ආරක්  ලංඅමපතපාය
ශ්රී ලංා ප ලංලඳීසියේල  ලංලවේලය ලංඅතශැරයපලේ ලං
නිලයෝග ලංබප ලංයේටින ලංලඳීලිව් ලංනිධරයන් ලංනැලත ලංලවේලල  ලංපිහිටුවීම.
ශ්රී ලංකාවේ න ලංතිය හ ලං ේ ලංමේමහ ලංරක්ෂිත ක ලං රීමේ ක ලං වේයාහේියහ ලං ිඩේත් ලං ශෂිය මත්ි ලංඳිත්ිේ ෙන ලංහේමට ලංදේහව ලං
වීම ලංපිණිම ලංදැනට ලං මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටින ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ඳීසිසි ( ලංිශේ ශේක ලංවේයාහ ලංබකවේහ ලංද ලං
ඇතුළත්ි) ලං නිකධ්හන් ලංශේසින් ලංදිගින් ලංදිෙටම ලං සිදු ලංව්නු ලංකබන ලංඅභිහේචනේ ලංමැකරීල්කට ලං ෙන ලං ඔවුන්ි ලං නැික ලං
මේි ( ලංපිහිටුවීමට ලංමකවේ ලංබැසිම ලංම ේ ලං2020.02.19 ලංින ලංදින ලංඅමේකය ලංම්ඩඩක ලංඅනුමැය හ ලංකැී  ලංඇක. ලං
ඒ ලං අනුි ලං ජේය ව ලං ඳීයම් ලං වීමිකන් ලං මභේ න ලං ේ ලං මැය ි්ණ ලං වීමිකන් ලං මභේ න ලං එවඟකේිහ ලං ඳරිදි ලං මේිහ ලං
අක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටින ලංනිකධ්හන් ලංනැික ලං මේි ( ලංපිහිටුවීම ලංශේධිමත් ලං ේ ලංඳේ්දෘකය ලං්රිහේියහෂි ලං
ඔම් මේ ලංත්රී ලංද්ගලෙක ලංවමිටුිව ලංනියා ගලශ ලංමක ලංසිදු ලං ව යා. ලං ක ලංින ලංශේට ලං මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටින ලං
නිකධ්හන් ලංනැික ලං මේි ( ලංපිහිටුවීම ලංමකවේ ලංබැසිම ලංඳ ක ලං වීන් ගලසිිකට ලංහටත්ි ලංසිදු ලංරීමේමට ලංනිහමිකහ.


2009.06.01 ලංදිනට ලංඳසු ලංලවේලය ලංඅතශැරයපලේ ලංනිලයෝග ලංබප ලංයේටින ලංනිධරයන්
i.

2020.01.01 ලංදිනට ලංිහම ලංඅවුරුදු ලං50 ලංට ලංිඩේ ලංඅඩු ලංශේහ ලංයුතුහ.

ii.

මේිහ ලං අක ැ්හේ ක ලං නි හෝෙ ලං කබේ ලං සිටි ලං වේකහට ලං අදේකි ලං සිදු ලං ව ්න ලං ඳරකබික ලං ඳමේෂිකණහවට ලං ේ ලං
නැික ලං මේිහට ලංබිේ ලංෙැතිමට ලංක්ක ලංහ ඳත් ලංමේනසිව ලං ේ ලං මෞඛ්ය ලංකත්ත්ිහරීන් ලංයුෂික ලංින් න් ලංද ලං
හන්න ලංමනේථ ලංව් ලංෙැතිම ලංම ේ ලං ඳීයම් ලං ්ෝ ල් ලංප්රධේන ලංෛිදය ලංනිකධේමේ ලංශේසින් ලංඳිත්ිනු ලංකබන ලං
ෛිදය ලංඳමේෂිකණහවට ලං ඳති ලංසිටිහ ලංයුතුහ.

iii.

ෛිදය ලංඳමේෂිකණ (දී ලං ඳීයම් ලං ්ෝ ල් ලංප්රධේන ලංෛිදය ලංනිකධේමේ ලංශේසින් ලංඔු  ලං  ලංඇහ ලංනැික ලං මේි ( ලං
පිහිටුවීමට ලං නුරකදුම් මකු ලං නීින ලං බිට ලං මනේථ ලං වක ලං යුතු ලං අක් ලං ඳරකබික ලං ිේයාකේ ලං ේ ලං ෛිදය ලං ිේයාකේ ලං
නැික ලං වමිටුි ලං ික ලං හීමු ලං රීමේ මන් ලං ඳරකි ලං වමිටුි ලං ශේසින් ලං අිමේන ලං තී්ණහ ලං ෙනු ලං කබනු ලං ඇක. ලං එම ලං
තී්ණහ ලංඅිමේනේත්මව ලං න.

iv.

එ කම ලංනැික ලං මේි ( ලංපිහිටිනු ලංකබන ලංනිකධ්හන් ලං ඳීයම්ඳය  ලංශේසින් ලං හීමු ලංව්නු ලංකබන ලංමමවට ලං
නීඅඩු ලංවේකහව ලංධේරිකේ ලංද්ු ණුිවට ලංහටත් ලංින ලංඅක් ලං ඳීයම්ඳය ි්හේ ලංශේසින් ලංතී්ණහ ලංව්නු ලංකබන ලං
ප්ර ගලශහව ලං ිම් ලං 03 ලං ව ලං අිම ලං වේකහෂි ලං මේිහ ලං වක ලං යුතුහ. ලං එම ලං වේක ලං ීමමේි ලං තුක ලං ම්ථේන ලං මේරුවීමෂි ලං
අ ේෂිකේ ලංව්න් න් ලංනක ලංජේය ව ලං ඳීයම් ලං වීමිකන් ලංමභේි ලං ික ලංඅභිහේචනේ ලංඉදිරිඳත් ලංවක ලංයුතුහ.

v.

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටින ලංනිකධ්හන් ලංනැික ලං මේි ( ලංපිහිටුවී කදී ලංඔවුන් ේ ලංිැටුේ ලං
පිහි් ලං ිනු ( ලං ආහකන ලං මාග්ර ( ලං ඳළමු ලං වේ්ඩඩ ( ලං VII ින ලං ඳරිච් ේද ( ලං 8:1 ලං ිෙන්ය  හහි ලං
ප්රය ඳේදන ලං ප්රවේ්ි ලං කනතු් ලං අක ැ්හේ ක ලං නි හෝෙ ලං කබන ලං අිම්ථේ න ලං ද්මින් ලං සිටි ලං කනතු යා ලං මයව ලං
ිැටුේ ලංපිහි් ලං න.

vi.

ම මේ ලං නැික ලං මේි ( ලං පිහිටුින ලං කබන ලං නිකධ්හන් ේ ලං ශේශ්රේම ලං ිැටුේ ලං හිමිවම ලංමළවේ ලං බැසිම ලං ම ේ ලං
ඔවුන් ේ ලංපූයාි ලංමක්රීහ ලං මේිේ ලංවේකහද ලංෙණනහ ලංව්නු ලංකැ .



2009.06.01 ලංදිනට ලංලඳර ලංලවේලය ලංඅතශැරයපලේ ලංනිලයෝග ලංබප ලංයේටින ලංනිධරයන්
ඉ ක ලං වීන් ගලසි ලංිකට ලංඅමක්ි ලංඳ ක ලංම න් ලං වීන් ගලසි ලංඅදේක ලං න.
i.

මේිහ ලං අක ැ්හේ ක ලං නි හෝෙ ලං කැී මට ලං පූයාි හන් ලං ව ලං මේිේ ලං වේකහ ලං තුක ලං උතුරු ලං ේ ලං නැ ෙනහි් ලං
ප්ර ගලශික ලංි ම යුක ලංවකේඳ ලංතුක) ලංඅිම ලංිශ හන් ලංිම්ව ලංවේකහෂි ලං මේිහ ලංව් ලංය බිහ ලංයුතුහ.

ii.

මේිහ ලං අක ැ්හේ ක ලං නි හෝෙ ලං කැී මට ලං පූයාි හන් ලං ව ලං මක්රීහ ලං මේිේ ලං වේකහ  ලං 2020.01.01 ලං දිනට ලං
ෙණනහ ලංව්නු ලංකබන ලං මේි ( ලං නීසිටි ලංවේකහට ලංිඩේ ලංිැඩි ලංශේහ ලංයුතුහ.

දැනට ලං මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටින ලංනිකධ්හන් ලංකම ලංඅභිහේචනේ ලං ක ලංමමඟ ලංඇය  ලංආවෘය  ලංඳත්රහට ලං
අනුි ලංඳ ක ලංයපිනහට ලං2020.07.17 ලංදින ලං ෝ ලංඊට ලංප්රථම හන් ලංයහේඳාදිචි ලංකැඳෑ කන් ලං ෝ ලංඅය න් ලං ෙනශේත් ලංභේ් ලං
දීම ලං ෝ ලංඳ ක ලංශේදුත් ලංයපිනහ ලංඔම් මේ ලංකැී මට ලංමැකැම්ශේහ ලංයුතුහ.
අතිලේ  ලංලේ ේ,
ආරක්  ලංඅමපතපාය ලංතියතිය ලංශප ලංවපමය ලංඅාය ,
14 ලංලන ලංමශෂ, ලං“සුහුරුඳපය”,
බත්තරමුේ.
විද්යුත් ලංලිපිනය ලං:- adlseclaw1@defence.lk
වි් ( ලංිකඳම ලංඉ ළ ලං වළි ්හි ලං“නැලත ලංලවේලල  ලංපිහිටුවීම ලං- ලං2020” ලං කම ලංම න් ලංරීමේම ලංඅකයේිශය ලං න.
ක ලං මකබන්ධ හන් ලං කී්තුරු ලං www.defence.lk ේ ලං www.police.lk ලං හන ලං ි  ලං අඩශේහන් ලං ඔම් මේ ලං ම  ලං
වේයාහේක ලං ලං නකේින් ලංතුකදී ලංදු්වථන ලංඅාව ලං0112887884 ලංඔම් මේ ලංකබේ ලංෙක ලං ැරීහ.

ලේ ේ
ආරක්  ලංඅමපතපාය
අා  ලං15/ ලං5
බපද්යක් ලංමපලත
ල ීෂඹ ලං03
2020.06.17

ශ්රී ලංා ප ලංලඳීසියේල  ලංලවේලය ලංඅතශැරයපලේ ලංනිලයෝග ලංබප ලංයේටින
ලඳීලිව් ලංනිධරයන් ලංනැලත ලංලවේලල  ලංපිහිටුවීම ලංව ප ලංබැසිම ලංවශප ලංවූ ලංආ ෘති ලංඳත්රය.
1.

අභිහේචව ලංනිකධ්හේ ේ ලංනම ලං:-

2.

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබන ලංශේට ලංදැරූ ලංනිකහ ලං ේ ලංනික ලංඅාවහ ලං:-

3.

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබන ලංශේට ලංඅනුයුෂිකි ලංසිටි
I.
II.

4.

වීට්ඨේශහ ලං:ඳීයම් ලංම්ථේනහ  ලංඒවවහ  ලංවේයාහේාශහ ලං:-

උඳන් ලංදිනහ ලං:-

4. ලංිi) ඳෞගලෙයව ලංයපිනහ
 ලං ලං ලං(ii) දු්වථන ලංඅාවහ ලං

5.

මේිහට ලංබැඳුණු ලංදිනහ ලං:-

6.

මේිහ ලංඅක ැ්ගිහ ලංදිනහ ලං:-

7.

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබන ලංශේට ලංමක්රීහ ලං මේිේ ලංවේකහ ලං:- ලං

8.

2020.01.01 ලංදිනට ලංිහම ලං:- ලං ලං ලං

9.

මීට ලං ඳ් ලං මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංඇත්නක
i.
ii.

10.

12.

14.

15.

මේම:

දින: ලං

අවු: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං මේම:

දින: ලං

නැික ලං මේි ( ලංපිහිටව ලංදිනහ ලං:-

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටි ලංවේක ලංීමමේි ලංතුක ලංඳදිාචිි ලංසිටි ලංම්ථි්  ලංකේිවේයව ලංයපිනහන් ලංඅදේක ලං
ඳීයම් ලංිමමද ලංඇතුළත්ි ලං
ලඳීලිව් ලංලවම

ඳදිාචිල ලංයේටි ලං ප ලංසීමපල

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙ ලංකබේ ලංසිටි ලංවේක ලංීමමේි ලංතුක ලංවි් ලං
නැගලද ලංහන්න ලංිෙ ලංි ලංසිහළු ලංශේම්ක් ලංදැෂිශේහ ලංයුතුහ)

ෝ ලංඅධිව්ණහරීන් ලංි්දවරු ලංවී ලංය 

ද ලං  ලං

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙහට ලංඑ ්හිි ලංඅභිහේචනේ ලංසිදු ලංව්න ලංකගල ගල ලංනක ලංඒ ලංපිළිබ ලංශේම්ක්හ ලං:අභියපචනප ලං ෂ ලංදිනය

13.

අවු:

මේිහ ලංඅක ැ්හේ ක ලංනි හෝෙහ ලංකද ලංදිනහ ලං:-

ව්ථිර ලං/ ලංතපල පලි  ලංලිපිනය

11.

::-

අභියපච  ලංබධපරියපලේ ලංතීරණය

මේිහ ලංඅක ැ්හේමට ලංඳදනක ලංව ලං ේතු ලං:ිඅදේක ලං ේතන් ලංමශේම්ක්ේත්මවි ලංමේෂිත  ලංමහිකි ලංදැෂිශේහ ලංයුතුහ)
මේිහ ලං අක ැ්හේ ක ලං නි හෝෙ ලං කැී මට ලං ප්රථම හන් ලං ම
පිළිබ ලංශේම්ක්හ
ම

යුක ලංවකේඳ

යුක ලං වකේඳහන්ී  ලං මේිහ ලං ව් ලං ඇත්නක ලං ඒ ලං
මේිේ ලංවේකහ

(1) ........................................................දින ලංසිට ලං................................................දෂිිේ
(2) ........................................................දින ලංසිට ලං................................................දෂිිේ

අ.පි.බ.

 ලං

02

ඉ ක ලං කී්තුරු ලංමේ ේ ලංදැති ක ලංප්රමේණහට ලංනිිැ්දි ලංබිටත් ලංමකය ලංබිටත් ලංනැික ලං මේි ( ලංපිහිටුවීමට ලංතී්ණහ ලං
ව්නු ලං කැබුි ීත් ලං එම ලං නැික ලං මේි ( ලං පිහිටුවී කදී ලං ඳනිනු ලං කබන ලං ඕනෑම ලං වීන් ගලසිහවට ලං හටත්ි ලං
මේිහට ලං ිේයාකේ ලං රීමේමට ලං එවඟ ලං ින ලං බිත්  ලං හක ලං
හරීන් ලං අමකය ලං කී්තුරු ලං ඉදිරිඳත් ලං ව් ලං ඇය  ලං බි ලං
අනේි්ණහ ලං වුි ීත් ලං ඕනෑම ලං අිම්ථේිව ලං නැික ලං මේි ( ලං පිහිටුවීමට ලං නුරකදුම් මකු ලං ින ලං බි ලං මේ ලං දැනුිත්ි ලං
සිටින ලංබිට ලං මයින් ලංප්රවේශ ලංව්මි.
.............................................
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