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භත් රංකා ඳරිඳාරන 

නිරධාරීන්ගේ ංගභඹ, 

අංක 1/507/F,  

ගකොගවොල්විර ඳාය, කැශණිඹ, 

ගගෝනර. 
අභියාචක 

අභියාචනා අංකය : 1988/2020    එදිරිව 

 

අභාතය භ්ඩලර කා්යඹාරඹ, 
ජනජඹ ගගොලනැගිල්ර,  
ශ්රීභ බ ඵාගයොන් ජඹලකරක භාත, 
ගකොශම 01. 

ත ොදු අධිකාරිය 

 

ඉදිරිපිටදී   : 1. විනිසුරු උඳාලි අගේය බන   (විශ්රාමික)         - බාඳලක    

2. විනිසුරු ගයෝහිණි ල්ගභ    (විශ්රාමික)          - ගකොභාරි්   

3. නීතීඥ කිාලි පින්ග ෝ ජඹ්යධන               - ගකොභාරි් 

4. නීලකඥ ජග බ ලිඹන ආයච්චි                         - ගකොභාරි ්

  

ත නී සිටීම                           :   අභිඹාචක                   -  භ්ත රංකා ඳරිඳාරන නිරධාරීන්ගේ ංගභගේ  

ගල්කම් එල්.ලේලිව්.එල්.ගේ ධ්යභගේන භවතා 

     ගඳොදු අධිකාරිඹ         -  ලේලිව්.ගේ. වීය්යධන භවතා,  

   ගතොයතුරු නිරධාරී/වකාය ගල්කම්. 
      

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභිඹාචක  -  ඉදිරිඳ බ කය ගනොභැත. 
     ගඳොදු අධිකාරිඹ -  2019.12.19, 2021.02.16 
      

විභාග කළ දිනය  :    2021.02.23, 2022.02.08 
 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.02.08  
 

තීරණය : 
 
අභිඹාචක විසින් 2019.05.30 දිනැලක ගතොයතුරු ඉල්ලීභ භඟින් ඳවත වන් ගතොයතුරු ඉල්රා ඇත.  
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“1. එක  ඉලම් වා ං්යධන අභාතයංලඹ ඹ ග බ ව මිනින්ගාෝරු ගාඳා්යතගම්න්තුගව් MN-7/2006 

ැටුප් ක්රභඹ හිමි ලකූ  කා්යමික වා ඳරිඳාරන නිරධාරීන් ව සිලකඹම් නි්ඳාාන නිරධාරීන් වා SL 

-1/2006 ැටුප් ක්රභඹ රඵා ීමභ වා 2014/04/24 දිනැලක අංක NPC/5/39/3/C ායණ ැටුප් 

ගකොමින් බා ලිපිඹ භගින් නි්යගේල කය ඇත. එභ නි්යගේලඹ ඳරිදි අනුභත අභාතය භ්ඩලර 

න්ගේලගඹහි පි ඳතේ ව ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර 

පි ඳ බ  

 

2. ක්රීලා ං්යධන ගාඳා්යතගම්න්තුගව් ක්රීලා ේගේරගේ නිරධාරීන්ගේ කකාඵේධ ගේගේ ගේා 

ය්ාා (ගැට් ඳර අංක 1986/2 වා 2016/09/26 අනු SL - 1/2006 ැටුප් ක්රභඹ හිත විධාඹක 

ගශ්රේණිඹේා MN - 7 ැටුප් ක්රභඹ හිත අීකේණ ගශ්රේණිඹේා අතිලකන් ඇලකකය ඇත. ඊ  අාාශ 

අනුභත අභාතය භ්ඩලර න්ගේලගඹහි පි ඳතේ ව ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව 

අභාතය භ්ඩලර තීයණ ර පි ඳ බ 

 

3. MN - 5 වා/ගවෝ MN - 7 ැටුඳ රැූ  ග්යගු අධිකාරී නිරධාරීන් වා SL - 1 ැටුප් ක්රභඹ රඵා ීමභ  

ැටුප් ගකොමිභ නි්යගේල රඵාීම ඇත. එභ ලිපිගේ පි ඳතේ වා ඊ  අාාශ අනුභත අභාතය භ්ඩලර 

ංගේලගඹහි පි ඳතේ ව ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර 

පි ඳ බ 

 

4. ශ්රී රංකා ගතොයතුරු න්නිගව්ාන තාේණික ගේා වා විධාඹක ගශ්රේණිඹේ ඇලක කයමින් SL - 

01/2006 ැටුප් ක්රභඹ රඵා ීම ඇත. ඊ  අභතය MN - 6, ැටුප් ක්රභඹා ඊ  ඳවශ ගශ්රේණිඹ වා 

රඵා ීම ඇත. ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර පි ඳ බ 

 

5. අධිකයණ ගල්ඛනාධිකාරී තනතුය ාැර අධිකයණ කශභනාකයණ වකාය ගේගේ අධිඳන්ලකගේ 

MN -7 ැටුප් ක්රභඹ රැූ  නිරධාරීන්  විධාඹක ගශ්රේණිඹේ ඇලක කය SL - 1 ැටුප් ක්රභඹ රඵා ීම ඇත. 

ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර පි ඳ බ 

 

6. ශ්රී රංකා ගවා ගේගේ නිරධාරීන් වා SL - 1 ැටුප් ක්රභඹ වා විධාඹක ගේා ත බඹ හිත ඉවශ 

උ්වීම් ගශ්රේණිඹේ ඇලක කිරීභ වා රඵා දුන් ජාලකක ැටුප් ගකොමින් බා නි්යගේලර පි ඳ බ 

ව ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර පි ඳ බ 

 

7. භෘේධි ං්යධන නිරධාරීන් වා MN - 7 ැටුප් ක්රභඹ වා SL - 1 ැටුප් ක්රභඹ හිත උ්වීම් 

ගශ්රේණි ඇලකකිරීභ වා රඵාදුන් ජාලකක ැටුප් ගකොමින් බාගව් නි්යගේලඹන් ඇතුර බ ලිපි ර වා 

ඊ  අාාශ කැබිනට් අනුකායක බාගව් ව අභාතය භ්ඩලර තීයණර පි ඳ බ” 

 

ගතොයතරු නිරධාරී විසින් ගභභ ගතොයතුරු ඉල්ලීභ  ප්රලකචාය ලගඹන් 2019.06.12 දිනැලක ඉලම් වා 

ඳා්යලිගම්න්තු ප්රලකං්කයණ අභාතයංලඹ, විදුලි ංගේල, විගේල රැකිඹා වා ක්රීලා අභාතයංලඹ, මුාල් 

අභාතයංලඹ, යාජය ඳරිඳාරන වා ආඳාා කශභනාකයණ අභාතයංලඹ, ප්රාාමික ක්යභාන්ත ව භාජ 

විඵරගැන්වීගම් අභාතයංලඹ, ගෞඛය, ගඳෝණ වා ගේශීඹ වාය අභාතයංලඹ ගත ඹන රා ලිපිර 

පි ඳ බ අභිඹාචක ගත රඵා ීම ඇත.  

 

එභ ලිපිර ඳවත කරුණු ාේා ඇත.  
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"...2019.03.07 දින සි  ක්රිඹා බභක න ඳරිදි එේ එේ අභාතයංලගේ විඹ ඳාඹ  අාාශ එශම ඇලක 

අභාතය භ්ඩලර තීයණ වා ඊ  ම්ඵන්ධ න ගල්ඛන ඹගාෝේත අභාතය භ්ඩලර තීයණඹ අනු අාාශ 

ංගේලඹ ඉදිරිඳ බ කයන රා ගල්ඛීඹ අභාතයංලඹ ගලකන් ුවමභ ඉල්ලීම් කිරීභ භගින් රඵා ගැනීභ  

පුයැසිඹන්  වැකිඹා රැබී ඇත. " 

 

ගභයින් අතෘප්ලකඹ  ඳ බ අභිඹාචක විසින් 2019.10.08 දිනැලක නම්කශ නිරධයඹා ගත අභිඹාචනඹේ ගඹොමු 
කය ඇත. නම්කශ නිරධායඹා ඳනත ප්රකාය, නිඹමිත කාරඹ තුශ ප්රලකචාය ාැේවීභ  අගඳොගවො බ ව ඵැවින්  
අභිඹාචක විසින් 2019 ගනොැම්ඵ්ය භ (දින යහිත) ගකොමින් බා ගත ඉවත අංක ායණ අභිඹාචනඹ 
ගඹොමු කය ඇත.   
 
ගඳොදු අධිකාරිඹ විසින් 2019.12.19 දිනැලක ගකොමින් බා ගත කරුණු ඉදිරිඳ බ කයමින් ලිපිඹේ කා 

ඇලක අතය එහි ඳවත කරුණු ාේා ඇත.  

 

"04. අභාතය භ්ඩලර තීයණ වා ඵැි  ගතොයතුරු ලා බ කා්යඹේභ වා පරාාී  ආකායගඹන් ඉල්ලීම් 

ඉදිරිඳ බ කයනු රඵන පුයැසිඹන්  රඵා ීමගම් අයමුණින්, එභ ගතොයතුරු අාාශ විඹ බාය ග්යඛීඹ 

අභාතයංලඹ ගලකන් ුවමභ නිකු බ කිරීභ  අභාතයංල ගල්කම්රුන් ගත ඵරඹ ඳැරීභ පිණි 

2019.02.26 දින ඳතී අභාතය භ්ඩලර රැ්වීගම්ීම තීයණඹ  එශී  ඇත. එභ තීයණඹ අනු අාාශ 

ංගේල ඉදිරිඳ බ කයන රා ග්යඛීඹ අභාතයංල ගත ුවමභ ඉල්ලීභේ ඉදිරිඳ බ කිරීභ භගින් අාාශ 

ගතොයතුරු රඵා ගැනීභ  පුයැසිඹන්  වැකිඹා රැබී ඇත.(අාාශ අභාතය භ්ඩලර තීයණගේ පි ඳතේ 

අමුණා ඇත.) එඵැවින් ඉවත වන් ංගභඹ විසින් ඉල්රා ලකූ  ගතොයතුරු එභ ංගභඹ  රඵා ගාන 

ගර  ගභභ කා්යඹාරගේ ගතොයතුරු නිරධාරී විසින් 2019.06.12 දිනැලක අාාශ ග්යඛීඹ අභාතයාංල ර 

ගතොයතුරු නිරධාරීන් ග බ ාැනුම් ීම ලකගේ. 

 

05. උේත ංගභගේ 2019-08-08 දිනැලක ලිපිඹ භගින්, අාාශ ග්යඛීඹ අභාතයාංලඹ විසින් ංගභඹ 

අගප්ේෂිත ගතොයතුරු රඵාගැනීභ  ගනොවැකිව ඵ ාන්ා ඇත. ඊ  පිළිතුරු ලගඹන් භාගේ 2019-08-

19 දිනැලක ලිපිඹ ංගභඹ ගත ඹා ලකබිණි.” 

 

එගේ වුා අාාශ ග්යඛීඹ අභාතයංල භගින් ගඳොදු අධිකාරිඹ විසින් ගඹොමු කයන රා ගතොයතුරු ඉල්ලීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් ප්රලකචාය ාේා ගනොභැලක ඵ ගකොමින් බා විසින් නිරීේණඹ කයන රීම. 

 

ගඳොදු අධිකාරිඹ විසින් 2021.02.06 දිනැලක ැඩිදුය ලිඛිත කරුණු ාැේවීභේ සිදු කයමින් ලිපිඹේ කා ඇලක 

අතය එහි ඳවත කරුණු ාේා ඇත. 

 

“……. 05. අභිඹාචකයින් විසින් ඉල්රා ඇලක ගතොයතුරු ඳනග බ විධිවිධාන අනු අභිඹාචකයින් ගත 

රඵා ීමභ  වැකිඹා ඇලක ඵ  අාාශ අභාතයාංල විසින් ැකටභක  ඳ බන්ගන් නම්, අභිඹාචකයින්  එභ 

ගතොයතුරු රඵාීමභ  වැකි න ඳරිදි, ගභභ කා්යඹාරඹ න්තකගේ ඇලක අාාශ අභාතය භ්ඩලර තීයණ, 

ංගේල වා අගනකු බ ගල්ඛන එභ විඹඹන් ගම් න වි  ඳැරී ඇලක ඳවත වන් අභාතයාංලර 

ගතොයතුරු නිරධාරීන් ගත නැත නිකු බ කිරීභ භගින් එකී ගතොයතුරු ගත ප්රගව්ලවීභ  අභිඹාචකයින් 

ගත තදුය  බ ඳවසුකම් ැරසීභ  ගභභ කා්යඹාරඹ එකඟ න ඵ ාන්නු කැභැ බගතමි. 

 

(i) ඉලම් අභාතයාංලඹ  

(ii) ක්රීලා අභාතයාංලඹ  

(iii) මුාල් අභාතයාංලඹ  
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(iv) ජනභාධය අභාතයාංලඹ  

(v) අධිකයණ අභාතයාංලඹ  

(vi) ගෞඛය අභාතයාංලඹ  

(vii) භෘේධි ගෘව ආ්යථික, ේෂුද්ර මුරය, ්ඹංරැකිඹා වා යාඳාය ං්යධන යාජය යාජය අභාතයාංලඹ” 

 

ක අනු, අභිඹාචක විසින් ඉදිරිඳ බ කය ඇලක 2019.05.30 දිනැලක ගතොයතුරු ඉල්ලීගභන්, එහි ාවන් අංක 1 

සි  7 ාේා අයිතභඹන් ඹ ග බ ාේා ඇලක ගතොයතුරු රඵා ගාන ගර ඉල්ලීභේ කය ඇත. ගඳොදු අධිකාරිඹ 

ගනුගන් ගඳනී සිටින ගතොයතුරු නිරධාරී ලේලිව්.ගේ. වීය්යධන භවතා වන් කගල් උේත ගතොයතුරු 

ඉල්ලීගම් ාැේගන ගතොයතුරු ඔහුගේ ාැනුභ  අනු, ඳනග බ 5 ගන්ලකගේ ආයණඹ රඵන ගතොයතුරු 

ගනොන ඵැවින් කා මුාා වැරීභ  වැකි ඵයි. එගේවු බ අභාතය භ්ඩලර කා්යඹාරඹ විසින් 2019.03.06 

දිගනන් නිකු බ කර අභාතය භ්ඩලර තීයණ ාැනුම් ීමගම් ගල්ඛනගේ ාැේගන අුරරින් අභිඹාචක විසින් 

ආඹාචනා කය ඇලක ගතොයතුරු මුාා වැරීගම් ඵරඹ අාාර අභාතය භ්ඩලර ංගේල ඉදිරිඳ බ කයන රා 

අභාතයංල ගත ඳයා  ඇලක ඵ බ ක අනු අභිඹාචක විසින් ඉදිරිඳ බ කය ඇලක ගතොයතුරු ඉල්ලීභ ක ක 

ංගේල ඉදිරිඳ බ කය ඇලක අභාතයංල ගත ඉදිරිඳ බ කර ුරතු ඵ බ  ඹ.  

 

එගේභ ැඩිදුය  බ ප්රකාල කර අන්ාභ  කැබිනට් කා්යඹාරඹ විසින් අභිඹාචකගේ ගතොයතුරු ඉල්ලීභ පිළිඵා  

2019.06.12 දින ලිපිඹ භගින්  අාාර අභාතයංල ගත ඹා ඇත.  

 

ගතොයතුරු නිරධාරී විසින් ඉදිරිඳ බ කර ඉවත කරුණු ගකොමින් බා විසින් රකා  ඵරන රීම. ගතොයතුරු 

නිරධාරී ාවන් කයන 2019.03.06 දිනැලක අභාතය භ්ඩලර තීයණ ාැනුම් ීමගම් ලිපිඹ අභාතය භ්ඩලර 

කා්යඹාරඹ ව අාාර අභාතයංල අතය ඵරඹ හුභාරු වීගම් ලිපිඹේ න අතය එඹ 2016 අංක 12 ායණ 

ගතොයතුරු ාැනගැනීගම් අයිලකාසිකභ පිලිඵ ඳනත  සිදු ගකරුන ංගලෝධනඹේ ගනොගව්. එඵැවින් එකි 

2016.03.06 දිනැලක ලිපිගේ අන්ත්යගතඹ  ඳනග බ විධිවිධාන ඹ ග බ වනලකකබාඹේ රඵා ීමභ  වැකිඹේ 

ගනොභැලක අතය එහි ාැේගන ඵරඹ ඳැරීභ ගකොමින් බා විසින් ක්රිඹා බභක කිරීභ  ක අනු ඳනග බ 

විධිවිධාන අනු වැකිඹාේ ගනොභැත. 

 

එකී 2019.03.06 දිනැලක ලිපිගේභ ාැේගන ඳරිදි අභාතය භ්ඩලරඹ ගඳොදු අධිකාරිඹේ ඹන ගභභ ගකොමින් 

බාගව් ්ාායඹ අභාතය භ්ඩලරඹ විසින් පිළිගගන ඇත. ක අනු ආ්ඩුකක්රභ ය්ාා ඹ ග බ ්ාාපිත 

ගකගයන අභාතය භ්ඩලර කා්යඹාරඹ  ගඳොදු අධිකාරිඹේ ඵ  ඳ බගව්. අභාතය භ්ඩලර තීයණ ාවා 

ඉදිරිඳ බ ගකගයන අභාතය භ්ඩලර ංගේල අභාතය භ්ඩලර බායකාය බඹ ඹ ග බ ඇලක අතය එකී ංගේල 

භත අභාතය භ්ඩලරඹ එශගමන තීයණා අභාතය භ්ඩලර කා්යඹාරඹ බායකාය බගේ ඳතී. 2016 අංක 12 

ායණ ඳනත ඹ ග බ ඹම් ගල්ඛනඹේ බායකාය බඹ ායන ආඹතනඹකින් එකී ගල්ඛනගේ අන්ත්යගත 

ගතොයතුරු ඉල්රා සිටීගම් අයිලකඹ පුයැසිඹා  රැබී ඇත. ක අනු, පුයැසිඹා විසින්  සිදු කයන ඉල්ලීභක  

බායකාය බඹ ායන ආඹතනඹ ප්රලකචා්ය ාැේවීභ වනලකක ත බඹ ගව්. ඳනග බ ප්රලකඳාානලින් ඵැවැය සිදු  

ගකගයන තීන්දු තීයණ භගින් උේත ගකීගභන් නිාව් වීභ  එකී ගල්ඛනර බායකාය බඹ ායන 

ආඹතනඹ  වැකිඹාේ ගනොභැත.  

 

එඵැවින් අභිඹාචක විසින් 2019.05.30 දිනැලක ගතොයතුරු ඉල්ලීභ භගින් ඉල්රා ඇලක සිඹලු ගතොයතුරු ඉවත 

නම් ාවන් ගඳොදු අධිකාරිඹ විසින්  මුාා වැරිඹ ුරතු ඵ  ගභභ ගකොමින් බා තීයණඹ කයයි.  

 

ක අනු 2022.03.07 න දින ගවෝ ඊ  ප්රාභ ගකොමින් බා  පි ඳ බ හිත, ඉවත දින ායන ගතොයතුරු 

ඉල්ලීගම් ාවන් ගතොයතුරු ගඳොදු අධිකාරිඹ විසින් අභිඹාචක ගත මුාා වැරිඹ ුරතු ඵ  බ එගේ මුාා වැරීභ  
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අභ බ න්ගන් නම් ඳනග බ 39 ගන්ලකඹ ඹ ග බ ගඳොදු අධිකාරිඹ  ව ගතොයතුරු නිරධාරී  එගයහි ක්රිඹා 

කර ුරතු ඵ  බ ගකොමින් බා තීයණඹ කයයි. 

 

ගකොමින් බාගව් ගභභ තීයණඹ ගඳොදු අධිකාරිඹ , ගතොයතුරු නිශධාරී  ව අභිඹාචක ගත ඹැවීභ  

ගකොමින් බාගව් අධයේ ජනයාල්යඹා ගභගවඹනු රැගේ.  

 

ගභභ අභිඹාචනඹ අන් කයනු රැගේ. 

 

 

  


