ .හ.) විසින් අයැද සිටින 5 (1) (b) (ii) වොතිපර්ඛ්ය සේබන්ධපයන් 

(නීති ති පද ාර් පේන්තුව විසින් ෙබාදුන් උ පදසව ප්රකාරව) ප ාරතුරු ප්රතික්පෂව  කිරීම ඌනනය කළ 

හැක්පක්  හ   ේවපේදී බවට ්කී වගන්තිපේ දැක්පවන කරුණු පව  ප ාදු අධිකාක පේ අවධානය පයාමු 

කරවනු ෙැපේ. ්නේ, 

‘‘්ම ප ාරතුරු යේ රයයක් විසින් පහෝ යා ෙන් ර නීතිය යටපේ වූ අන් ර්යාතික ගිවිසුේ පහෝ බැීමේ 

විසින් රහසි ත්ව ලබාදුන් කහෝ රහසි ත්ව ලබා ත් අවස්ථාවක, ්ම ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම ්ම රයය 

පහෝ යා ෙන් ර නීතිය යටපේ වූ අන් ර්යාතික ගිවිසුේ පහෝ බැීමේ සමග ශ්රී ෙංකාපස ඇති සබඳ ාවෙට 

අගතිගාීට වන පහෝ අගතිගාීට විය හැකි අවසවථාවක..“ (අවධාරණය අ පේ ය) 

අන් ර්යාතික ්කඟ ාවයක් ම  ප ාරතුරු ප්රතික්පෂව  කළ ධ තු බවට විලවවාස කිරීම දැඩි පසවම 

අදාළ වන්පන්, ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු ෙබාදී තිපබන්පන් පහෝ ෙබාපගන තිපබන්පන් රහසිග ව සහ, ්කී 

ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම ‘යේ රායෙයක්, පහෝ යා ෙන් ර නීතිය යටපේ වූ අන් ර්යාතික ගිවිසුේ පහෝ 

බැීමේ සමග ෙංකාපස ඇති සබඳ ාවෙට බර  ළ අගතියක් සිදුකරන්පන් නේ පහෝ සිදුකළ හැක්පක් නේ‘ 

යන අවසවථාවන්ට  මණක් බව නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගේ ය. පේ අනුව ඕනෑම අන් ර්යාතික 

්කඟ ාවයකට අදාළව පනා ැහැදිලි පහෝ සාමානෙකරණය වූ සවවභාවයකින් පමම වොතිපර්ඛ්ය අදාළ කර 

ග  පනාහැකි බව ප්ර ෙක්ෂ ය.   

පමිදී ගැටු වට අදාළ වන්පන් කුමන අන් ර්යාතික ්කඟ ා පහෝ බැීමේදැයි මුලින්  ැහැදිලි කරගන්නා 

පෙසට ප ාදු අධිකාක ය පව  මාර්පගෝ පද්ලනය කරනු ෙැපේ. පදවැනුව, ඒ අනුව බර  ළ අගතියක් 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

සිදුවිය හැකි සුවිපලවෂී  ේවයන් හඳුනාගන්නා පෙසද, ප වැනුව, රහසිග ව ෙබාදුන් පහෝ ෙබාගේ 

ප ාරතුරු පමානවාද යන්න  ැහැදිලි කරන පෙසට ද උ පදසව පදනු ෙැපේ. පමය, මුල්ව අවසවථාපසදී උංටා 

දැක්වූ වොතිපර්ඛ්පේ පයදීපේ නී ොනුලභෙභාවය පමන්ම,  හ  සඳහන්  ක දි  නපේ 5(4) වගන්තිපේ 

සඳහන් වන  ක දි මහයන සුබ සිද්ධිය, ්ම ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම නිසා සිදුවන හානියට වඩලා වැඩි ද 

යන්න පකාමිෂන් සභාව විසින්  ක්පසවරු කිරීම සඳහා ය.  

5(4) උ  වගන්තිය පමපසව සඳහන් කරයි; ඉහ  (1) උ  වගන්තිපේ විධිවිධානවෙ කුමක් සඳහන් වුවද, 

මහයන සුබසිද්ධිය ්ම ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීපමන් වන හානියට වඩලා වැඩි නේ, ්වැනි ප ාරතුරු සඳහා 

වන ඉල්වලීමක් ප්රතික්පෂව  පනාකළ ධ තුය.  

්පසවම පමම පකාමිෂන් සභාව විසින්  වදුරටේ සඳහන් කරන්පන් ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම 

පිළිබඳ  නපේ 15 වන වගන්තිය ප්රකාරව පමම පකාමිෂන් සභාව පව   වරා ඇති වෙසවථාපි  කාර්යය සහ 

කර් වෙය ප්රකාරව ්බඳු  ක්පසවරුවක් කිරීමට පකාමිෂන් සභාවට සිය විෂය  ථය තුළ බෙය ෙබා දී ඇති 

බවේ, ් පසව කිරීමට අසමේීම මගින්  නපේ ූර්විකාව මගින් අවධාරණය කරන ‘ප ාරතුරු සඳහා ප්රපසල 

ීපේ අයිතිය බොේමක කිරීම මගින් ප ාදු අධිකාක වෙ විනිවිදභාවය සහ වගකීම පිළිබඳ සංසවකපතියක් 

ප ෝෂණය කිරීම‘ සඳහා වූ වෙවසවථාපි  ධ තුකම සහ කාර්යය උල්වෙංඝනය කිරීමක් සිදුවන බව ය.  

ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාවට සිය කැමැේ   ක දි ඉහ  සුවිපලවෂී ගැටු  ආමන්ත්රණය කරන ලිිත  කරුණු කියා ෑේ 

(අභියාචක හට පිට ේ සි ව) 2018 ජූනි 26 දින පහෝ ඊට ප්රථම ඉදික  ේ කළ හැකිය.  

ීටළඟ අභියාචන විභාග දිනපේදී ඉහ  කී  ක දි I සහ II අයි මයන් සේබන්ධපයන් ෙබාදීමට ්කඟ වූ 

ප ාරතුරු ස යන පෙසට ප ාදු අධිකාක ය (ආරක්ෂක අමා ොංලය) පව  උ පදසව ස යනු ෙැපේ.  

අභියාචනය කල්ව  බන ෙදී.  

ීටළඟ අභියාචන දිනය : 2018/07/03   

.......................................................................................................................... ................................ 

RTC Appeal ( පෞද්ගලිව විභේග කිරීම) / 70/ 2018 (2018.07.03 දින පැවති  වේමිෂන් සභේ රැසවී ේ 

 වේටසක්  කස වරන කද නි යෝගය)  

2016 අාව 12 දරණ ලං   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ පන ේ 32(1) වගන්තිය ප්රවේරව වරන 

කද නි යෝගය සහ 2017   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ  වේමිෂන් සභේ රීතීන්හි (ගේසවතු සහ 

අභියේචනේ වේර්යයපටිපේටිය), රීති අාව 28 යට ේ පවේවේ ගන යනු කබන වේර්යයපටිපේටිය 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

සභාපති    : මින්ද ගේමන්පිෙ 

කකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : පයෙෂවන නීතීක කිලාලි පින්පටෝ-යයවර්ධන          

          : පයෙෂවන නීතීක ්සව. . . ංංහේපහවවා  

    : ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්රන් 

    : විනිසුරු පරෝිණී වල්වගම  

අධ්ක්ෂ නරරා්    : පියතිසවස රණසිංහ 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කරාතිසි ලත් පාර්ශව   : නේකළ නිෙධාරී, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

 

ප නී සිටීම/නිපයෝයනය: 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කපාදු අධිකාරිය   : ඒ. යයපසවකර, නීති නිෙධාරී, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

: බ්රිපේඩියර් ඊ.්සව. යයසිංහ, නීති අංලය, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

:කර්නල්ව ඩලේ.ඒ.සී.්න්. වරකාපගාඩල, කර්නල්ව - මාධෙ, ශ්රී.ෙ. ධ ධ හමුදාව 

    : ඒ.්ේ.්සව.බී.අ  ේතු, ප ාරතුරු නිෙධාරී, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව                                     

 

     

අභියාචරය විභා කේදී උද් ත් වූ  කරුණු: 

පමම අභියාචනපේ අවසන් විභාග දිනපේදී (2018.05.15 දිනැති නිපයෝගය) ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාව) විසින් ෙබාදීමට ්කඟ වූ (I) සහ (II) අයි මවලින් ඉල්වො සිටි, උතුරු  ළාපේ ප ාදු අධිකාක ය 

(ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) විසින්  වේවාපගන යනු ෙබන පහෝටල්ව, පවළඳසැල්ව, ආ නලාො, පවළඳසල්ව සහ 

පහෝ පභෝයනාගාරවෙ ෙැයිසවතු සහ ොයා පහෝටල්ව දාමය යටපේ ඇති ්ක් ්ක් පහෝටෙයක ්නේ, ොයා 

බීච්, ොයා පෙෂර්, ොයා සෆාක  සහ ොයා පසසසව පහෝටල්වවෙ 2009 සිට 2016 දක්වා විගණනය කළ ගිණුේ 

ප්රකාල ඇතුළේ ප ාරතුරු අභියාචක පව  ෙබාදීපේ  ේවය සේබන්ධපයන් විමසීපේදී ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ෙංකා ධ ධ හමුදාව) පිළිතුරු වලපයන්  ැවසුපස, ශ්රී ොංකික ප්රයාව අ ර ඝේටනයක් ඇති කිරීමට සහ 

ඩලයසවප ෝරා ක්ඩලායේ විසින් සපණාේමක වාසි ෙබාගැනීම සඳහා ඒවා භාවි ා කළ හැකි පහයින් 

අදාළ ප ාරතුරු සැ යීමට  මන් මැලි වූ බවයි.   

ප ාදු අධිකාක ය  වදුරටේ කියා සිටිපේ ප ාරතුරු ඉල්වලීමට අදාළ වන පහෝටල්ව, පවළඳසැල්ව, 

පවළඳසැල්ව, ආ නලාො සහ/පහෝ පභෝයනාගාර සේකාරක වො ාරයන්ට අරමුදල්ව සැ පයන්පන් ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාපස සුබසාධක අරමුදපෙන් මිස ආ්ඩුපවන්/ප ාදු අරමුදල්වවලින් පනාවන බවයි. ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාපස සුබ සාධක අරමුදෙ විසින් නඩලේතු කරන පහෝටල්ව/සේකාරක වො ාරයන් ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාව විසින් සිදුකරනු ෙබන සාමානෙ විගණනයට විෂය වන බව ද සඳහන් පකක ණි.  

්කී සේකාරක වො ාරයන්  වේවාපගන යනු ෙබන්පන් රයපේ අරමුදල්වවලින් නඩලේතු වන ප ාදු 

අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) ි සාමාජිකයන් විසින් බවේ, සුවිපලවෂී කාරණයක් අරමුණු කරපගන මිස 

සාමානෙ වලපයන් ්කී කරුණ කියා ෑම කළ පනාහැකි බව පමිදී පකාමිෂන් සභාව අවධාරණය කපළවය.  

ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) කියාසිටිපේ, අභියාචක පිළිබඳ ධ ධ හමුදා ු ද්ධි අංල වාර් ාවක් 

සන් කපේ ඇති බවේ, ්ි ප්රතිලෙයක් වලපයන්  මන් ්ම ප ාරතුරු මුදා හැරීමට මැලි වන බවේ ය.  

්යට පිළිතුරු පදමින් අභියාචක සඳහන් කපළව ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) විසින්,  මන් හුපදක් 

ප ාරතුරු  න  යටපේ සහ ප ාරතුරු  න  ප්රකාරව ප ාරතුරු අයදුේ ේ ඉදික  ේ කළ පහයින්ම,  මන් 

පිළිබඳ  සුිණේ වි රමක් සිදුකර ඇති බවේ, ්නයින් ප ාරතුරු  නපේ අරමුණ  රායය වන බවේ ය. ප ාදු 

අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) ්යට ප්රතිචාර පෙස කියා සිටිපේ අභියාචක ප ාරතුරු  න  භාවි ා 

කරන්නට ප ර  ටන්ම ්ම වාර් ාව ු ද්ධි අංලය සන් කපේ  ැවති බවයි. 

අභියාචකපයකුපේ  සුිණම පහෝ ප ාරතුරු ඉල්වලීමක අරමුණ,  න  යටපේ ප ාරතුරු ෙබාදීම ප්රතික්පෂව  

කිරීමට පහවතුවක් පනාවන බවට පමවිට පකාමිෂන් සභාව ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාපස අවධානයට පයාමු 

කපළවය. ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව කියා සිටිපේ අභියාචක මාධෙපසදිපයකු වන පහයින්, ඔහු විසින් පමම 

ප ාරතුරු, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව විසින් පමබඳු වො ාක ක සවථාන  වේවාපගන යන බව ප න්වමින් 

ධ ධ හමුදාව පිළිබඳ සපණාේමක ප්රතිූප යක් මවා  ෑම සඳහා භාවි ා කළ හැකි පහයින්,  මන් විසින් 5 (b) 

(i) උ  වගන්තිය පහවේ, ‘‘්බඳු ප ාරතුරක් පහළිදරස කිරීම රායෙ ආරක්ෂාවට, පහෝ ්ි පභෞමික 

අඛ්්ඩල ාවයට පහෝ යාතික ආරක්ෂාවට  ර්යනයක් විය හැක‘ යන වොතිපර්ඛ්ය ම   මන් රැීම සිටි බවයි. 

්පසවම ්යින් නිය  වලපයන්ම  ප ාරතුරු  න  මගින් දක්වන  ක දි ‘රායෙපේ ආරක්ෂාව‘ට සහ/පහෝ 

‘යාතික ආරක්ෂාව‘ට බෙ ෑමක් විය හැකි වන  ක දි අවසානපේ උතුරු සහ නැපගනිර  ළාපේ වෙ ාක ක 

ප්රයාව සහ ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව අ ර, අනවලෙ ගැටුමක් ඇතිවිය හැකි බවේ කියා සිටිපේය.  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස ඉහ  කරුණු කියා  ෑමට අදාළව පකාමිෂන් සභාව අනතුරුව ප ාදු අධිකාක ය 

(ආරක්ෂක අමා ොංලය) ප්රලවන කපළව, පේ සේබන්ධපයන් ඔවුන්පේ සවථාවරය දැන ගැනීම පිණිස ය. ප ාදු 

අධිකාක ය (ආරක්ෂක අමා ොංලය) කියා සිටිපේ I වන අයි මය පහවේ ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් 

හමුදාව විසින්  වේවාපගන යනු ෙබන සේකාරක වො ාර/සවථානයන් පිළිබඳ අංග සේූර්ණ ෙැයිසවතුවට 

අදාළ ප ාරතුරු 2018.06.05 සහ 2018.06.14 දිනැති ලිපි මගින් පිළිපවළින් නිකුේ කර ඇති බවයි.  

ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව,  මන් විසින්  වේවාපගන යනු ෙබන 

සේකාරක/වො ාක ක සවථාන පිළිබඳ ෙැයිසවතු නිකුේ කර තිබීම කරණපකාටපගන, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව ද 

්ය නිකුේ කිරීමට ්කඟ විය.  

III වන අයි මය සේබන්ධපයන් 2018.05.15 දින  ැවසූ  ක දි ප ාරතුරු  නපේ 5 (1) (b) (ii) උ  වගන්තිය 

ප්රකාරව දැක්පවන වොතිපර්ඛ්ය (2018.04.22 දිනැති නීති ති පද ාර් පේන්තුපස උ පදසව සි  ලිපිය) 

අනුව ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 2018.07.03 දිනැති ලිිත  කරුණු කියා ෑම ඉදික  ේ කළ අ ර, හයිටි ි 

සාමසාධක පමපහධ ේ අ රතුරදී බාෙවයසවකාර දැක යන්ට අ වර කිරීපේ පචෝදනාව පිළිබඳ විමර්ලන 

වාර් ාව ඉදික  ේ කපළවය.   

2018.07.03 දිනැති ලිිත  කරුණු කියා ෑපේ (ලිිත  පද්ලනපේ) අන් ර්ග ය අවධාරණය කරමින් ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාව  හ  කරුණු කියා සිටිපේය.  

1. අභියාචක විසින් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාවට අයේ  ැනැේ න් හයිටි රායෙපේ යගේ සංවිධාන සාම 

සාධක පමපහධ ේවෙ පයදී සිටියදී හයිටි ංරවැසියන් ලිංගික අ පයෝයනයට ෙක් කිරීම පිළිබඳ පචෝදනා 

සේබන්ධපයන් ප ාරතුරු ඉල්වො තිපේ. ඉල්වො ඇති ප ාරතුරුවෙට  රීක්ෂණ අධිකරණපේ නඩුකාර්ය 

වාර් ා, සිවිල්ව වැසියන් විසින් හමුදා සාමාජිකයන්ට ්පරිව සිදුකරනු ෙැ ස පචෝදනා, වින්දි යන්පේ 

නේ, ඔවුන්ට ්පරිව  ැවැේවූ හමුදා අධිකරණය පිළිබඳ වැඩි විසව ර, පචෝදනා, ෙබාදුන් දඬුවේ හා පසසු 

හමුදා විනය කාර්ය ටි ාටීන් අයේ පස.  

2. ධ ධ හමුදා විනය පරගුොසි විසින් නියම කරනු ෙබන අන්දමින් පමකී හමුදා සාමාජිකයන්ට ්පරිව 

නගන ෙද සියලු පචෝදනා නිසි  ක දි විමර්ලනය කර ඇති අ ර, හමුදා  නපේ විධිවිධාන යටපේ හමුදා 

කාර්ය ටි ාටියට අනුව දඬුවේ කර තිපේ.  

3. ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදා භටයන්පේ ලිංගික අ චාර සිදුීම සේබන්ධපයන් ‘හයිටි ි ්ක්සේ යාතීන්පේ 

සාමසාධක ක්පෂවත්ර පමපහධ ේ අ රතුර බාෙවයසවකාර දැක යන් අ පයෝයනයට සහ ලිංගික සූරාකෑමට 

ෙක්කිරීපේ පචෝදනා පිළිබඳ විමර්ලන වාර් ාව‘ (‘Investigation Report on Alleged Sexual Exploitation 

and Abuse of Minor Girls at the United Nations Stabilization Mission in Haiti’) යන මැපයන් 

්කී ප ාරතුරු ‘අතිලයින්ම රහසිග යි‘ යන ආරක්ෂක වර්ීකරණය යටපේ යගේ සංවිධානය විසින් ශ්රී 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ෙංකා ධ ධ හමුදාවට ඉදික  ේ කර ඇති අ ර, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව ්බඳු ප ාරතුරු ප වන  ාර්ලවයක් පව  

පහළිදරස කිරීපමන් වැළකී සිටීපේ බැීමමට යටේ පස.  

4. ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නපේ 5 (1) (b) (ii) උ  වගන්ති මගින් විධිවිධාන 

සෙසා ඇති අන්දමට, ‘්ම ප ාරතුරු යේ රයයක් පහෝ යා ෙන් ර නීතිය යටපේ වූ අන් ර්යාතික ගිවිසුේ 

පහෝ බැීමේ විසින් රහසිග ව ෙබාදුන් පහෝ රහසිග ව ෙබාගේ අවසවථාවක ්ම ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම 

්ම රයය පහෝ යා ෙන් ර නීතිය යටපේ වූ අන් ර්යාතික ගිවිසුේ පහෝ බැීමේ සමග ශ්රී ෙංකාපස ඇති 

සබඳ ාවෙට අගතිගාීට වන පහෝ අගතිගාීට විය හැකි අවසවථාවක‘ අදාළ ප ාදු අධිකාක ය විසින් ප ාරතුරු 

ෙබාදීම ප්රතික්පෂව  කළ ධ ේපේය.   

5. පමම ප ාරතුර ප වන  ාර්ලවයක් පව  පහළිදරස කරන ෙද්පද් නේ, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස 

ප්රතිූප යට ්යින් හානි විය හැකි අ ර, අවසානපේ ශ්රී ෙංකාව සහ මිත්ර රායෙයන් අ ර  වතින සබඳ ාවෙට 

බර  ළ පෙස ්යින් හානියක් විය හැකි  ක දි මුද්රි  සහ විදයුේ මාධෙ ඔසවපසව ංු ල්ව ප්රචාරයක් ෙබාදීමට 

හැකියාව තිපේ.  

6. ආශ්රි  කරුණු සැෙකිල්වෙට ගැනීපමන් ගරු නීති තිවරයා රැීම සිටින ම ය වන්පන් ඉල්වො සිටින 

ප ාරතුරු ප ාරතුරු  නපේ 5 (1) (b) (ii) උ  වගන්තිපේ විසව රය යට ට ගැපනන බව සහ, ්ය ෙබාදීම 

ප්රතික්පෂව  කළ හැකි බව ය. පේ අනුව, පමබඳු ප ාරතුරක් ප වන  ාර්ලවයක් පව  ෙබාදීම ශ්රී ෙංකා 

හමුදාව විසින් ප්රතික්පෂව  පකපර්.  

නිකයෝ ය 

ශ්රී ෙංකා  ාර්ලිපේන්තුව විසින් සේම  කළ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  න  යටපේ 

ංරවැසියන් නී ොනුලභෙ සහ තනතික කාර්ය ටි ාටිය ඔසවපසව ප ාරතුරු ඉල්වලීේ පගානු කිරීම නිසාම යේ 

ප ාදු අධිකාක යක් හුපදක් ්ම ංරවැසියන් පිළිබඳ හමුදා ු ද්ධි අංල වාර් ා ෙබාගනියි නේ, ්විට  නපේ 

මූලික අරමුණු නිපලවධනය වන බව තසද්ධාන්තික වලපයන් දැඩි පසව අවධාරණය කළ ධ තුය.   

අ  ඉදික පේ ඇති කරුණුවෙට අනුව පමම සිද්ධිපේදී පමය සැබවින්ම සිදුී තිපේදැයි  ක්පසවරු කිරීමට 

පයෝගෙ  ේවයක පකාමිෂන් සභාව පමම මේටපේදී පනාසිටින නමුේ, තසද්ධාන්තිකව, ප ාරතුරු 

අයදුේකරුවන් කිසියේ පහෝ ආකාරයකින් ිණය ගැන්ීමකට ෙක් කළපහාේ ්ය පකාමිෂන් සභාපස 

විපලවෂ මැදිහේීමක් අවලෙ වන බර  ළ කාරණයක් බව සඳහන් කළ ධ තුය.     

අභියාචකපයකුපේ  සුිණම පහෝ ප ාරතුරු ඉල්වලීමක අරමුණ, ප ාරතුරු ඉල්වලීමක් ප්රතික්පෂව  කිරීම සඳහා 

 න  යටපේ පහෝ  න  ප්රකාරව සෙකා බැලිය ධ තු අදාළ කාරණයක් පනාපස.  නපේ 24(5)()) පමපසව 

සඳහන් කරයි;  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

‘ංරවැසිපයකු විසින් ප ාරතුරු ඉල්වලීමක් සිදුකිරීපේදී... ඔහු පහෝ ඇය සේබන්ධ කර ග  හැකි 

අවලෙ විසව ර හැර, ප ාරතුරු ඉල්වො සිටීමට පහවතු කිසිවක් පහෝ පවනේ ංද්ගලික විසව ර ෙබාදීම 

අවලෙ පනාවන්පන්ය.“ 

පකාමිෂන් සභාපස කාර්යය වන්පන් ඉල්වො සිටි ප ාරතුරු,  නපේ 5(1) වගන්තිය මගින් සවිසව රාේමක 

ව දක්වා ඇති නිලවහේ  වොතිපර්ඛ්වෙ විෂය  ථය යට ට පනාවැපටන්පන් නේ, 5(4) උ  වගන්තිපේ දක්වන 

මහයන සුබසිද්ධිය අභිබවා යන්පන්ද සහ ප ාරතුරු ඉල්වලීම නී ොනුලභෙ සහ නීතිය තුළ පිිටන්පන් 

නේ, ඒවා අභියාචක පව  ෙැපබන්පන්ද යන්න නිලවචය කිරීමයි. අ  ඉදික පේ තිපබන ප ාරතුරු ඉල්වලීපේ 

I වන අයි මය සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව විසින් ෙබාදුන් ප ාරතුරු 

පමන්, අදාළ ප ාරතුරු, 2018.08.07 දින පහෝ ඊට ප්රථම අභියාචක පව  ෙබාපදන පෙසට ප ාදු අධිකාක ය 

(ශ්රී ෙංකා ධ ද්ධ හමුදාව) පව ට උ පදසව පදනු ෙැපේ.   

ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි II (7)  අයි මය සේබන්ධපයන්, ්නේ, ොයා පහෝටල්ව දාමය යටපේ තිපබන ොයා 

බීච්, ොයා පෙෂර්, ොයා සෆාක  සහ ොයා පසසසව යන පහෝටල්ව ්ක ්කක 2009 සිට 2016 වසර දක්වා වන 

විගණනය කළ ගිණුේ වාර් ාවන් පිළිබඳ ඉල්වලීම සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව විසින්  වේවාපගන 

යන පමකී සේකාරක වො ාරයන්ට මුදල්ව ෙැපබනුපේ ංද්ගලික පහෝ ප ාදු අරමුදල්ව (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස 

සුබසාධන සංගමය) වලින් ද යන්න උද්ග  විය. පමකී සේකාරක වො ාරයන්  ාෙනය, ක්රියාේමක ීම 

සහ  වේවාපගන යාම සිදුකරන්පන් රයපේ අරමුදල්වවලින් වැටුප් ෙබන ප ාදු අධිකාක පේ සාමාජිකයන් 

විසිනි. පේ බව සැෙකිල්වෙට පනාගනිමින් ප ාදු අධිකාක පේ පේ සේබන්ධ කරුණු කියා  ෑම පිළිගැනීම, 

ප ාරතුරු  න  යටපේ සහ  න  ප්රකාරව ෙබා දී නැති වරප්රසාදයක් වන අ ර, ්ය පකාමිෂන් සභාපස 

වෙවසවථාපි  කාර්යයන් සේබන්ධපයන් සෙකා බෙන විට ප ාරතුරු  න ට  ටහැණි ීමකි.  

ීටළඟ විභාග දිනපේදී පමම ප ාරතුරු අයි මය (II (7) අයි මය) සේබන්ධපයන් අංග සේූර්ණ පෙස සිය 

සවථාවරය කියා  ාන පෙසට ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව පව  උ පදසව පදනු ෙැපේ. ප ාදු අධිකාක ය පව  

 වදුරටේ උ පදසව ෙබාපදනුපේ II අයි මය යටපේ ්න ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි පසසු අයි මයන් 

සේබන්ධපයන් ද ප ාරතුරු  න  ප්රකාරව අංග සේූර්ණ වලපයන් සිය සවථාවරය  ැහැදිලි කරන පෙස 

ය.        

III වන අයි මයට අදාළව, ්නේ ‘හයිටි ි යගේ සංවිධාන සාමසාධක පමපහධ ේවෙදී සිදුකළ බව කියන 

බාෙවයසවකාර දැක යන් ලිංගික සූරාකෑේ සහ අ පයෝයනයට ෙක් කිරීම පිළිබඳ විමර්ලන වාර් ාව‘ 

සේබන්ධපයන්, අ පේ  රීක්ෂාකාරී කියීම සඳහා පමම විභාගපේදී අ  ඉදික පේ  බා ඇති ්ම වාර් ාව 

විමසා බැලීපමන්  සු උ පදසව පදනු ෙැපේ.   

අභියාචනය කල්ව  බන ෙදී.  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ීටළඟ විභාග දිනය: 2018.08.07 

............................................................................................................................................................ 

RTC Appeal ( පෞද්ගලිව විභේග කිරීම) / 70/ 2018 (2018.08.07 දින පැවති  වේමිෂන් සභේ රැසවී ේ 

 වේටසක්  කස වරන කද නි යෝගය)  

2016 අාව 12 දරණ ලං   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ පන ේ 32(1) වගන්තිය ප්රවේරව වරන 

කද නි යෝගය සහ 2017   ේරතුරු දැනගැනී ේ අයිතිවේසිවම පිළිබඳ  වේමිෂන් සභේ රීතීන්හි (ගේසවතු සහ 

අභියේචනේ වේර්යයපටිපේටිය), රීති අාව 28 යට ේ පවේවේ ගන යනු කබන වේර්යයපටිපේටිය 

 

සභාපති    : මින්ද ගේමන්පිෙ 

කකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : පයෙෂවන නීතීක කිලාලි පින්පටෝ-යයවර්ධන          

          : පයෙෂවන නීතීක ්සව. . . ංංහේපහවවා  

    : ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්රන් 

    : විනිසුරු පරෝිණී වල්වගම  

අධ්ක්ෂ නරරා්    : පියතිසවස රණසිංහ 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කරාතිසි ලත් පාර්ශව   : නේකළ නිෙධාරී, ආරක්ෂක අමා ොංලය 

 

ප නී සිටීම/නිපයෝයනය: 

අභියාචක    : . . දිලීප් අමුදන්  

කපාදු අධිකාරිය  : පේයර් පී. ප පර්රා, කාර්ය ම්ඩලෙ නිෙධාරී,  ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

(අ ැහැදිලි) 

: බ්රිපේඩියර් ඊ.්සව. යයසිංහ, නීති අංලය, ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව 

:පේයර් ඒ.අමරසිංහ, නීති නිෙධාරී, ශ්රී.ෙ. ධ ධ හමුදාව   

  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

අභියාචරය විභා කේදී උද් ත් වූ  කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.07.31 දින ඉදික  ේ කළ ලිිත  කරුණු කියා ෑපමි වූ  හ  අන් ර්ග යන් පව  

ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස අවධානය පකාමිෂන් සභාව විසින් පයාමු කරවයි.  

1. ‘පමම සිද්ධියට අදාළ පනාවන්පන් වුවද, අභියාචක සඳහන් කරන්පන්  මන් යා නය ප්රපද්ලපේ 

කටධ තු කරන මාධෙපසදිපයකු වන බව සහ, ්ම වපේතියට අදාළව  මන් විසින් ප ාරතුරු 

අයදුේ ේ ගණනාවක් පගානු කර ඇති බව‘ ය.  

2. ‘අවසාන විභාග දිනපයන්  සු අභියාචක සමාය යාෙ ඔසවපසව දැනුවේ වූපේ, රපටන් පිට සිටින 

ඇ ැේ ක්ඩලායේ විසින් අවස්ථාවාදී කලස ත්ම විභා යට අදාළ කකාමිෂන් සභා පටිපාටීන් ග්රහයය 

කරක ර අභියාචකපේ විභාගය සේබන්ධපයන් පකාමිෂන් සභාව පව  ලිීමට අදහසව කරන 

බවයි‘. 

3. ‘සිය විභා කේදී කත්වර පාර්ශවයන්කේ මකදිහත් වීම සාදරකයන් කරාපිළි න්රා බව කවන් කවන් 

වශකයන් සඳහන් කිරීමට අභියාචක බලාකපාකරාත්තු කවයි. පමිදී  මන් විසින්ම  ම විභාගපේදී 

 ර්ක කිරීමට අභියාචක බොප ාපරාේතු පවයි.   

4. ‘සාරාංලයක් පෙස, 2007 වසපර්දී හයිටි ංරවැසියන්ට සිදුකළ ලිංගික අ පයෝයනයන් සඳහා 

පචෝදනා ෙැ ස හයිටි ි පසවවපේ පයාදවා ති ස ශ්රී ෙංකා සාම සාධක භටයන් ට අදාළ පචෝදනා පිළිබඳ 

ප ාරතුරු ඉල්වො තිපේ.‘ 

5. ‘ඉල්වො සිටි ප ාරතුර මගින් ංද්ගලිකේවය පිළිබඳ ගැටු  මතුවන බවට ප ාදු අධිකාක ය සිදුකරන 

කරුණු කියා ෑම අභියාචක විසින් ප්රතික්පෂව  කරයි. ප ාරතුරු  නපේ අදාළ වොතිපර්ඛ්පයන් 

 වසනු ෙබන්පන්,   

‘ංද්ගලික ප ාරතුරුවෙට අදාළ ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් වන විට, ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම 

යේ ප ාදු කටධ ේ ක් පහෝ සේබන්ධ ාවක් සඳහා කිසිදු සේබන්ධයක් පනාමැති 

අවසවථාවකදී පහෝ, යේ  නි ංද්ගෙපයකුපේ ංද්ගලිකේවය අනවසරපයන් ආ්රමණය කිරීමක් සිදු 

පස නේ, ්ම ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීම විලාෙ වලපයන් මහයන සුබසිද්ධිය විසින් 

සාධාරණීකරණය කරයි නේ පහෝ, අදාළ  ැනැේ ා විසින් ්ම පහළිදරස කිරීම සඳහා ලිිත ව 

කැමැේ  ෙබා දී ඇේනේ මිස‘ යනුපවනි.   

6. ‘ ැහැදිලිවම, ප ාරතුරු ඉල්වලීම අදාළ වන්පන් ‘ප ාදු ක්රියාකාරකමක්‘ සඳහා ්නේ නේ වලපයන් 

කියන්පන් නේ ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස නිෙධාරීන් විසින් ්ම නිෙ  ේවය තුළ සිදුකළ සාම සාධක 

ක්රියාකාරකේ සේබන්ධපයනි. පමම ක්රියාකාරකේ  ැහැදිලිවම ංද්ගලික සවවභාවපේ ඒවා 

පනාවිණි.“ 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

7. ‘ වදුරටේ, ප ාරතුරු  ැහැදිලිවම මහයන සුබසිද්ධිය සඳහා ය. නිෙ රායකාක වෙ සිටියදී රයපේ 

නිෙධාරීන්පේ හැසිරීේ, රයපේ නිෙධාරීන් විසින් සවවකීය නිෙය යටපේ කටධ තු කිරීපේදී සිදුකරනු 

ෙැ ස බර  ළ උල්වෙංඝනයන් සඳහා ගනු ෙැ ස විනය ක්රියාමාර්ග ප්ර ෙක්ෂ වලපයන්ම මහයන 

සුබසිද්ධියට අදාළ කාරණයක් පස.‘  

8. ‘ වද, හමුදාව ප්රතිසංසවකරණය කිරීමට අදාළ මුෙපිරීේ, සංිඳියා මුෙපිරීේවෙට ද අදාළ පස. 

්ිදී ප්ර ෙක්ෂ වලපයන්ම මහයන සුබසිද්ධියක්  වතියි.‘  

9. ‘ඉල්වො සිටි ප ාරතුරු කිසිදු ංද්ගෙපයකුපේ ංද්ගලික . වි යට අදාළ පනාපස. ඒ පවනුවට ඒවා 

මගින් ශුද්ධ වලපයන්ම ප්රලවන කර සිටින්පන් නිෙපේ සිටියදී නිෙධාරීන් විසින් සිදුකළ හැසිරීේ සහ 

්කී හැසිරීම සේබන්ධපයන් රායෙ ආය නවෙ නිෙ ප්රතිචාරයයි.‘ 

10. ‘ප්රතිසම ාවක් දක්වන්පන් නේ, අ රාධ නඩු වාර් ා ප්රසිද්ධ පල්වඛ්න පස.  මන්ට සේබන්ධි  

අ රාධ නඩු  ටි ාටියකදී ංද්ගලිකේවය සැෙකිල්වෙට ගනු ඇ ැයි චූදි පයකුට පහෝ වරදකරුපවකු 

වූ  ැනැේප කු හට නී ොනුලභෙ අපප්ක්ෂාවක් නැ .‘ 

11.  ‘ඉල්වො සිටි ප ාරතුරු මුදා හැරීම  නපේ 5(1) (ආ) (ii) යට ට වැපටන බවට කරුණු කීම 

සේබන්ධපයන් අභියාචක සඳහන් කරන්පන් පමකී විධිවිධාන  ැහැදිලිවම අදාළ වන බවයි.‘ 

12.  ‘...කරන ෙද පචෝදනා සහ පවනේ රායෙයන් සමග  වතින සබඳ ාවෙට හානිවිය හැකි ප්රතිචාර 

 ළ කිරීම ප ාදු අධිකාක පේ  ාර්ලවපයන් අසමේකමකි.  වද, දිගින් දිගටම අවහැසිරීේ පිළිබඳ සහ 

යේ ප්රතිකර්ීටය ක්රියාවක් (පහෝ ්පසව පනාකර සිටීමක්) පිළිබඳ විසව ර සඟවාපගන සිටීම  හවුරු 

කිරීම නිය  වලපයන්ම ශ්රී ෙංකාපස රායෙ  ාන්ත්රික ප්රතිූප යට හානි කිරීමකි. ්පසවම,“ 

13. ‘බර ළ අගතියක් සඳහා‘ ‘ක්රියාමාර්ගයක් ග  ධ තු ඕනෑම අවසවථාවක‘ ්පසව සිදුකර නැ . ්පසවම 

රහසිග ව ෙබාගේ පහෝ ෙබාදුන් කිසිදු ප ාරතුරක් ඉල්වො පනාමැ ‘. 

 

2018.07.09 දින ්කඟ වූ  ක දි I වන අයි මය මගින් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරුවෙ  ේවය 

සේබන්ධපයන්, ්නේ, ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව විසින්  වේවාපගන යනු ෙබන 

සේකාරක වො ාරයන්/සවථානයන් පිළිබඳ විමසීපේදී ප ාදු අධිකාක ය විසින් 2018.07.09 දිනැති, පකාමිෂන් 

සභාව පව  ්වනු ෙැ ස, ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි II (4) අයි මයට අදාළ ප ාරතුරු සි  ලිපිය ඉදික  ේ 

කපළවය.  

 

 

  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

නිකයෝ ය 

්කී ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි III වන අයි මය සේබන්ධපයන් ප නී යන්පන් ‘අතිලයින් රහසිග යි‘ යන 

ආරක්ෂණ වර්ීකරණය යටපේ ්ක්සේ යාතීන්පේ සංවිධානය විසින් ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා 

ධ ධ හමුදාව) පව  ෙබාදුන් ‘හයිටි ි යගේ සාම සාධක පමපහධ ේවෙ නිර  ී සිටියදී සිදුකළ බව කියන 

බාෙවයසවකාර දැක යන් ලිංගික සූරාකෑමට සහ අ පයෝයනයට ෙක්කිරීම පිළිබඳ විමර්ලන 

වාර් ාව‘, අභියාචක විසින් 2017.09.28 දිනැති සිය ප ාරතුරු ඉල්වලීපේ III වන අයි මය මගින් ඉල්වො 

සිටින ප ාරතුරු ගණපයිො පනාසැෙකිය හැකි බවයි.  

්යට  ටහැණිව අභියාචක විසින් ඉල්වො තිපබන්පන් විපලවි  වලපයන් දක්වන පසාල්වදාදුවන්ට ්පරිව 

්කී පචෝදනා සේබන්ධපයන් ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව විසින් සිදුකළ විමර්ලනවෙට අදාළව  වතින ප ාරතුරු 

ය. පේ අනුව ්ක්සේ යාතීන්පේ සංවිධානය විසින් ප ාදු අධිකාක ය පව  ෙබාදුන් ්කී වාර් ාපස ‘අතිලයින් 

රහසිග යි‘ යන අයැදුම සහ ප ාරතුරු  නපේ 5 (1) (ආ) (ii) යටපේ වොතිපර්කයක් උංටා දැක්ීම, III 

(1), III (2) සහ III (4) යන අයි ම මගින් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් පමම සිදුීපේ ආශ්රි  

කරුණුවෙට අදාළ පනාපස.   

් මණක් පනාව, පේ සේබන්ධපයන් විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ෙැු පස කිනේ පසාල්වදාදුවන් සංඛ්ොවකට 

්පරිව ද යන ප ාරතුර පේ වන විටේ ප ාදු අවකාලපේ  වතිනුපේ, අනුයා  අවසවථාවෙදී යගේ 

සංවිධානපේ ආය න පව  ශ්රී ෙංකා ආ්ඩුව විසින් ඉදික  ේකර ඇති බවට වාර් ාග  පහයිනි.   

පමකී පචෝදනාවෙට අදාළ පසාල්වදාදුවන්ට ්පරිව ගේ ක්රියාමාර්ග සහ විනය ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ සේූර්ණ 

සංඛ්ොපල්වඛ්ණ සි  සාරාංලයක් පිළිපයළ කරන පෙසට ප ාදු අධිකාක ය පව  උ පදසව පදනු ෙැපේ. පමම 

සංඛ්ොපල්වඛ්ණ සි  සාරාංලය විසින් III (1), III (2) සහ III (4) යන අයි මයන්පගන් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරු 

 පප්  කරනු ඇ .  

III (3) අයි මයට අදාළව  වතින ප ාරතුරු  හ   ක දි පස.  

3. ශ්රී ෙංකාපවන් සාම සාධක කටධ තු සඳහා පයාදවා ති ස සාම සාධක භටයන් විසින් 

සිදුකළ බව කියන අ රාධවෙ සවවභාවය,  වින්දි යන්පේ නේ සහ/පහෝ පවනේ 

පචෝදනාවෙට අදාළ ප ාරතුරු ඇතුළේව හයිටි ංරවැසියන් විසින් ශ්රී ෙංකාපවන් සාම 

සාධක කටධ තු සඳහා පයාදවා ති ස සාම සාධක භටයන්ට ්පරිව සිදුකළ පචෝදනාවෙ 

ෙැයිසවතුවක්   

අ  පේ පිළිබඳ දරන ම ය වන්පන් ‘ශ්රී ෙංකාපවන් සාම සාධක කටධ තු සඳහා පයාදවා ති ස සාම සාධක 

භටයන් විසින් සිදුකළ බව කියන අ රාධවෙ සවවභාවය,  වින්දි යන්පේ නේ සහ/පහෝ පවනේ 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

පචෝදනාවෙට අදාළ ප ාරතුරු ඇතුළේව හයිටි ංරවැසියන් විසින් ශ්රී ෙංකාපවන් සාම සාධක කටධ තු සඳහා 

පයාදවා ති ස සාම සාධක භටයන්ට ්පරිව සිදුකළ පචෝදනාවෙ ෙැයිසවතුවක්‘ යන්න මගින් 

්කී සිදුීේවෙට අදාළ වින්දි යන්පේ ප ාරතුරු සේබන්ධපයන් ප ාරතුරු  නපේ 5 (1)(a) උ වගන්තිය 

අදාළ වන බවයි. පමය, ‘අතිලයින් රහසිග යි‘  ේවය යටපේ ්ක්සේ යාතීන්පේ සංවිධානය විසින් ප ාදු 

අධිකාක ය පව  ෙබාදුන් වාර් ාව පකපරි ද බෙ ෑමක් ඇති කරනුපේ, පමම පකාමිෂන් සභාව විසින් 

 රීක්ෂාපවන් කියවා බැලූ ්ම වාර් ාපස ්කී ංද්ගලික ප ාරතුරු අන් ර්ග  වන පහයිනි.   

පමම සියලු අදාළ සාධක සැෙකිල්වෙට ගනිමින් III (3) අයි මය මගින් ඉල්වො සිටින ප ාරතුර, III (1), III (2) 

සහ III (4) අයි මවෙ ප ාරතුරු පහළිදරස කිරීපේ සන්දර්භය තුළ පහළිදරස කිරීම අ  විසින් ප්රතික්පෂව  

කරනුපේ, ්කී පහළිදරස කිරීම 5(4) වගන්තිපේ අරමුණු සහ අන් ර්ග ය අනුව මහයන සුබ සිද්ධිය  පප්  

කිරීමට අසමේ වන බව ප නී යන පහයිනි.    

I වන අයි මපයන් ඉල්වො සිටින ප ාරතුරට අදාළව ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාව විසින් 2018.06.05 දිනැති 

ලිපිය මගින්  හ  සඳහන් ප ාරතුරු අභියාචක පව  ෙබා දී ඇ .  

1. ‘මාලිමා සේකාරක පසවවය‘ (Malima Hospitality Services (MHS)) යනු  2011 වසපර්  ටන් ප ාදු 

පනාවන අරමුදල්වවලින්, ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාපස සාමාජිකයන් පවනුපවන්  වේවාපගන යනු 

ෙබන, මූලික වලපයන් සුබසාධන පසවවාවකි. පේ වන විට MHS යටපේ  හ  දක්වා ඇති  ක දි 

පහෝටල්ව/ක පසෝේ පෙස හඳුනාගන්නා සේකාරක වො ාර 3 ක්  වේවාපගන යනු ෙබයි.  

a) පසාබර් අයිෙන්් ක පසෝේ, ත්රිකුණාමෙය (Sober Island Resort, Trincomalee) 

b) පගෝල්ව් ලින්ක් පහාපටල්ව, ත්රිකුණාමෙය (Gold Link Hotel, Trincomalee) 

c) වැලිගේපේ විොසව, මික සවස (Weligambay Villas, Mirissa) 

d) ෙැ න් කබානාසව,  ානම (Lagoon Cabanas, Panama) 

e) පෆෝේ හැමන්ිල්ව, යා නය (Fort Hammenhiel Resort, Jaffna) 

f) පල්වක් පරාන් ක පසෝේ, කන් පල්ව (Lake Fron Resort, Kanthale) 

g) දඹපකාළ ටුන පිල්විේසව පරසවේ, යා නය (Dambakolapatuna Pilgrims Rest-

Jaffna) 

 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

2.  ානායේ/ පභෝයනාගාර (Restaurants) 

a) ෙයිේ හවුසව ගැෙක , පකාළඹ පකාටුව (Light House Galley, Colombo Fort) 

b) ක්ෙේ හවුසව, උසවවැටපකයියාව (Club House, Uswatakeiyawa) 

 

3. උේසව ලාො 

a) ූනෑව උේසව ලාොව 

b) රන්මිණි ැන්න උේසව ලාොව  

c)  ංගල්වෙ උේසව ලාොව  

 

4. කික න්ද කිමිදුේ මධෙසවථානය (Diving center, Kirinda) 

 

b. පමකී වො ාක ක සවථානයන් සවථාපි  කිරීපේ අරමුණු  හ   ක දි පස.  

(1). අවම හා සහනදායී මිෙ ගණනන් යටපේ ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාපස පසවවය කරන නිෙධාරීන්ට සහ 

ඔවුන්පේ කාතීන්ට නිවාඩු ග  කිරීමට, විපනෝද ගමන් යාමට සහ පවනේ අවලෙ ා සඳහා සුව හසු 

නවා ැන්  හසුකේ සැ යීම  

(2). අවම හා සහනදායී මිෙ ගණන් යටපේ නාවික හමුදා නිෙධාරීන්ට, පසවෙරුවන්ට, ඔවුන්පේ  වුල්වවෙ 

අයට සහ කාතීන්ට ආහාර, විවිධ රසයන්පගන් ධ ේ හා නි ර දක්නට පනාෙැපබන ප්රණී  ආහාර ාන සහ 

රස මසවුු  භුක්ති විීමමට හැකි ීම 

(3). ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදා සාමාජිකයන් හට සුබසාධන වැඩලපිළිපවළක් වලපයන් මංගෙ උේසව,  වුපල්ව 

උේසව, මිතුරු හමු, සේමන්ත්රණ, රැසවීේ සහ නිෙ පහෝ ංද්ගලික සවවභාවපේ ඕනෑම ක්ඩලායේ 

ක්රියාකාරකමක් සාධාරණ මිෙ ගණන් යටපේ  ැවැේීට.   

(4). ඉහ  පේදපේ a, b සහ c ි සඳහන් කළ සියලු  හසුකේ විශ්රාමික නාවික හමුදා සාමාජිකයන් සඳහා 

සැ යීම. 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

(5). මාලිමා සේකාරක පසවවාපස වො ාක ක සවථානයන් අපන්වාසික සහ පවනසව  ක සරයක් යටපේ 

පභෝයනාගාර සහායක (සවටුව්) සහ පක්ටක න් සහායක (පකෝකීන්) පව  ඔවුන්පේ මූලික ංහුණුපවන් 

අනතුරුව රැකියාපස ප්රාපයෝගික අේදැකීේ ෙබාගැනීම සඳහා භාවි ා කරනු ෙැපේ.  

(6). නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ට ඔවුන් විශ්රාම ගැනීපමන්  සු ප්රපයෝයනවේ විය හැකි පහෝටල්ව ක්පෂවත්රය 

පිළිබඳ විවිධ කුසෙ ා වර්ධනය කර ගැනීමට සහාය ීම  

(7). ශ්රී ෙංකා නාවික හමුදාපස මාලිමා සේකාරක පසවවාව විසින් උේ ාදනය කරන මුදල්ව ශුද්ධ වලපයන්ම 

පයාදවන්පන් විපලවෂපයන්ම ධ ද්ධපේදී මිය ගිය, අතුරුදහන් වූ සහ ආබාධි   ේවයට  ේ ීම නිසා 

පසවවපයන් මුදා හක න ෙද නාවික හමුදා සාමාජිකයන්පේ සුබසාධන ක්රියාකාරකේ සහ  වේනා වො ාක ක 

සවථානවෙ නඩලේතුව හා අලුේවැඩියා කටධ තු සඳහා ය. පේ නිසා අවසන් ගිණුමක් පහෝ මූෙෙ වාර් ාවක් 

පිළිපයළ පනාපකපර්.   

 (8). ්පසවම, පමම පසවවාව මගින් පසවවපේ නිර  නාවික හමුදා සාමාජිකයන් අභිපේරණය කිරීම සහ දික මේ 

කිරීම පමන්ම විශ්රාමෙේ නාවික හමුදා සාමාජිකයන් රැක බොගැනීම ඉෙක්ක පකපර්.  

(9). පකපසව නමුේ පමවැනි  හසුකේ ෙබාග  හැක්පක් පසවවපේ නිධ තු සහ පසවවපයන් විශ්රාමගිය නාවික 

හමුදා සාමාජිකයන්ට, ඔවුන්පේ  වුල්වවෙ අයට, සීට  කාතීන්ට  මණක් වන අ ර, මහයන ාව පව  

ඒවාට ප්රපසලීම සීමා කර තිපේ“   

2018.06.16 දිනැති ලිපිය මගින් ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව  හ  දැක්පවන ප ාරතුරු අභියාචක පව  ස යා 

ඇ .  

a) “……ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින්  වේවාපගන යන පවළඳසැල්ව, ආ නලාො, පවළඳසල්ව සහ 

පභෝයනාගාර( ානායේ) වෙ ෙැයිසවතුව, 

වො පතිපේ නම සවථානය වො ාරය  වේවාපගන යන 

සවථාපි ය  

ඊගල්ව‘සව පල්වක්සයි් බැන්ක්පවේ ඇන්් 

කන්පවන්ෂන් පහෝල්ව 

(Eagles’ Lakeside Banquet & Convention 

Hall) 

අේතිඩිය-

රේමොන 

රේමොන ගුවන් හමුදා කඳවුර 

ඊගල්ව‘සව ෙැ න් ීස බැන්ක්පවේ පහෝල්ව 

(Eagles’ Lagoon View Banquet Hall) 

කටුනායක කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුර 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

මාබල්ව බීච් ්යා පෆෝසව ක පසෝේ 

(Marble Beach Air Force Resort) 

වැල්වෙමනල්ව-

චයිනා පේ 

චයිනා පේ ගුවන් හමුදා  ාසෙ 

ඊගල්ව‘සව පගාල්වෆව ලින්ක්සව (Eagles’ Golf Links) ක්ෙැප්හැන්බර්ේ 

- චයිනා පේ 

චයිනා පේ ගුවන් හමුදා  ාසෙ 

ඊගල්ව‘සව පහක පේජ් පගාල්වෆව ක්ෙේ  

(Eagles’ Heritage Golf Club) 

අනුරාධංර  අනුරාධංර ගුවන් හමුදා කඳවුර 

ඊේල්ව‘සව කැපෆව (Eagles’ café) ීරවිෙ ීරවිෙ ගුවන් හමුදා කඳවුර 

කැටලිනා ිල්ව පරසවපටාරන්ේ 

(Catalina Grill Restaurant) 

පකාේගෙ පකාේගෙ ගුවන් හමුදා කඳවුර 

ඊගල්ව‘සව කැටලිනා පගෝල්වෆව ක්ෙේ 

(Eagles’ Catalina Golf Club) 

පකාේගෙ පකාේගෙ ගුවන් හමුදා කඳවුර 

 

 

b)  

වො පතිපේ නම සවථානය වො ාරය  වේවාපගන යන 

සවථාපි ය  

පහලිටුවර්සව 

(Helitours) 

පකාළඹ/රේමොන රේමොන ගුවන් හමුදා කඳවුර 

සවකයි ප ේ ඇනිමල්ව පහාසවපිේල්ව 

(Sky Pet Animal Hospital) 

පබාරැල්වෙ පකාළඹ ගුවන් හමුදා 

පසවවාසවථානය 

සි ර්‘සව පහයා ඇන්් ිණධ ටි සැපෙෝන් 

(Cippers’ Hair & Beauty Salon) 

පබාරැල්වෙ පකාළඹ ගුවන් හමුදා 

පසවවාසවථානය 

 

 

මූලික විභාගය අවසවථාපසදී අභියාචකපේ ප ාරතුරු ඉල්වලීපේ අයි ම අංක II (4) ට අදාළ ප ාරතුරු 

ඇතුළේ 2018.07.09 දිනැති ලිපිය ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාව) විසින් පකාමිෂන් සභාව පව  

ෙබාපදනු ෙැිණණි. ්ම ප ාරතුරු නේ,  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

4.  ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස සුබසාධන අධෙක්ෂ ම්ඩලෙය විසින් පහෝ ඒවාට වගකිව ධ ේ න් විසින් පහෝ 

ඔවුන් යටපේ, පවනේ කරුණු අ ර, මහයන ාව පවනුපවන්  වේවාපගන යනු ෙබන පවළඳසැල්ව, 

ආ නලාො, පවළඳසල්ව සහ/පහෝ පභෝයනාගාරවෙ අංගසේූර්ණ ෙැයිසවතුවක් 

පමම ෙැයිසවතුව  හ   ක දි පස. (2018.07.09 දිනැති ලිපිය බෙන්න); 

‘‘ශ්රී ෙංකා ධ ධ හමුදාපස සුබසාධන අධෙක්ෂ ම්ඩලෙය සුබසාධන පවළඳසැල්ව 08 ක්  ාෙනය කරන 

අ ර, ඒවාපේ නේ සහ පිිටා තිපබන සවථාන  හ   ක දි පස.“ 

අංකය පවළඳසැෙ ලිපිනය දුරකථන අංකය 

01. පකාළඹ සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, ු ටානි කැපිටල්ව 

පගාඩලනැගිල්වෙ, අංක 149, 

ප ාල්වපහවන්පගාඩල, පකාළඹ 05. 

011 2514983 

 

02.  නාපගාඩල 

සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, හමුදා පකාෙනිය, 

 නාපගාඩල, පහෝමාගම 

011 2892212 

03. දිය ොව සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, ආපසමු (ප්රධාන 

හමුදා කඳවුර), දිය ොව 

057 2227100 

04.  ල්වපෙකැපල්ව 

සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, දිගන 

 ාර,  ල්වපෙකැපල්ව, කු්ඩලසාපල්ව  

081 2424151 

 

05.  සසවස සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, 58 වැනි බෙකා 

මූෙසවථානය, හමුදා කඳවුර,  සසවස 

091 2267786 

06. අනුරාධංර 

සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, 21 වන බෙකා 

මූෙසවථානය, හමුදා කඳවුර, රණපසවවාංර, 

අනුරාධංරය 

025 2226203 

07. මින්පන්ක ය 

සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, මිනාපප් 

(නැ) මූෙසවථානය, හමුදා කඳවුර, මින්පන්ක ය 

027 2245411 

 

08. අේ ාර සුබසාධන 

පවළඳසැෙ 

සුබසාධන පවළඳසැෙ, සටන් ංහුණු 

 ාසෙ, හමුදා කඳවුර, අේ ාර 

063 2224148 

  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 

ඉහ  ප ාරතුරු ඇතුළේ 2018.07.09 දිනැති පමකී ලිපිය අභියාචක පව  භාරපදනු ෙැිණණි.  

ප ාරතුරු ඉල්වලීපමි I වන අයි මය සැෙකිල්වෙට ගැනීපේදී ප නී යන්පන් සහ නිරීක්ෂණය කරන්පන්, ශ්රී 

ෙංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ්කී ප ාරතුරු පිළිපවළින් 2018.06.05 සහ 

2018.06.14 දිනැති ලිපි මගින් මුදා හැර ඇති බවේ, ප ාදු අධිකාක ය (ශ්රී ෙංකා  ධ ධ හමුදාව) ද ශ්රී ෙංකා 

නාවික හමුදාව සහ ශ්රී ෙංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සිදුකළ පිළිපවළට සමානව, ප ාදු අධිකාක ය විසින් 

 වේවාපගන යනු ෙබන සේකාරක වො ාරය/වො ාක ක සවථාන I වන අයි මය මගින් ඉල්වො සිටින 

ප ාරතුරු අභියාචක පව  ෙබාදීමට අනුමැතිය  ළ කරන බවයි. 

වැඩිදුර විභාගය සඳහා අභියාචනය 2018.10.09 දිනට කල්ව  ැපේ.    

***** 


