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ආර්. එම්. ඊ.එම්. රත්නායක, 

අංක B 32/1, ගනේගම, න ාරවක, 

වරකාන ාල.   
අභියොචක 

අභියොචනො අංකය : 503/2021    එදිරිව 

 

බේධනාගාර න  ාර්තනම්ේුව, 

අංක 150, නේස්ලයිේ  ාර,  

නකාළඹ 09. 

ත ොදු අධිකොරිය 

 

ඉදිරිපිටදී    :  1. විනිසුරු උ ාලි අනේරත්න (විශ්රාමික)            - සභා ති    
  2. නීතීඥ කිෂාලි පිේනටෝ ජයවර්ධන                 - නකාමසාරිස ්

  3. නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි                        - නකාමසාරිස ්

  

ත නී සිටීම  :   අභියාචක සිටී. 
න ාදු අධිකාරිය නවනුනවේ සූම් තාක්ෂණය ඔස්නස් බේධනාගාර අධිකාරි 

ප්රසාද් න ්මේත මයා සම්බේධ නේ.  

      

ලිඛි  සැළකිරීේ  :   අභියාචක  -  ඉදිරි ත් කර නැත. 
                                                    න ාදු අධිකාරිය -  ඉදිරි ත් කර නැත. 
      

විභොග කළ දිනය  :   2022.08.15 
 

තීරණය කළ දිනය  :   2022.08.15 
 

තීරණය : 

 

අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු  
 
අභියාචක විසිේ 2020.07.24 දිනැති නතාරුරු ඉල්ලීම මඟිේ   ත සඳ ේ නතාරුරු ඉල්ලලා ඇත.  
 

“1. 2020.02.27/28 දිනවල පවත්වන ලද පළමුපපළ පේලර් තනතුරට උසස් කිරීම 

සඳහා වන සම්මමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පයාදනු ලැබූ සම්මමුඛ පරීක්ෂණ 

මණ්ඩලය කව්රුන්ද, 
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2. 2020.02.27/28 දිනවල පවත්වන ලද පළමුපපළ පේලර් තනතුරට උසස් කිරීම 

සඳහා වන සම්මමුඛ පරීක්ෂණපේදී අයදුම්මකුවන් පවත ලකුණු ලබාදුන් 

පේඛණපේ මුද්රිත පිටපතක් ලබා පදන පමන්ද, 

3. 2020.02.27/28 දිනවල පවත්වන ලද පළමුපපළ පේලර් තනතුරට උසස් කිරීම 

සඳහා වන සම්මමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්මකුවන් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ක්රීඩා/හදාරන ලද පාඨමාලා/දැරූ තනතුු වගකීම්ම/ ආගමික සහ සුබසාධන 

යන අංශ පවනුපවන් ඉදිරිපත් කරන ලද සහතික පත්රවල පිටපත් ලබා පදන 

පමන්ද, 

4. 2020.02.27/28 දිනවල පවත්වන ලද පළමුපපළ පේලර් තනතුරට උසස් කිරීම 

සඳහා වන සම්මමුඛ පරීක්ෂණයට අනුව සුදුසුකම්ම ලද අයදුම්මකුවන්පේ 

පේඛණය සහ ඔවුන්පේ ලකුණු ලයිස්තුව ලබා පදන පමන් කාුණිකව ඉේලා 

සිටිමි.” 

 

ඒ අනුව, නතාරුරු නිළධාරි විසිේ 2020.09….. (දින රහිතව) පිළිුරු ස යමිේ,  

“...........02. ඒ අනුව   ත  රිදි අ ාල නතාරුරු පිලිබඳ වාර්තා කරමි. 
 

(i) II සම්ුඛ  රීක්ෂණ මණ්ඩලය   ත  රිදි නේ.  

• ජී.එම්.පී.ලියනනේ  

බේධනාගාර නකාමසාරිස් (නමන යුම්/කර්මාේත) 

බේධනාගාර ුලසථ්ානය  

• එම්.එෆ්.ලාහීර්  

ුලස්ථාන කර්මාේත අධිකාරී   

බේධනාගාර ුලසථ්ානය 

• ඩේ.ඒ.පී.කාේති  

 රි ාලන නිලධාරී  

අධිකරණ, මානව හිමිකම් ස  නීති ප්රතිසංස්කරණ අමාතයංශය  

• සී.එස්.අමරවික්රම  

 රි ාලන නිලධාරී I  

බේධනාගාර ුලසථ්ානය 

 

(ii) නිලධාරීේ ලබා ගත් ලකුණු ඇුළත් සම්ුර්ණ ප්රති ල නල්ලඛනය  

නම් සමග අුණා ඇත. 

 

(iii) අයදුම්කරුවේ ඉදිරි ත් කරන ල  ක්රීඩා/   ාරන ල   ාඨමාලා/  ැරූ තනුරු, වගකීම්/ ආගමික  ා 

සුභසාධක යන අංශ නවනුනවේ ඉදිරි ත් කරන ල  ස තික ත්රවල පිට ත්  

නිලධාරීේට නවේ නවේ වූ න ෞද්ගලික නතාරුරු බැවිේ 2016 අංක 12  රණ නතාරුරු  ැනගැනීනම් 

 නනතහි II නකාටනසහි 5(1)(අ) අනුව අ ාල තැනැත්තානේ කැමැත්ත ලබා දී ඇත්නම්  මණක් ලබා දිය 

 ැකිය. 
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(iv) I න ළ නේලර් තනුරට නතෝරාගත් නිලධාරීේනේ නල්ලඛනය   

නම් සමග අුණා ඇත” යනුවෙන් දන්ො ඇත. 

 

එම ප්රතිචාරනයේ අතෘප්තතියට  ත් අභියාචක විසිේ 2020.09.16 දිනැතිව නම්කළ නිළධාරී නවත 

අභියාචනයක් නයාු කර ඇත.  

නම්කළ නිළධාරි විසිේ පනත ප්රකාරෙ, නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අවපාව ාසත් වූ බැවින් 

අභියාචක විසින් 2021.01.26 දිනැතිෙ වකාමිෂන් සභාෙ වෙත වමම අභියාචනය වයාමු කර ඇත.    

න ාදු අධිකාරිය විසිේ 2021.03.17 දිනැතිව ලිපියක් නකාමිෂේ සභාව නවත ඉදිරි ත් කරමිේ   ත සඳ ේ 

කරුණු ප්රකාශ කර සිටි.  

“…………… අභියාචක විසිේ කළ ඉල්ලීමට අනුව නතාරුරු ලබා දීනමේ බේධනාගාර නිලධාරීේනේ 

ුද්ගලික නතාරුරු නවනත්  ාර්ශවයකට ලබා දීමක් සිදු වන බැවිේ එම නතාරුරු ලබා දීම ප්රතික්නෂ්  

කිරීම සිදු කර ඇත. (ලිපිනේ පිට තක් අුණා ඇත.)” 

අභියාචක විසිේ 2021.03.27 දිනැතිව ලිපියක් නකාමිෂේ සභාව නවත ඉදිරි ත් කරමිේ, න ාදු අධිකාරිය 

විසිේ 2021.03.17 දිනැතිව නකාමිෂේ සභාව නවත ඉදිරි ත් කරන ල  ලිපිය සම්බේධනයේ නවනත් කරුණු 

අතර   ත සඳ ේ කරුණු ප්රකාශ කර සිටි. 

“………….. මා අ ාල සම්ුඛ  රීක්ෂණනේ තවත් අයදුම්කරුනවක් බැවිේ  නමම සම්ුඛ  රීක්ෂණය 

ුලදී ලකුණු ලබා දීනම් අසාධාරණයකට ලක්වූ බැවිේ  අයදුම්කරුවේ ගනනාවක් ඉදිරි ත් කරන ල  

ස තික ස  සුදුසුකම් වයාජ බව සමස්ත න  ාර්තනම්ේුනේම ප්රචලිතව ඇති සිදුවීමක් බැවිේ  නම් 

පිලිබඳ බේධනාගාර නකාමසාරිස් ජනරාල්ලුමා නවත තවත් නිලධාරීේ කී න නනකු සමග ලිඛිතව 

 ැනුවත් කල  ඒ පිලිබඳ කිසිදු  රීක්ෂණයක් සිදු නනාවුන බැවිේ , මා අයදුම් කරන ල  නුත් 

බේධනාගාර න  ාර්තනම්ේුව විසිේ ලබා දීම ප්රතික්නෂ්  කරන ල  නතාරුරු ලබා ගැනීම සඳ ා ස  

අ ාල සම්ුඛ  රීක්ෂණනේ විනිවි බව  රික්ෂා කිරීම සඳ ාත්, යම් විෂමාචාරයක් න ෝ අකටයුත්තක් වී 

ඇත්නම් එවේ වයාජ නතාරුරු ස යේනේ අධධර්යමත් කිරීම සඳ ාත් නමම අභියාචනය විභාගයට 

අවශය කටයුු සිදු කර න න නමේ අයැ  සිටිමි.” 

සළකො බැලීම 

ඉ ත සඳ ේ 24.07.2020 දිනැති නතාරුරු ඉල්ලීනම් අේතර්ගත අංක 01, 02 ස  04 ට අ ාළ නතාරුරු 

න ාදු අධිකාරිය විසිේ  ාතමක් රහිත ලිපියකිේ අභියාචක නවත ු ා  ැර ඇත. එකී ලිපිය අභියාචකට ලැබුණු 

බවට අභියාචක පිළිගනී. 

 

නතාරුරු ඉල්ලීනම් අංක 03 අයිතමයට අ ාළ නතාරුරු නතවන  ාර්ශවයකට අයත් නතාරුරුය යන 

  නම මත ු ා  ැරීම න ාදු අධිකාරිය විසිේ ප්රතික්නෂ්  කර ඇත.  

 

නම් සම්බේධනයේ අභියාචකනේ ස්ථාවරය ඔහුනේ 2021.03.27 දිනැති ලිපිනයේ  ැ ැදිලි කර ඇත. එකී 

ලිපිනේ 4 වන නේ ය අනුව අ ාළ සම්ුඛ  රීක්ෂණයට අභියාචක ස භාගි වී ඇති අතර සම්ුඛ  රීක්ෂණනේ 

ප්රතිඵල අනුව අභියාචකට 31 වන ස්ථානය ලැබී ඇති අතර සම්ුඛ  රීක්ෂණ ලැයිස්ුනේ 26 වන ස්ථානය 

 ක්වා ුද්ගලයිේට උසස්වීම් ලැබී ඇති බවට සඳ ේ කර ඇත. නම් අනුව එකී 2021.03.27 දින ලිපිනේ 

සඳ ේ න ්තූේ මත තම නතාරුරු ඉල්ලීනම් 03 අයිතමයට අ ාළ නතාරුරු ු ා  රින නලසට කරුණු 

ඉදිරි ත් කරන ලදී. 
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ඉදිරි ත් කරන ල  කරුණු සළකා බැීනම්දී එකී න ්තූේ  ා සම්ුඛ  රීක්ෂණනේ ප්රතිඵල අනුව අභියාචක 

රැඳී සිටින 31 වන ස්ථානය  ක්වා නම් සඳ ේව ඇති ස   ැනටමත් ඒ අනුව උසස්වීම් ලබා ඇති 

නිලධාරිේනේ ස  ුද්ගලයිේනේ නතාරුරු සම්ුඛ  රීක්ෂණනේ ප්රතිඵලය සකස් කිරීම සඳ ා අ ාළ කර 

ගත්නත් නම්, එකී නතාරුරු අභියාචකනේ අයිතිවාසිකම්  ා ගැනටන බැවිේ එම නතාරුරු ලබා ගැනීමට 

අභියාචකට ධනතික අයිතියක් ලැනේ. එබැවිේ, නතවන  ාර්ශවයකට අයත් නතාරුරුය යන මතය මත 

  නම්ව එකී නතාරුරු ු ා  ැරීම ප්රතික්නෂ්  කිරීම සඳ ා න ාදු අධිකාරිනේ නම් කළ නිලධාරි සිදු කළ 

තීරණය  ා එකඟ වීමට අ ට  ැකියාවක් නනාමැත. 

 

එබැවිේ නමම කරුණු සළකා බලා 2022.09.15 වන දිනට ප්රථම, උක්ත සඳ ේ නතාරුරු ඉල්ලීනම් 3 වන 

අයිතමයට අ ාළ නතාරුරු ඉල්ලලා ඇති අයුරිේ, නමම නකාමිෂේ සභාවට  පිට ත් සහිතව, අභියාචක නවත 

ු ා  ැරීමට න ාදු අධිකාරිය ක්රියා කළ යුු බවට අපි තීරණය කරු.  

 

නකාමිෂේ සභානේ නමම තීරණයට අනුකූලව ක්රියා කිරීමට න ාදු අධිකාරිය අන ාන ාසත් වේනේ නම්, 

නතාරුරු නිලධාරිට ස  න ාදු අධිකාරියට එනරහිව 2016 අංක 12  රණ නතාරුරු  ැනගැනීනම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නනත් 39 වගේතිය ප්රකාරව නියමිත මන ස්්ත්රාත් අධිකරණනයහි නඩු  ැවරීමට 

ක්රියාකළ යුු බවට නකාමිෂේ සභාව තීරණය කරයි. 

 

නකාමිෂේ සභානේ නමම තීරණය න ාදු අධිකාරිය නවත, නතාරුරු නිලධාරි නවත ස  අභියාචක නවත  ේවා 

යැවීමට  නකාමිෂේ සභානේ අධයක්ෂ ජනරාල්ලවරයා නමන යවනු ලැනේ.  

 

නමම අභියාචනය අවසේ කරනු ලැනේ. 

 


