2016 අංක 12 තෙොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබද පනතෙහි 8 ලන ලගන්තිය යටතේ ප්රසි්ධ කරනු බන අර් ලළර්ෂික ලළර්ෙළල 2019 තදවෆේබර්
01.
i.

අභහත්හාංලයේ නභ

-

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ

ii.

ලිපිනඹ

-

අාංක 15/5, ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03

iii.

දුයකථන අාංක

-

0112-430860-9 , 0112-430870-8

iv.

විදුත් ත්ළඳළල් ලිපිනඹ

-

secdefence@defence.lk

v.

යබ් අඩවිඹ

-

www.defence.lk

02. අමළෙළංය යටතේ ඇති තපොඅධ අාරකළ්න්
I.
නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ අාංලඹ
II.
ආගභන වහ විගභන යදඳහර්ත්යේන්තු
III.
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදාංචි කිරීයේ යදඳහර්ත්යේන්තු
IV.
කහරගුණ විදහ යදඳහර්ත්යේන්තු
V.
ආයක්ක භහණ්ඩලික ප්රධහනී කහර්ඹහරඹ
VI.
ශ්රී රාංකහ යුධ වදාදහ
VII.
ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහ
VIII.
ශ්රී රාංකහ ගුන් වදාදහ
IX.
ශ්රී රාංකහ යඳොස්ස දාරසථහනඹ
X.
සිවිල් ආයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු
XI.
ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධසථහනඹ
XII.
ශ්රී රාංකහ තහතික ආයක්ක අධඹනඹ ආඹත්නඹ
XIII.
ශ්රී රාංකහ යයශහයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු
XIV.
තහතික යගොඩනළගිලි ඳර්යේණ ාංවිධහනඹ
XV.
යහත යනොන ාංවිධහන වහ න යල්කේ කහර්ඹහරඹ
XVI.
ශ්රී රාංකහ විදුලි ාංයද්ල යාඹහභන යකොෂනන් බහ
XVII.
ආඳදහ කශභනහකයණ භධසථහනඹ
XVIII.
යහත බුද්ධි යේඹ
XIX.
යණවිරු යේහ අධිකහරිඹ
XX.
තහතික ආඳදහ වන යේහ භධසථහනඹ

XXI.

තහතික යඳොලිස අබහ ආඹත්නඹ

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

XXXI.

තහතික ශිබ ඵරකහඹ
තනයහල් ශ්රීභත් යත්න් යකොත්රහර ආයක්ක විලස විදහරඹ
ආයක්ක යේහ අණ වහ භහණ්ඩලික විදහරඹ
ආයක්ක යේහ විදහරඹ
සී/ යක්නහ ආයක්ක රාංකහ භහගභ
තහතික අන්ත්යහඹකය ඖධ ඳහරක භණ්ඩරඹ
යත්ොයතුරු වහ න්යායේදන යායඹ්ජිත්හඹත්නඹ
ශ්රී රාංකහ ඳරිකණක වදසි ප්රතිාහය ාංදඹ
න කශභනහකයණඹ වහ ු  තහතික බහ

ඒකහඵද්ධ යේහ බහහ පුහුණු ආඹත්නඹ

03. අමළෙලරයළ ශළ තකකේ පිළිබ තෙොරතුරු කළර්යයන් ශළ ්රියළකළරකේ බෙ ශළ කළර්ය පටිපළටි
අමළෙලරයළ ියතය ් අමළෙලරයළ
තකකේ

ිය ලතයන් වේබන් විය ශෆකි
ක්රමය ලිපපිනය අධරකනන අංකය
විදුේ ෙෆප සෆස්වහ අංකය

රළ් අමළෙලරයළ
ගරු යහත ආයක්ක යහත
අභහත්
ාභල්
යහතඳක්
භළතිතුභහ

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.

කළර්යයන් ්රියළකළරකේ වශ කර්ෙලයන්

බෙ වශ තීරණ ගෆනීතේ කළර්යපටිපළටි

අංක 2153 12 – 2019.12.10 දිනෆති අති විතේ ගෆවට් පත්රය මිනන් කළර්යයන් ශළ බෙ පලරළ
ඇෙ.
i. යහත ආයක්හ පිළිඵ විඹඹ ව අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තු වහ සථහපිත්
ආඹත්නඹන්හි විඹඹන් ව නීති අණඳනත් ර අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩ වන් ව හඳිති
ේඳහදනඹ කිරීභ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇගයීභ.
ii. ආයක්ක යේහන්හි කහර්ඹඹන් ඳවසුකයස්භ තුළින් යයේ ආයක්හ ළරසීභ.
iii. අබන්ත්ය ආයක්හ ඳත්හයගන ඹහභ.
iv. යහත වහ අබන්ත්ය ආයක්හ ේඵන්ධිත් බුද්ධි යේහන් ඳත්හයගන ඹහභ.
v. ආගන්තුක වදාදහන් වහ ඵත්හ ඳත්හයගන ඹහභ වහ තහත්න්ත්ය භහුෂීයඹ යභයවයුේ වහ
වයඹ්ගඹ රඵහ දීභ.
vi. ිද්ධ යණවිරුන් වහ ආඵහධිත් යොල්දහසුන් යේ සුබහධන ක යුතු.
vii. ආයක්ක යේයේ පුද්ගරඹන් වහ ආයක්ක අධහඳනඹ, ඳලසාහත් යේහ අධහඳනඹ වහ උස
අධහඳනඹ රඵහ දීභ භගින් යේහ යාපුණත්හ වහ කුරත්හ ාංර්ධනඹ කිරීභ.
viii. පුපුයණ ද්ර වහ ගියාඅවි කශභණහකයණඹ වහ යාඹහභන ක යුතු.
ix. ප්රදීඳහගහය නඩත්තු අදහශ ක යුතු (යහඹ අධිකහරිඹ තු ප්රදීඳහගහය වළය
x. පුද්ගලික ආයක්ක යේහ ේඵන්ධ යාඹහභන ක යුතු.
xi. ගරහගළනීයේ යභයවයුේ ව යයශ ආයක්ක යේඹ ඳරිඳහරනඹ කිරීභ.
xii. උදර්ඳන නීති රීති ර අුෂ අදහශ ක යුතු.
xiii. නීතිඹ වහ හභඹ ඳත්හයගන ඹහභ.
xiv. භහත විනඹ ත්වු රු යකයයන පුළුල් ප්රතිාංසකයණ ඇතුශත් උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ.
xv. තහතිකයඳොලිස යකොෂනන් බහයේ භහර්යග්ඳයද්ල අුෂ යඳොලිස යේහයේ භහන ේඳත්

කශභනහකයණඹ වහ යේහ කහර්ඹක්භත්හඹ ළඩි දයුණු කිරීභ.
xvi. අඳයහධ වහ භහත වියය්ධී ක්රිඹහ ළශක්මටභ වහ භළඩඳළළත්මටභ ක යුතු කිරීභ.
xvii. යථහවන ගභනහගභනඹ ඳහරනඹ කිරීභ.
xviii. ර්ධනඹ න ත්යගකහරී යශඳර තුශ, යඳොදු ඹවඳත් සුයකිෂනන් විදුලි ාංයද්ල කර්භහන්ත්යේ
තියය ාංර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ විදුලි ාංයද්ල ක යුතු කිඹහභනඹ කිරීභ.
xix. නමටන ත්හක්ණඹ යඹොදහ ගයාෂනන් ළභ යත්ොයතුරු ත්හක්ණ ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ අල
පිඹය ගළනීභ.
xx. අන්ත්ර් යහතආඹත්න වහ යත්ොයතුරු ත්හක්ණඹ වදුන්හදීභ තුළින් යතයේ ව සථහපිත්
ආඹත්නඹන්හිත් අයනකුත් යහතහඹන්හිත් යේහ ළඳයීයේ පරදහයීත්හඹ වහ
කහර්ඹක්භත්හඹ ඉවශ නළාංමටභ වහ යත්ොයතුරු ත්හක්ණ දාරහයේබන වහ ඳවසුක්ේ ළඳයීභ
වහ අධීක්ණඹ.
xxi. යත්ොයතුරු ත්හක්ණහක්යත්හඹ ප්රර්ධනඹ වහ ළඩ  වන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ.
xxii. භහතයේ සිඹළුභ සථයර යත්ොයතුරු ත්හක්ණඹ බහවිත්ඹ ධධර්ඹභත් කිරීභ වහ ඉවශ නළාංමටභ
වහ උඳහඹ භහර්ග ාංර්ධනඹ ව පුද්ගලික අාංලභග වු ල්මට යත්ොයතුරු ත්හක්ණ දාරහයේබඹන්
ේඵන්ධීකයණඹ වහ ඳවසුකේ ළරසීභ.
xxiii. යිඵර් ආයක්ණඹ අදහශ සිද්ධීන් ේඵන්ධයඹන් ක්රිඹ භළදවත්මටභ වහ ැළයා සිද්ධීන්
ළශක්මටභ පිණි ු  තහතික භධසථහනඹ පිළිඵ ක යුතු වහ ැභගින් අදහශ නීති ක්රිඹහත්භක කිරීයේ
ආඹත්නර ඩිජි ල් ය්වහරික ඳරීක්ණ වහ අල කයුෂ රඵන ත්හක්ණික වහඹ රඵහදීභ.
xxiv. අන්ත්යහඹකහරී ඖධ බහවිත්ඹ ළශක්මටභ වහ ඳහරනඹ.
xxv. ආගභනඹ වහ විගභන ක යුතු.
xxvi. ශ්රී රාංකහ පුයළසිබහඹ අදහශ ක යුතු.
xxvii. පුද්ගරයින් ලිඹහඳදාංචි කිරීභ.
xxviii. තහතික ප්රතිඳත්ති යහදා තුශ යහත යනොන ාංවිධහන ර කහර්ඹඹන් ේඵන්ධීකයණඹ කයෂනන්
යයේ ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹ වහ දහඹක මටභ අසථහ ළරසීභ.
xxix. සහබහවික න ර රයයොත්තු යදන ඳරිද (ප්රත්සථ ඉදකිරීේ ප්රර්ධනඹ ව ත්හක්ණික
භහර්යග්ඳයද්ල ළඳයීභ.
xxx. නහඹඹෆේ ආඳදහ කශභනහකයණඹ ව ඊ අදහශ ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන ක යුතු සිදුකිරීභ.
xxxi. යාහ වහ ඉදකිරීේ ඹන අාංල වහ යඹ්ග ත්හක්ණඹ අදහශ ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන ක ඹතු
දරිගළන්මටභ.
xxxii. කහරගුණ විදහත්භක ක්ක්ණ වහ ඳර්යේණ සිදුකිරීභ.
xxxiii. සහබහවික න යඳයයීේ කිරීභ වහ ඒ පිළිඵ අදහශ අාංල දළුෂත් කිරීභ.
xxxiv. සහබහවික න ව ෂනනහහ විසින් සිදුකයුෂ රඵන න පිළිඵ දළුෂත් කිරීයේ ළඩ වන්
ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ.
xxxv. සහබහවික න ව ෂනයාහ විසින් සිදුකයුෂ රඵන න රදී ගරහගළනීයේ යභයවයුේ
ක්රිඹහත්භක කිරීභ.
xxxvi. තහත්න්ත්ය භහුෂීයඹ වන යේහ ළඩ වන් ේඵන්ධීකයණඹ.
xxxvii. අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තු වහ සථහපිත් ආඹත්නඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ ව
ැභ ආඹත්නඹන් ඳළරී ඇති සිඹළුභ විඹඹන් අදහශ ක යුතු.

ආරස්ක තකකේ
යේතර් යතනයහල් (විශ්රහෂනක
කභල් ගුණයත්න

ඩබ්ඩබ්මට ආර්ඩබ්පී ආර්ැසපී
යුැසපී ැන්ඩීසී පීැසසී ැේෆිල්

04.

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2441482
011-2381154
ෂළක්ස 011-2541529

-ඉවත් දවන් කහර්ඹඹන්-

අමළෙළංය තුෂ වහනළපිෙ අංයන් අතිතර්ක තකකේලරුන් ත්හස වශකළර තකකේලරුන් වශකළර තකකේලරුන් වි ළයක කළණ්ඩතේ ිය ළ්න් පිළිබ

විවහෙර
නම වශ ්රියළකළ් ෙනතුර

ඳරිඳහරන අාංලඹ
ඩබ්.ඒ. කුරසරිඹ භවත්හ
අතියර්ක යල්කේ
(ඳරිඳහරන

ිය ලතයන් වේබන් විය ශෆකි ක්රමය

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
ඳරිඳහරන අාංලඹ,
15/5, ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2326000
ෂළක්ස
011-2446300
දගු
300

කළර්යයන් ්රියළකළරකේ වශ කර්ෙලයන්

බෙ වශ තීරණ
ගෆනීතේ කළර්යපටිපළටි

i. අභහත්හාංලයේ සිඹළුභ යාරධහරීන්යේ ආඹත්යාක ක යුතු ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ
i. ආඹත්න ාංග්රවඹ
අධීක්ණඹ
ii. දාදල් යයගුරහසි,
ii. අභහත්හාංලයේ ත්කේ යාසි කශභනහකයණඹ වහ අලත්හ ආයේක්ණඹ
iii. යහත යේහ
iii. ත්රිවිධ වදාදහ සිවිල් කහර්ඹ භණ්ඩරයේ ආඹත්යාක ක යුතු
යකොෂනන් බහයේ
iv. යකොත්භයල් බහහ පුහුණු ආඹත්නයේ සිවිල් කහර්ඹ භණ්ඩරයේ ඳරිඳහරන ක යුතු
v. යහත බුද්ධි යේයේ ඳරිඳහරන ක යුතු
කහර්ඹ ඳටිඳහටික
vi. ඉාංජියන්රු වහ යත්ොයතුරු ත්හක්ණ අාංලර ක්රිඹහකහයකේ ආයේක්ණඹ
රීති
vii. තහතික ආයක්ක අයදාදර කශභනහකයණඹ
viii. ත්රිවිධ වදාදහ සුබ හධන ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ වහ ආයේක්ණඹ.
 ත්විරු යාහ හඳිතිඹ
 යණතඹපුය යාහ හඳිතිඹ
 යණවිරු රිඹල් ස හර්
 වළර යණවිරු ේඳත් භඛ්සථහනඹ
 ෂනහිඳු යත් භළදුය
ix. අභහත්හාංලයේ සුබ හධන ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ වහ ආයේක්ණඹ.
x. අභහත්හාංලයේ වහ ඒ ඹ යත් ඇති ආඹත්නර භහන ේඳත්, ාංර්ධන/ පුහුණු
ළඩ වන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ
xi. ත්රිවිධ වදාදහ සුබහධනඹ ේඵන්ධ සිඹළුභ ාංර්ධන වහ ආඹත්යාක ක යුතු
අධීක්ණඹ
xii. අභහත්හාංලයේ පරදහයිත්හඹ ළඩි කිරීයේ වහ සුබහධනඹ අදහශ සිඹලු
ක්රිඹහකහයකේ අධික්ණඹ

සුගත් සිසිය කුභහය භවත්හ
යතසස වකහය යල්කේ
(ඳරිඳහරන

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
ඳරිඳහරන අාංලඹ,
15/5, ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
දගු

කෂුයා ැන්. ලිඹනයේ
භවත්ෂනඹ
වකහය යල්කේ
(ඳරිඳහරන

011-2421436
301

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
ඳරිඳහරන අාංලඹ,
15/5, ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
දගු
ෂළක්ස

011-2421436
338
011-2324433

i. අභහත්හාංලයේ යතසස යනොන භහණ්ඩලික යාරධහරී කහර්ඹඹ හධන හර්ත්හ
ඇගයීේ කිරීභ වහ ළටුප් ර්ධක යාර්යද්ල කිරීභ.
ii. යහත කශභනහකයණ වකහය යේයේ වහ උඳහධිධහරීන්යේ ළටුප් ර්ධක
ප්රභහනකරු යාගභනඹ ව ළටුප් ර්ධක අුෂභත් කිරීභ.
iii. යතසස යනොන භහණ්ඩලික යාරධහරීන්යේ සිඹලුභ යාහඩු අුෂභත් කිරීභ.
iv. අභහත්හාංලඹ ව ත්රිවිධ වදාදහර සිවිල් භහණ්ඩලික යාරධහරීන්යේ යද්ය ඹ වහ
වියද්ය ඹ පුහුණු ඳහසභහරහ ක යුතු.
v. අභහත්හාංලයේ කහර්ඹහර ක යුතු අධීක්ණඹ ව ේඳත් කශභනහකයණඹ.
vi. අභහත්හාංලයේ ප්රහවන අාංලඹ අදහශ ඳරිඳහරන යාරධහරියාඹයේ ක ඹතු
අධීක්ණඹ.
vii. අභහත්භණ්ඩර ාංයද්ල ළකසීභ පිළිඵ අධීක්ණඹ.
viii. ඵහගළනීයේ ඳටිඳහටි ඳරීක්හ කිරීභ.
ix. අභහත්හාංලයේ ඳරිඳහරන අාංලයේ ක ඹතු අධීක්ණඹ, ඳරිඳහරන ක යුතු
ාක්රයල්ඛ් නීතිරීති යයගුරහසි ර අුෂකර ඳත්හයගන ඹහභ.අභහත්හාංලයේ
අාංලඹන් අත්ය යහතකහරී ක යුතු කහර්ඹක්භ ඉටුකිරීභ වහ සුදුසු අබන්ත්ය
ළඩ පිළියශක් කස කිරීභ.
x. අභහත්හාංලයේ අාංලඹන් අත්ය යහතකහරී ළඩ යඵදීේ ර අුෂ ත්නතුරු ර
පුයප්ඳහඩු පියමටභ වහ කහර්ඹ භණ්ඩර අලත්හ වදුනහයගන පුයප්ඳහඩු පියමටභ
ේඵන්ධයඹන් අල ඉදරි ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ.
xi. අභහත්හාංලයේ ඳහරන, දාර වහ අයනකුත් අාංලඹන් අත්ය භනහ ේඵන්ධීකයණඹක්
ඇති කිරීභ.
i. අභහත්හාංලඹ වහ අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඇති ත්රිවිධ වදාදහන්හි / යහත බුද්ධි යේඹ/
යකොත්භයල් බහහ පුහුණු ආඹත්නඹන්හි භහණ්ඩලික යනොන යාරධහරීන්යේ කහර්ඹ
හධන හර්ත්හ ඇගයීේ කිරීභ/ ළටුප් ර්ධක යාර්යද්ල කිරීභ.
ii. අාංලඹ අදහර භහණ්ඩලික යනොන යාරධහරීන්යේ යාහඩු අුෂභත් කිරීභ.
iii. ආඹත්න ාංග්රවයේ ළරසී ඇති විධිවිධහන ඳරිද කශභනහකයණ වකහය
උඳහධිධහරීන්යේ වියද්ල යාහඩු යාර්යද්ල කිරීභ.
iv. කහර්ඹභණ්ඩර ඵහගළනීයේ කස කිරීභ.
v. අභහත්හාංලයේ ධදයාක ත්ළඳෆර අධීක්ණඹ කිරීභ.
vi. සිඹලුභ යාරධහරීන්යේ විශ්රහභ ළටුප් ේඵන්ධ ක ඹතු කිරීභ.
vii. කහර්ඹහර යේක යේයේ යාරධහරීන්යේ කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳළළත්මටභ ව ඒ
ේඵන්ධ ක යුතු සිදු කිරීභ.

- ැභ -

- ැභ -

ආරස්ක අංය
අතියර්ක යල්කේ
(ආයක්ක
පී.බී.ැස.සී. යන්යාස
භවත්හ

ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

011-2389186
011-2441481

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ආයක්ක භහණ්ඩලික ප්රධහනී කහර්ඹහරයේ ආඹත්යාක ක යුතු.
යුද්ධ වදාදහ, නහවික වදාදහ, ගුන් වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
යයශහයක
ස ක යදඳහර්ත්යේන්තු ආඹත්යාක ක යුතු.
ර් යත්න් යකොත්රහර ආයක්ක විලස විදහරයේ ක යුතු.
ශ්රී රාංකහ තහතික ආයක්ක අධඹන ආඹත්යාක ක යුතු.
ආයක්ක යේහ අණ වහ භහණ්ඩලික විදහරයේ ආඹත්යාක ක යුතු.
තහතික ආයක්ක යේහ විදහරයේ ආඹත්යාක ක යුතු.

විදුත් ත්ළඳෆර adlsecdefence@defence.lk

යතසස වකහය යල්කේ ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
(ආ-I
ැස.පී කිරිත්තුඩු භවත්හ. 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දු.අ.
011-2436469
ෂළ.අ.
011-2430163
විදුත් ත්ළඳෆර kirispk@gmail.com

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

යුද්ධ වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
නහවික වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
ගුන් වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
යයශහයක
ස ක යදඳහර්ත්යේන්තු ආඹත්යාක ක යුතු.
ත්රිවිධ වදාදහ ව අයනකුත් යාරධහරින් ව තීරු ඵදු යහිත් හවන ඵරඳත්ර රඵහ දීභ.
කළයභ් යයද ආනඹනඹ කිරීභ,ගඵඩහ කිරීභ,ප්රහවනඹ කිරීභ අුෂභළතිඹ රඵහ දීභ.
ත්රිවිධ වදාදහ විශ්රහෂනක යාරධහරින් හවන ඵරඳත්ර රඵහදීභ.
අයහක්ක යාසකහණ හර්ථහ රඵහදීභ.

i. නහවික වදාදහ ඳනත්,
යුද්ධ වදාදහ ඳනත්
වහ ගුන් වදාදහ
ඳනත්
ii. නහවික වදාදහ ඳනත්
වහ විශ්රහභ ළටුප් වහ
ඳහරියත්්ෂිත් දීභනහ
ආඹත්න ාංග්රවඹ
iii. යුද්ධ වදාදහ,විශ්රහභ
ළටුප් වහ දීභනහ
ආඹත්න ාංග්රවඹ
iv. යකොත්රහර
ආයක්ක
විලස
විදහර ඳනත්.
v. ආයක්ක
භහණ්ඩලික ප්රධහනී
ඳනත් තහතික.
vi. යශ
වහ
ආයඹ්තන
ප්රතිඳත්ති ාක්රයල්ඛ්
01/2018 1:4 ව
1:5 ගන්ති
vii. යහත
ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
16/2015(i
වහ
ආයක්ක
භහණ්ඩලික ප්රධහනී
ඳනත්.
viii. යහත ඳරිඳහරන ාක්ර
22/93
i. ආයක්ක
භහණ්ඩලික ප්රධහනී ,
යුද්ධ වදාදහ, නහවික
වදාදහ ව ගුන්
වදාදහ ඳනත්
ii. යුද්ධ
වදාදහ
ඳහරියත්්ෂිත් ාංග්රව
iii. නහවික
වදාදහ
ඳහරියත්්ෂිත් ාංග්රව
iv. ගුන්
වදාදහ
ඳහරියත්්ෂිත් ාංග්රව
v. ආඹත්න
ාංග්රවඹ

01/2018
vi. යශද
වහ
ආයඹ්තන
ප්රතිඳත්තිාක්රයල්ඛ්0
1/2018
vii. යහජ්ඹ ඳරිඳහරන ා
22/99

යතසස වකහය යල්කේ
( ආ-II
විභල් ැස.යක්. ලිඹනගභ
භවත්හ.

ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දු.අ.
011-2430840
ෂළ.අ. 011-2430163
ඊ-යේල් wimalsk@yahoo.com

යතසස වකහය යල්කේ
( ආ-IV
ාතුරි ප්රහදනී නහකන්දර
භවත්ෂනඹ.

වකහය යල්කේ(ආ-I
චින්ත්ක අයබ්යක්න්
භවත්හ.

ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2440298
ෂළක්ස
011-2430163
ඊ-යේල් nakandalachathuri@gmail.com
ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2445699
ෂළක්ස
011-2430163
ඊ-යේල් chinthakanpa@yahoo.com

i. ත්රිවිධ වදාදහ වහ යයශ ආයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු අදහශ සිඹළුභ ප්රේඳහදන
ේඵන්ධයඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගළනීභ.
ii. ැක්ත් තහතීන්යේ ාංවිධහනයේ හභ හධක යහතකහරී ර අදහශ ආඹත්යාක වහ
ප්රතිඳත්තිභඹ ක යුතු (ත්රිවිධ වදාදහ ව යඳොලිස යාරධහරීන් යඹදමටභ, පුහුණු,
ේභන්ත්රණ, ාංාහය ආදඹ.
iii. ශ්රී රාංකහ ආයක්ක අධන ආඹත්නඹ අදහශ ක යුතු වහ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ
ගළනීභ අදහශ ක යුතු.
ශ්රීභත් යත්න් යකොත්රහර ආයක්ක
විලස විදහරයේ ආඹත්යාක වහ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගළනීභ අදහශ ක යුතු.
iv. ආයක්ක යේහ අණ ව භහණ්ඩලික විදහරයේ ආඹත්යාක ක යුතු.

i.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ශ්රී රාංකහ යතඹ අයනකුත් ය ල් භඟ ඇතිකය ගන්නහ අයඵ්ධත්හ ගිවිසුේ
ව අයනකුත් ගිවිසුේ

i. යකොත්රහර
ආයක්ක
විලසවිදහර ඳනත්.
ii. ආයක්ක යේහ
අණ වහ භහණ්ඩලික
විදහර ඳනත්.
iii. ආඹත්න ාංග්රවඹ
iv. දාර
යයගුරහසි
දාදල් වහ යහත
ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
i.
ආඹත්න
ාංග්රවඹ
ii.
දාදල්
යයගුරහසි

i. ආයක්ක
යුද්ධ වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
භහණ්ඩලික ප්රධහනී ,
නහවික වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
යුද්ධ වදාදහ, නහවික
ගුන් වදාදහ ආඹත්යාක ක යුතු .
වදාදහ ව ගුන්
යයශහයක
ස ක යදඳහර්ත්යේන්තු ආඹත්යාක ක යුතු.
වදාදහ ඳනත්
ත්රිවිධ වදාදහ ව අයනකුත් යාරධහරින් ව තීරු ඵදු යහිත් හවන ඵරඳත්ර රඵහ ii. යුද්ධ
වදාදහ
දීභ.
ඳහරියත්්ෂිත් ාංග්රව
කළයභ් යයද ආනඹනඹ කිරීභ,ගඵඩහ කිරීභ,ප්රහවනඹ කිරීභ අුෂභළතිඹ රඵහ iii. නහවික
වදාදහ
දීභ.
ඳහරියත්්ෂිත් ාංග්රව
iv. ගුන්
වදාදහ
ත්රිවිධ වදාදහ විශ්රහෂනක යාරධහරින් හවන ඵරඳත්ර රඵහදීභ.
ඳහරියත්්ෂිත්
ාංග්රව
අයහක්ක යාසකහණ හර්ථහ රඵහදීභ.
v. ආඹත්න
01/2018

ාංග්රවඹ

vi. යශද
වහ
ආයඹ්තන
ප්රතිඳත්ති ාක්රයල්ඛ්
01/2018
vii. යහත ඳරිඳහරන ා.
22/99

වකහය යල්කේ (ආ- II)
ාතුරි යාරුක්ෂිකහ
භවත්ෂනඹ.

ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දු.අ.
011-2436133
ෂළ.අ.
011-2430163
විදුත් ත්ළඳෆර Chathu1982.cn@gmailcom

i. ත්රිවිධ වදාදහ වහ යයශ ආයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු අදහශ සිඹළුභ ප්රේඳහදන i. යකොත්රහර
ේඵන්ධයඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගළනීභ.
ආයක්ෂක විලස
විදහර ඳනත්.
ii. ැක්ත් තහතීන්යේ ාංවිධහනයේ හභ හධක යහතකහරී ර අදහශ ආඹත්යාක වහ
ප්රතිඳත්තිභඹ ක යුතු
(ත්රිවිධ වදාදහ ව යඳොලිස යාරධහරීන් ii. ආයක්ක යේහ
යඹදමටභ,පුහුණු,ේභන්ත්රණ, ාංාහය ආදඹ.
අණ
වහ
භහණ්ඩලික
iii. ශ්රී රාංකහ ආයක්ක අධඹඹන ආඹත්නඹ අදහශ ක යුතු වහ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ
විදහර ඳනත්.
ගළනීභ අදහශ ක යුතු .
ශ්රීභත් යත්න් යකොත්රහර ආයක්ක
iii. ආඹත්න ාංග්රවඹ
විලස විදහරයේ ආඹත්යාක වහ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගළනීභ අදහශ ක යුතු.
iv. ආයක්ක යේහ අණ ව භහණ්ඩලික විදහරයේ ආඹත්යාක ක යුතු.
iv. දාල්ඹ යයගුරහසි
දාදල් වහ යහත
ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්

වකහය යල්කේ(ආ- III)
සුධර්භහ කරුණහයත්න
භවත්ෂනඹ.

ආයක්ක අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2331103
ෂළක්ස
011-2430163
ඊ යේල් sudharma.karunarathna
@gmail.com

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ත්රිවිධ වදාදහ යාරධහරීන්යේ න්ද වහ දීභනහ
ත්රිවිධ වදාදහ යාරධහරීන්යේ දුක්ගළනවිලි ලිපි
භවතන යඳත්ේකහය බහ
රේබුඩ්සභන් කහර්ඹහර ලිපි
ත්රිවිධ වදාදහ පුද්ගරයින් පුහුණු , ාංාහය වහ ළඩදාළු රඵහදීභ
ත්රිවිධ වදාදහ පුද්ගරයින් ඳදක්කේ වහ න්ධහය පිරිනළක්භ

i. ආඹත්න ාංග්රවඹ
ii. යහත ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
22/93(i
iii. අභහත්භණ්ඩර
ාංයද්ල
1982/305/09
iv. අභහත්භණ්ඩර
ාංයද්ල
1982/305/082
v. කශභනහකයණ
යේහ ාක්රයල්ඛ්
අාංක 02/2017
vi. 2015.05.15
දනළති දාදල්
අභහත්ාංල
ාක්රයල්ඛ්
අ/01/2015/1

පළර්ිපතේන්තු කටයුතු ප්රතිපේති ශළ වෆෂසුේ අංය
ආර්.ැේ.පී.ැස. යත්නහඹක
භඹහ
අතියර්ක යල්කේ
(ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු,
ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ

ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු ප්රති. වහ
ළශ. අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2389023
ෂළක්ස
011-2389022
ඊ යේල් adisecparliament@defence.lk
sisirapc@gmail.com

තඹන්ත් ැදරිසිාංව භඹහ
යතසස වකහය යල්කේ
(ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ

ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු ප්රති. වහ
ළශ. අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2323046
ෂළක්ස
011-2336559
ඊ ත්ළඳෆර jayanthasas74@gmail.com

යායහලහ දහනහඹක
භවත්ෂනඹ
යායඹ්ත අධක්
(ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුේ .

ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු ප්රති. වහ
ළශ. අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
011-2323047
ෂළක්ස
011-2336559
ඊ ත්ළඳෆරnirangidiss2@gmail.com
ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු ප්රති. වහ
ළශ. අාංලඹ,

ඹන්ත් ගීකිඹනයේ
භවත්හ

i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.

ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු අාංලඹ වහ ප්රතිඳත්ති ළරසුේ අාංලඹ අදහශ සිඹළුභ
ක යුතු අධීක්ණඹ
යත්ොයතුරු දළනගළනීභ පිළිඵ අයිතිහසිකේ ඳනත් ඹ යත් නේකශ යාරධහරී
යත් ඳළරී ඇති යහතකහරි
කහස්න ඳත් කයුෂ රඵන කෂනටුර අඹත් ක යුතු

ප්රතිඳත්ති ළරසුේ අාංලඹ අදහශ සිඹළුභ ක යුතු අධීක්ණඹ
කහස්න ඳත් කයුෂ රඵන කෂනටුර අඹත් ක යුතු
යහඹයාක අවි ේදාතිඹ පිළිඵ තහතික අධිකහරියේ අධක් (ළ.ඵ.
ත්නතුයයහි යහතකහරි

ඳවත් විඹ ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ
i. ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු වහ ළශසුේ අාංලයේ ක යුතු, ඳරිඳහරන අාංලඹ අඹත් සිඹළුභ
ක යුතු, යහඹයාක අවි ේදාතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීයේ අධිකහරිඹ අඹත් ප්රතිඳත්ති වහ
ළශසුේ කහර්ඹඹන්.
ii. ගුන් වදාදහ, ක්රිඹහකහරී ළශළසභ, DPMM Report, Monthly Progress Report,
අඹළඹ අදහර සිඹළුභ ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු
iii. ආයක්ෂක අාංලඹ අඹත් (යුධ, ගුන් ව නහවික වළය සිඹළුභ ආඹත්න ර අඹත්
ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු
iv. නහවික වදාදහ, කහර්ඹ හධන හර්ත්හ, ආඳදහ කශභණහකයන අාංලඹ අඹත් සිඹළුභ
ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු
ඳවත් විඹ ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ
i. ප්රගති හර්ත්හ, නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ අදහශ සිඹළු ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු.

ඉඩේ කහර්ඹ
ඳටිඳහටි
ාංග්රව,
ii.
ආඹත්න
ාංග්රවඹ,
iii.
දාදල්
යයගුරහසි
iv.
යත්ොයතුරු
දළනගළනීභ
පිළිඵ
අයිතිහසික
ේ ඳනත්
v.
අභහත්
භණ්ඩර
තීයණ
i. ආඹත්න
ාංග්රවඹ,
ii. දාදල් යයගුරහසි
iii. අභහත් භණ්ඩර
තීයණ
iv. අභහත්හාංල
අබන්ත්ය තීයණ
v. අභහත් භණ්ඩර
තීයණ
i.

- ැභ -

- ැභ -

වකහය අධක්
(ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුේ

යක්.ැේ.ැස. යඳයර්යහ
යභඹ - වකහරි යල්කේ
(ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන 011-2323043
ෂළක්ස
011-2336559
ඊ ත්ළඳෆරgeekiyanagey@yahoo.com
ඳහර්ලියේන්තු ක යුතු ප්රති. වහ
ළශ. අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අාංක
15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශර 03
දුයකථන
ෂළක්ස

011-2447280
011-2333928

ii. යුද්ධ වදාදහ, සිවිල් ආයක්ෂක ාංර්ධන අාංලඹ අඹත් සිඹළුභ ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ
ක යුතු (යහඹයාක අවි ේදාතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීයේ අධිකහරිඹ වළය
iii. ත්හක්ෂණ අාංලඹ වහ ඩිජි ල් ඹටිත්ර ඳවසුකේ අාංලඹ අඹත් ආඹත්න ර සිඹළුභ
ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු.
iv. අබන්ත්ය ක යුතු අාංලඹ අඹත් සිඹළුභ ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ යහතකහරී, මූර වහ
ගිණුේ අාංලයේ ව ආයක්ක යේහ අාංලඹ ඹ යත් ඇති සිඹලුභ ආඹත්නර
ප්රතිඳත්ති වහ ළශසුේ ක යුතු
- ැභ -

i. ත්රිවිධ වදාදහ වහ අල ඉඩේ අත්කය ගළනීේ වහ ඳයහ ගළනීභ අදහර ක යුතු
ii. අත්කය / ඳයහ ගළනීභ ක යුතු යකයයෂනන් ඳතින ඉඩේ නළත් යාදවස කිරීභ
iii. ඳහර්ලියේන්තු ආාංශික අධීක්ණ කෂනටු යත් අභහත්හාංලඹ අඹත් ආඹත්න/ත්රිවිධ
වදාදහ ක යුතු ේඵන්ධයඹන් හර්ත්හ ඹළමටභ වහ අදහර යාරධහරීන් වබහගී කය මටභ
iv. හචික පිළිතුරු අයප්ක්හ කයන ඳහර්ලියේන්තු ප්රලසන වහ පිළිතුරු ඹළමටභ
v. භවතන යඳත්ේ කහයක බහ යත් භවතනත්හ විසින් ඉදරිඳත් කයුෂ රඵන
යඳත්ේ වහ පිළිතුරු ඹළමටභ
vi. සථහය යායඹ්ග වහ ඳහර්ලියේන්තු කල් ත්ඵන අසථහයේදී අන රඵන ප්රලසන
වහ පිළිතුරු ළඳයීේ
vii. යනත් අභහත්හාංල ලින් ඉදරිඳත් කයුෂ රඵන අභහත් භණ්ඩර ාංයද්ල වහ ,
අදහර ආඹත්න /අාංල යතින් හර්ත්හ රඵහ යගන ආයක්ක අභහත්තුභහයේ
යාරීක්ණ කස කය ඹළමටභ අදහර ක යුතු ඉටු කිරීභ
viii. හර්ෂික අල යයදපිළි අලත්හඹ වහ DTAC කෂනටු යාර්යද්ල ඳරිද අභහත්
භණ්ඩර ාංයද්ල කස යකො අුෂභළතිඹ ඹළමටභ
ix. ත්රිවිධ වදාදහ වහ අත්කය ගුෂ රඵන ඉඩේ ේඵන්ධයඹන් විවිධ ආඹත්න වහ
පුද්ගරයින් වයවහ යභන්භ ිජු ැන භවතන ඳළෂනණිලි / ඉල්ස්ේ ර අදහර,
හර්ත්හ කමටභ වහ ඒ අුෂ සුදුසු වන ළශසීභ/ පිළිතුරු ඹළමටභ.
x. අාංලයේ යාරධහරීන්යේ පුහුණු කිරීයේ ක යුතු, සුබ හධන ක යුතු වහ ඳරිඳහරන
ක යුතු ,පරදහයිත්හ ර්ධන ක යුතු
xi. අාංලඹ අල උඳකයණ වහ ලිපි ද්ර රඵහ ගළනීභ
xii. ඉදරි හර්ෂික ළරළසභ කස කිරීභ වහ කහස්න කහර්ඹ හධන වහ ප්රගති හර්ත්හ
කස කිරීභ
xiii. කහස්න ඳත් කයුෂ රඵන කෂනටුර අඹත් ක යුතු

නීතිය ශළ වළමය අංය

ැේ.ැස.පී.
සුරිඹප්යඳරුභ
ෂනඹ
අති.යල් (ළ.ඵ
නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ

නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
14 න භවර,
‘සුහුරුඳහඹ’ශ්රී සුතිතිපුයඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර.

i. අභහත්හාංලයේ ව අභහත්හාංලඹ අදහර අයනකුත් ආඹත්නඹන්හි ඳහර්ලියේන්තු
ේඵන්ධ කහර්ඹඹන්
ii. ඳයන රද විඹන් ආශ්රිත් අභහත් භණ්ඩර ාංයද්ල පිළිඵ ක යුතු
iii. අභහත්හාංලඹ, යඳොලිස යදඳහර්ත්යේන්තු ඇතුලු වියලේ කහර්ඹඹ ඵරකහඹ ඹ යත්
ඇති අයනකුත් අභහත්හාංල, ආඹත්නර අදහර සිඹලුභ ධනතික කහර්ඹඹන්
iv. යද්ය ඹ වහ වියද්ය ඹ ප්රභූවරුන්යේ ආයක්ක ක යුතු

i.

ii.

ආඹත්න
ාංග්රවඹ 1
වහ
2
යකො ස
දාදල්
යයගුරහසි

අාංලඹ

ඩබ්.ැස.ඩී.
සුභතිඳහර ෂනඹ
යතසස වකහය
යල්කේ
නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ
අාංලඹ

v. දා .රෙ. 135 සීභහන් ඹ ත් ඳළයයන යහතකහරී
දුයකථන 011-2887116
vi. සිඹළුභ ක්යේත්ර ර අදහර ආයක්ක ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ
තාංගභ
071-4446515
vii. වියද්ල ක යුතු අභහත්හාංලඹ , අධිකයණ අභහත්හාං ,ලඹ ආයක්ක අභහත්හාංයහත ,
ෂළක්ස
011-2887392
ලඹ භඟ ේඵන්ධීකයණ භහන හිෂනකේ යකොෂනන් බහ ව සිඹලුභ අභහත්හාං
ඊ ත්ළඳෆර
ක යුතු
sas2lawandorder@gmail.co තහතික යඳොලිස යකොෂනන් බහ ව යඳොලිසයදඳහර්ත්යේන්තු ේඵන්ධීකයණඹ
m
ඇති යඳොලිස යාරධහරීන්යේ ආඹත්න ක යුතු භහරුමටේ වහ විනඹ ආදී ,උසමටේ(.

නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
14 න භවර, ‘සුහුරුඳහඹ’
ශ්රී සුතිතිපුයඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර
දුයකථන 011-2887182
තාංගභ
071-8019263
ෂළක්ස
112- 887238
ඊ ත්ළඳෆර

ශ්රී රාංකහ යඳොලිසියේ සිවිල් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ පිලිඵද ක යුතු, යත්ොයතුරු
දළනගළනීයේ ඳනත් , යාරධහරින්යේ දීභනහ අරහබවහයා, න්ද , වදසි අනතුරු
යාහඩු, වියද්ල යාහඩු තීරු ඵදු ව හවන ඵරඳත්ර , යාරහවන වහ ඹන්ත්ර සුත්ර
අලුත්ළඩිඹහ, යඳොලිස සථහන වහ කුස් යගමටභ.

iii.

iv.
v.

i.
ii.
iii.

යහත යේහ
යකොෂනන්
බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික
රීති
විශ්රහභ ළටුප්
සථහ
ාංග්රවඹ
යහත
ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
අභහත්
භණ්ඩර
ාංයද්ල

ආඹත්න
ාංග්රවඹ
දාදල්
යයගුරහසි
යත්ොයතුරු
දළනගළනී
යේ ඳනත්
ාක්රයල්ඛ්
විධිවිධහන

Sas1lawandorder@gmail.com

ගඹයා යකෞලරහ
වියජ්සිාංග
ෂනඹ

යතසස වකහය
යල්කේ

නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ
අාංලඹ

නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
14 න භවර,‘සුහුරුඳහඹ’
ශ්රී සුතිතිපුයහඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර
දුයකථන
තාංගභ
ෂළක්ස

011-2887410
071- 6857848
011- 2887920

ඊ ත්ළඳෆර
Sasa3lawandorder@gmail.co
m

i. ශ්රී රාංකහ යඳොලිසිඹ ව වියලේ කහර්ඹ ඵරකහයේ ාංර්ධන හඳිතීන් ේඵන්ධ i.ආඹත්න ාංග්රවඹ
ii.දාදල් යයගුරහසි
යහතකහරි ක යුතු.
iii.ප්රේඳහදනභහර්යග්
ii. භවතනත්හ වහ දහඹක න ාංර්ධන ක යුතු ේඵන්ධ යහතකහරී ක යුතු.
ඳයද්ලඹiii. ඉඩේ ඳයහ ගළනීේ/අත්ඳත් කය ගළනීේ ේඵන්ධ යහතකහරි ක යුතු.
1998,2006,2007
iv. භවතනඹහ යත් ළඳයීභ ගකි යුතු බහණ්ඩ වහ යේහ
iv.රින්
ය යාකුත්
v. භවතනත්හ යේහ රඵහ ගළනීයේ ඳවසු ඳළවළදලි වහ යාසචිත් යඳොලිස ඵර ප්රයද්ල
කයුෂ
රඵන යහත
සථහඳනඹ කිරීභ
ඳරිඳහරන ායක්රල්ඛ්
vi. භවතනත්හ රඵහ දඹ යුතු යේහන් කඩිනේ කිරීභ වහ ශ්රී රාංකහ යඳොලිසිඹ ව
v.කශභනහකයණ
වියලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ යත් ඳවසුකේ රඵහ දීභ.
යේහ ාක්රයල්ඛ්
vii. ආයක්හ ේඵන්ධ භවතනත්හ අල ඳවසුකේ ව යඹදු ේ.
vi.තනහධිඳති යල්කේ
ාක්රයල්ඛ්
vii.යතයේ ඉඩේ පිළිඵ
කහර්ඹ ාංග්රවඹ

ැල්.ැස.ගුණයේකය ෂනඹ
වකහය යල්කේ
නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ
අාංලඹ

ඹ්ධ ගුණතිරක භඹහ
වකහය යල්කේ
නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ
අාංලඹ

නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
14 න භවර, ‘සුහුරුඳහඹ’
සුතිතිපුයහ ඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර
දුයකථන
011-2887683
තාංගභ
071-8156411
නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
14 න භවර,‘සුහුරුඳහඹ’
ශ්රී සුතිතිපුයහඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර
ශ්රී රාංකහ
දුයකථන
තාංගභ
ෂළක්ස

ඩබ්කහාංාන .ැේ.ඩී.ඒ.
භඹහ

වකහය යල්කේ

011-2887361
071-4406048
011- 2887272

නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
14 න භවර, ‘සුහුරුඳහඹ’
ශ්රී සුතිතිපුයහ ඳහය,
ඵත්ත්යදාල්ර
ශ්රී රාංකහ
දුයකථන
තාංගභ
ෂළක්ස

011-2886062
071-3392885
011 -2887920

ශ්රී රාංකහ යඳොලිසියේ සිවිල් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ පිලිඵද ක යුතු , යත්ොයතුරු දළනගළනීයේ i. ආඹත්න ාංග්රවඹ
දාදල් යයගුරහසි
ඳනත්, යාරධහරින්යේ දීභනහ, අරහබවහනී, න්ද , වදසි අනතුරු යාහඩු, වියද්ල යාහඩු
තීරු ඵදු ව හවන ඵරඳත්ර, යාරහවන වහ ඹන්ත්ර සුත්ර අලුත් ළඩිඹහ යඳොලිස සථහන ii. යත්ොයතුරු
දළනගළනීයේ
වහ කුස් යගමටභ.
ඳනත් ාක්රයල්ඛ්
විධිවිධහන
i. අභහත්හාංලයේ ව අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඇති ආඹත්නඹන්හි ඳහර්ලියේන්තු
ේඵන්ධ කහර්ඹඹන්
ii. ඳයන රද විඹන් ආශ්රිත් අභහත් භණ්ඩර ාංයද්ල පිළිඵ ක යුතු
iii. ශ්රී රාංකහ යඳොලිසියේ ව වියලේ කහර්ඹ ඵරකහයේ ඳරීක්ක යශ්රේණිර
යාරධහරීන්යේ වළය යසු යාරධහරීන්යේ විනඹ ක යුතු ර අදහර යහතකහරි
iv. යඳොලිසිඹ වහ වියලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ භගින් සිඳු කයුෂ රඵන ආයක්ක ක යුතු
v. විවිධ යතයේ ආඹත්න විසින් ශ්රී රාංකහ යඳොලිසිඹ ව වියලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ යතින්
ආයක්හ ඳඹහ යදන යර කයන රද ඉල්ස්ේ ේඵන්ධයඹන් ක්රිඹහ කිරීභ
vi. යඳොලිස විඹ අදහර වියද්ල ක යුතු අභහත්හාංලඹ ආයක්ක යහත ,

භහන හිෂනකේ යකොෂනන් බහ ඇතුළු ,ලඹඅධිකයණ අභහත්හාං ,ලඹඅභහත්හාං
ල භඟ ේඵන්ධීකයණ ක යුතුසිඹලුභ අභහත්හාං
vii. ප්රතහ යඳොලිස යේහ අදහර යහතකහරී
viii. යද්ලඳහරන ඳළිගළනීේ ර රක්වූන්යේ කෂනටු අදහර යහතකහරි
ix. යඳොලිස සථහන පිහිටුමටභ අදහර යහතකහරී ක යුතු

i. යඳොලිස විලස විදහර සථහඳනඹ කිරීභ ඇතුළු යඳොලිස ප්රතිාංසකයණ i.
කහර්ඹඹන්
ii.
ii. යද්ලඳහරන ඳළිගළනීභ රක්වූන් වන ළරසිභ
iii. යඳොලිස ඳරීක්ක යශ්රේණියේ යාරධහරින්යේ විනඹ ේඵන්ධ සිඹළු ක යුතු iii.
නළත් යේයේ පිහිටුමටභ ේඵන්ධ වූ අවඹහානහ ද ,යේඹ අත්වළය ඹහභ(
)ඇතුරත්
iv.
iv. යඳොලිස විලස විදහර සථහඳනඹ කිරීභ ඇතුළු යඳොලිස ප්රතිාංසකයණ
කහර්ඹඹන්
v.
v. යද්ලඳහරන ඳළිගළනීභ රක්වූන් වන ළරසිභ
vi. යඳොලිස ඳරීක්ක යශ්රේණියේ යාරධහරින්යේ විනඹ ේඵන්ධ සිඹළු ක යුතු vi.

ආඹත්න
ාංග්රවඹ 1
2
වහ
යකො ස
ii.
දාදල්
යයගුරහසි
iii.
යහත යේහ
යකොෂනන්
බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික
රීති
iv.
විශ්රහභ ළටුප්
සථහ
ාංග්රවඹ
v.
යහත
ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
vi.
අභහත්
භණ්ඩර
ාංයද්ල
ආඹත්න ාංග්රවඹ
යකො ස 2 වහ 1
දාදල් යයගුරහසි
යහත
යේහ
යකොෂනන් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික
රීති
විශ්රහභ
ළටුප්
සථහ ාංග්රවඹ.
යහත ඳරිඳහරන
ාක්රයල්ඛ්
අභහත් භණ්ඩර
ාංයද්ල
i.

නළත් යේයේ පිහිටුමටභ ේඵන්ධ වූ අවඹහානහ ද ,යේඹ අත්වළය ඹහභ(
සිවික ආරස්ක ශළ වංලර් න
අතියර්ක යල්කේ
සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන
(පුයප්ඳහඩු
අාංලඹ
යනො.146,
යුයනක්සයෂ් යගොඩනළගිල්ර,
ගහළු ඳහය,
යකොශම 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

දනූහ ාන්ද්රහදත්
භවත්ෂනඹ
යතසස වකහය යල්කේ
(1)

011-2335792
011-2335797

සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන
අාංලඹ
යනො.146,
යුයනක්යෂ් යගොඩනළගිල්ර,
ගහළු ඳහය,
යකොශම 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

011-2335791
011-2335797

)ඇතුරත්
i. 1998 අාංක 45 දයණ යඳෞද්ගලික ආයක්ක යායඹ්ත ආඹත්න ඳනයත්හි
ප්රතිඳහදන ක්රිඹහත්භක කිරීභ
ii. 1996 අාංක 22 දයණ ගියාඅවි ආඥහ ඳනත් ( ාංයල්ධිත් හි ප්රතිඳහදන ක්රිඹහත්භක
කිරීභ
iii. 1978 අාංක 14 දයණ ඳනතින් ාංයල්ධිත් 1956 අාංක 21 දයණ පුපුයණ ද්ර
ඳනයත්හි ප්රතිඳහදන වහ ඊ අදහර යයගුරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීභ
iv. 1981 අාංක 21 දයණ යභ් ර් යථ ප්රහවන ඳනයත්හි ප්රතිඳහදන ක්රිඹහත්භක කිරීභ
v. 1951 අාංක 24 දයණ යඩිපිටි වහ වදාදහ අබහ පුහුණු ඳනයත්හි ප්රතිඳහදන
ක්රිඹහත්භක කිරීභ
vi. දාද්ර ආයකක යේහ ක යුතු
vii. වියද්ය ඹ යශ නේකහ ර නළාංගුයේ ඵවහස්යේදී ඒහයඹහි ආයුධ ත්හකහලික
යකොශම වහ වේඵන්යත්ො යහඹර ඵවහස්භ වහ අුෂභළතිඹ රඵහ දීභ
viii. උතුරු වහ නළයගනහිය ඳශහත් ර යේඹ කයන ත්රිවිධ වදාදහ යණවිරුන්යේ
දරුන් ආයක්කයේහ විදුවර ඇතුරත් කිරීභ ේඵන්ධයඹන් ක යුතු කිරීභ
ix. යකොත්භරඹ බහහ පුහුණු භධසථහනයේ ඳරිඳහරන වහ ආඹත්යාක ක යුතු.
x. අන්ත්යහඹකහරී ඵවහලුේ වහ අුෂභළතිඹ රඵහ දීභ
xi. අන්ත්යහඹකහරී ඳත්ල් කළනීේ ේඵන්ධයඹන් අුෂභළතිඹ රඵහ දීභ
xii. යහඹයාක අවි පිළිඵ තහතික අධිකහරිඹ වහ ේඵන්ධ ගකීේ
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

පුපුයණ ද්ර ඳනත්
 පුපුයණ ද්ර යාසඳහදනඹ/ ආනඹනඹ/ යඵදහවළරීභ වහ අය දීභ
 පුපුයණ ද්ර වහ ඵරඳත්ර/අයඳත්ර යාකුත් කිරීභ වහ ආයණ /
පර්අුෂභළතිඹ රඵහදීභ
 CEFAP ආඹත්නඹ / යතයේ හයාත නීතිගත් ාංසථහ අදහශ පුපුයණ ද්ර
ේඵන්ධ සිඹලු යහතකහරි ක යුතු
 අන්ත්යහඹකහරි යනෞකහ බහණ්ඩ (Dangerous Cargo) යභයවඹමටභ ේඵන්ධ
ක යුතු
යහඹයාක අවි ේදාතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරියේ තහතික අධිකහරිඹ ේඵන්ධ සිඹලු
යහතකහරි ක යුතු
ක්රිඹහන්විත් ඳදනභ භත් යතයේ ඳහළල්ර ඳශදා යශ්රේණිඹ වහ දරුන් ඇතුරත්
කිරීභ
යකොත්භයල් ඒකහඵද්ධ යේහ බහහ පුහුණු ආඹත්නඹ
සිවිල් ආයක්ෂක වහ ාංර්ධන අාංලඹ අදහර ඳහරන වහ යභයවයුේ ක යුතු
යල්කේ ව අතියර්ක යල්කේ (සිවිල් ආයක්ෂක වහ ාංර්ධන විසින් ඳයුෂ
රඵන යනත් යහතකහරි

i.
ii.
iii.
iv.

v.

i.

1926 අාංක 22
දයණ ගිණිඅවි
ආඥහ ඳනත්.
1956 අාංක 21
දයණ පුපුයණ
ද්ර ඳනත්.
1981 අාංක 21
දයණ යභ් ර්
හවන ඳනත්
1951 අාංක 24
දයණ යඩිපිටි
වහ
වදාදහ
පුහුණු ඳනත්
1998 අාංක 45
දයණ
පුද්ගලික
ආයක්ක
යායඹ්ත
ආඹත්න
ඳනත්
1956 අාංක 21
දයණ පුපුයණ
ද්ර ඳනත්

ැස.පී. සුභණයේකය
භවත්හ
යතසස වකහය යල්කේ
(2)

සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන
අාංලඹ
යනො.146,
යුයනක්යෂ් යගොඩනළගිල්ර,
ගහළු ඳහය,
යකොශම 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

මට.ටී.වියජ්තුාංග භවත්හ
යායඹ්ත පුපුයණ ද්ර
ඳහරක

011-2335793
011-2335797

සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන
අාංලඹ
යනො.146,
යුයනක්යෂ් යගොඩනළගිල්ර,
ගහළු ඳහය,
යකොශම 03.
දුයකථන

011-2441107

i.
i.

ගියා අවි ඳනත්
පුද්ගලික ආයක්ෂහ වහ න ගියා අවි
 ගියා අවි යාකුත් කිරීභ
 ඵරඳත්ර අළුත් කිරීභ
 ඳයත්ොයේ යාකුත් කිරීභ
 ගියා අවි ේඵන්ධ දසත්රික් ේඵන්ධත්හ
කෂනටු
ii. කිෂිකහර්ෂනක ක යුතු වහ න ගියා අවි
 ගියා අවි යාකුත් කිරීභ
 ගියා අවි ඳළරීභ
 ගියා අවි පිළිඵ හර්ෂික ාක්ර යල්ඛ්න
iii. ක්රීඩහ වහ න ගියා අවි
 ගියා අවි යාකුත් කිරීභ
 ගියා අවි ඳළරීභ
iv. යතඹ තු ගියා අවි
ii.
මූද්රහයක්ෂක ක යුතු
නහවික වදාදහ යාර්යද්ල භත් යයශ යනෞකහ වහ අවි හිත් මූද්ර ආයක්ෂකයින්
ව මූද්ර ආයක්ෂක නළේ යත් නළගීභ වහ යගොඩඵළසීභ අය දීභ.
iii.
හවන වහ යාකුත් කයන අඳුරු මටදුරු ේඵන්ධ අුෂභළතිඹ
iv.
යඳෞද්ගලික ආයක්ෂක යායඹ්තහත්න ඳනත්
න යායඹ්තහඹත්න ලිඹහඳදාංචි කිරීභ
හර්ෂික ලිඹහඳදාංචිඹ අළුත් කිරීභ
ගියා අවි යාකුත් කිරීභ
යාකුත් කශ ගියා අවි වහ ඵරඳත්ර යාකුත් කිරීභ/ඵරඳත්ර අළුත් කිරීභ
v.
CEFAP ආඹත්නයේ යඳෞද්ගලික ගියා අවි යගන්මටභ ේඵන්ධ යහතකහරී
vi.
සිවිල් ආයක්ෂක වහ ාංර්ධන අාංලයේ විගණන ක යුතු
අබන්ත්ය විගණන
යතයේ විගණන
ප්රගතිඹ විභසීභ
Record Sheets
i. 1956 අාංක 21 දයන පුපුයන ද්ර ඳනත් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අල න
ාක්රයල්ඛ් උඳයදස වහ ක්රිඹහභහර්ග වහ යායඹ්ග යාකුත් කිරිභ අලත්හඹ ඳරිද
යතසස වකහය යල්කේ,අතියර්ක යල්කේ වහ පුපුයන ද්ර ඳහරකයඹහයේ
(ආයක්ක යල්කේයඹහයේ අුෂභළතිඹ වහ යඹොදා කිරිභ.
ii. ඉවත් ාක්රයල්ඛ් උඳයදස වහ ක්රිඹහ භහර්ග දසත්රික් යල්කේ/දහඳති රුන්,
යඳොලිසඳති, අදහශ අභහත්හාංල යල්කේරුන්, යදඳහර්ත්යේන්තු ප්රධහනීන් වහ
වකහය පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන් යත් යඹොදා කිරීභ.
iii. 1956 අාංක 21 දයන පුපුයන ද්ර ඳනත් වහ ඒ ඹ යත් ඳනන රද යයගුරහසි අල

i.
ii.
iii.

iv.

i.

1926 අාංක 22
දයණ ගිණිඅවි
ආඥහ ඳනත්
1981 අාංක 21
දයණ යභ් ර්
හවන ඳනත්
1951 අාංක 24
දයණ යඩිපිටි
වහ
වදාදහ
පුහුණු ඳනත්
1998 අාංක 45
දයණ
පුද්ගලික
ආයක්ක
යායඹ්ත
ආඹත්න
ඳනත්

1956 අාංක 21
දයණ පුපුයණ
ද්ර ඳනත්

ෂළක්ස

011-2335797
iv.

v.

vi.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.

xii.

xiii.

අසථහර දී ාංයල්ධනඹ කිරීභ පිණි වූ යඹ්තනහ යතසස වකහය
යල්කේ,අතියර්ක යල්කේ වහ පුපුයන ද්ර ඳහරක (ආයක්ක යල්කේ යත්
ඉදරිඳත් කිරීභ වහ ඒ අුෂ ඉදරි ක යුතු කිරීභ.
1956 අාංක 21 දයන පුපුයන ද්ර ඳනත් වහ ඒ ඹ යත් ඳනන රද යයගුරහසි
ඹ යත් පුපුයන ද්ර යාසඳහදනඹ කිරීභ, ආනඹනඹ වහ අඳනඹනඹ කිරීභ,
ඳඹන්නහ ඵරඳත්ර, ළඳයුේකරුන් ව න ඵරඳත්ර රඵහදීභ වහ අතියර්ක
යල්කේ (සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන අුෂභළතිඹ වහ යාර්යද්ල ඉදරිඳත්
කිරිභ.
හර්ෂික ඵරඳත්ර ව අය ඳත්ර රඵහ ගළනීභ, ප්රහවනඹ කිරීභ, ගඵඩහ කිරීභ,
න්ත්කයේ ත්ඵහ ගළනීභ ව ඳහවිච්චි කිරීභ අල ඵරඳත්ර රඵහ ගළනීභ වහ
දසත්රික් යල්කේ/දහඳතිරුන්යගන් රළයඵන අඹදුේඳත් ර දසත්රික්
යල්කේ/දහඳති, ව වකහය පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන්යේ යාර්යද්ල රකහ ඵරහ
ැභ අය ඳත්ර ව ඵරඳත්රර රඵහ දඹ යුතු පුපුයන ද්ර ප්රභහණඹ වහ හරිකඹ
යාර්යද්ල කිරීභ.
යඳත්ේ, ඳළෂනණිලි වහ ඵයඳත්ර අනතුරු පිළිඵ වකහය පුපුයන ද්ර
ඳහරකරුන්යගන් හර්ත්හ රඵහ ගළනීභ වහ ඒ පිළිඵ යතසස වකහය
යල්කේ,අතියර්ක යල්කේ වහ පුපුයන ද්ර ඳහරක (ආයක්ක යල්කේ
හර්ත්හ
කිරීභ.
විවිධ කර්භහන්ත් වහ අල පුපුයන ද්ර හේඳර ඳරීක්හ කය අුෂභත් කිරීභ.
පුපුයන ද්ර වහ යඩි ද්ර පිළිඵ ත්හක්ණික කෂනටු වහ ෂනර කෂනටු වහ
අභහත්හාංල යල්කේයේ අුෂභළතිඹ භත් අභහත්හාංලඹ යායඹ්තනඹ කිරිභ.
පුපුයන ද්ර ය තුශ යගොඩඵෆභ වහ යහයඹන් යාසකහලනඹ කිරීභ ේඵන්ධ
යාර්යද්ලඹ රඵහ දීභ.
අනතුරුදහඹක නළේ බහණ්ඩ (පුපුයන ද්ර රැයගන ඹන / රැයගන ැන ඹහත්රහර
අඩාංගු පුපුයණ ද්ර පිළිඵ පුපුයණ ද්ර ඳනත් ප්රකහය යාර්යද්ල රඵහ දීභ.
පුපුයන ද්ර ඳහරනඹ ේඵන්ධයඹන් අභහත්හාංලයේ කහර්ඹහස්ඹ වහ ආඹත්යාක
ක යුතු කිරීභ වහ වකහය පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන්යේ කහර්ඹහස්ඹ වහ ආඹත්යාක
අලත්හ ේඵන්ධයඹන් යතසස වකහය යල්කේ, අතියර්ක යල්කේ (සිවිල්
ආයක්ක වහ ාංර්ධන ව අතියර්ක යල්කේ (ඳහරන භඟ ේඵන්ධිකයණඹ
කිරීභ.
වකහය පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන්යේ යහතකහරි පිළිඵ අධීක්ණඹ වහ ඒ
පිළිඵ පුපුයන ද්ර ඳහරක යත් අල යාර්යද්ලඹ ඉදරිඳත් කිරීභ. වකහය
පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන්යේ ඉදරි ළඩ වන් , ගභන් විඹදේ ඉල්ලුේඳත් වහ
අයනකුත් යගමටේ පිළිඵ අඹදුේඳත් යාර්යද්ල කය යතසස වකහය යල්කේ වහ
අතියර්ක යල්කේ (සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන යත් අුෂභළතිඹ ඉදරිඳත්
කිරීභ.
පුපුයන ද්ර විඹ වහ ේඵන්ධ අභහත්හාංලඹ අල සිඹලුභ හර්ත්හ වකහය
පුපුයන ද්ර ඳහරකරුන්යගන් රඵහ ගළනීභ, ඒ අුෂහයයඹන් දත්ත් ඳත්හ
ගළනීභ වහ ඹහත්කහස්න කිරීභ, ඒ භඟින් රඵහ ගන්නහ යත්ොයතුරු යතසස වකහය
යල්කේ වහ අතියර්ක යල්කේ (සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන යත් හර්ත්හ කිරීභ.

ැල්.ැච්.දහනහඹක
භවත්ෂනඹ
වකහය යල්කේ

සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන
අාංලඹ
යනො.146,
යුයනක්යෂ් යගොඩනළගිල්ර,
ගහළු ඳහය,
යකොශම 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

011-2335798
011-2387521

i. ගියාඅවි ඳනත් යාඹහභනඹ ේඵන්ධ සිඹළු යහතකහරී
 ගියාඅවි ඳනත් ඳදනේ ඵරඳත්ර යඳොත්, ආකිති ඳත්ර දාද්රණඹ පිළිඵ
දාද්රණහරඹ ේඵන්ධ යහතකහරි
 ගියාඅවි දත්ත් ඳද්ධතිඹ ඹහත්කහස්න කිරීභ, ඳත්හයගන ඹහභ.
 පුපුයණද්ර ඳනත් ඳදනේ ඳත්යයොේ යාකුත් කිරීභ වහ ඒ ආශ්රිත් ඉල්ස්ේ.
 ගියාඅවි ෂනරදී ගළනීේර අදහර CEFAP ේඵන්ධීකයණඹ.
 ජීවිත්හයක්ෂක/ යද්ඳර ආයක්ෂහ/ ක්රීඩහ/ කිෂිකහර්ෂනක ව යතයේ ගියාඅවි
ාංචිත්ඹ වහ ේඵන්ධ සිඹළුභ යහතකහරි
 ගියාඅවි යල්ඛ්ණඹ ඳත්හයගන ඹහභ.
 යඩිපිටි ඳනත් ඳදනේ ැඹ අදහර සිඹළුභ යහතකහරි.
 ගියාඅවි ක්ක්නඹ වහ ඒ ආශ්රිත් සිඹළුභ ඳරීක්ෂහ කිරීේ ේඵන්ධිකයණඹ.
 හිග ආදහඹේ, ඵරඳත්ර අළුත් යනොකයන රද ගියා අවි පිළිඵ අදහර යහතකහරී.
 සිඹලුභ ඳරිඳහරන දසත්රික්ක යුෂයන් ගියාඅවි බහවිත්හ කිරීභ , ගියා අවි
ඳළරීේ/ාංයල්ධනඹ වහ විවිධ ගළ ළු, සිඹළුභ දසත්රික් ේඵන්ධීකයණ
ක යුතු, ගියාඅවි යාර්යද්ල කෂනටු ේඵන්ධ යහතකහරි
ii. මූද්ර ආයක්ෂක ක යුතු පිළිඵ යහතකහරි.
 Sea Transportation
 Anchorage
 Bunkering
 Embarkation/ Disembarkation and Weapons Transportation by Road
 Bonded Storage Facility
 Air freight – Weapons and other equipment
iii. හවන වහ අදුරු මටදුරු රඵහදීභ පිළිඵ 1981 අාංක. 21 දයණ ගළේ ඳත්රඹ
අුෂ යභ් ර් යථ ප්රහවන යදඳහර්ත්යේන්තු වහ ේඵන්ධීකයණඹ මට අදහර
යාර්යද්ල රඵහ දීභ.
iv. 1998 අාංක 45 දයණ යඳෞද්ගලික ආයක්ක යායඹ්තහඹත්න විධිභත් කිරීයේ
ඳනත් අදහර සිඹළුභ යහතකහරි
 න යායඹොත ආඹත්නඹන් ලිඹහඳදාංචි කිරීභ.
 හර්ෂික ලිඹහඳදාංචිඹ අළුත් කිරීභ.
 ගියාඅවි ඵරඳත්ර/ න ඵරඳත්ර යාකුත් කිරීභ.
v. සිවිල් ආයක්ෂක වහ ාංර්ධන අාංලඹ අදහර ඳහරන වහ යභයවයුේ යහතකහරි.
 අාංලයේ භහසික ආදහඹේ හර්ත්හ, දසත්රික් යල්කේ කහර්ඹහර හර්ත්හ කස කිරිභ
අධීක්ණඹ.
 ප්රගති හර්ත්හ/ කහර්ඹ හධන හර්ත්හ/ මූර වහ විගණන (අබන්ත්ය වහ බහහිය

i.
ii.
iii.

iv.

1926 අාංක 22
දයණ ගිණිඅවි
ආඥහ ඳනත්
1981 අාංක 21
දයණ යභ් ර්
හවන ඳනත්
1951 අාංක 24
දයණ යඩිපිටි
වහ
වදාදහ
පුහුණු ඳනත්
1998 අාංක 45
දයණ
පුද්ගලික
ආයක්ක
යායඹ්ත
ආඹත්න
ඳනත්

හර්ත්හ වහ අදහර යහතකහරි.
vi. හයු යයිෂල් යාඹහභනඹ.
vii.
 සිවිල් ආයක්ක වහ ාංර්ධන අාංලඹ අාංලඹ අදහර සිඹළුභ අභහත් භණ්ඩර
ඳත්රිකහ කස කය යාරීක්ණඹ කය අභහත් භණ්ඩරඹ යත් ඉදරිඳත් කිරීභ වහ
අදහර යහතකහරි.
 යභභ අාංලඹ අදහර ාක්රයල්ඛ්/ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ේඵන්ධ සිඹළු ක යුතු වහ
ඳනත් ාංයල්දනඹ අදහර සිඹළු ක යුතු.
ෙළස්ණ අංය
ඉාංජි.
ැස.ජී.ඒ.ආර්.යක්.ආර්.
යයනවියත්න ෂනඹ
අතියර්ක යල්කේ
(ත්හක්ණ

ත්හක්ණ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.
දුයකථන 071-0858677
ඊ ත්ළඳෆර
modtechnical.branch@gmail.
com

ඉාංජි.
ඩබ්ලිේ.ආර්.ැන්.ආර්.යප්රේභ
ාන්ද්ර යභඹ
අධක් (අධීක්ණ වහ
ඇගයීේ ත්හක්ණ

ත්හක්ණ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
15/5 ,
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.
දුයකථන 011-2421479
තාංගභ
071-8099251
ඊ-යේල් modtechnical.branch@gmail.
com / nilanthi02@yahoo.com

i. අකුයර්යගොඩ පිහිටි ආයක්ක දාරසථහන ාංකීර්ණයඹහි ඉදකිරීේ ක යුතු
අධීක්ණඹ වහ ඇගයීභ
ii. සුහුරුඳහඹ යගොඩනළගිල්යරහි නඩත්තු ක යුතු යභයවඹමටභ
iii. න්යායේදන උඳකයණ ආනඹනඹ කිරීභ වහ ආයක්ක අය යාකුත්
කිරීභ
iv. න්යායේදන උඳකයණ වහ විකුණුේ ඵරඳත්ය යාකුත් කිරිභ
v. යකොශම නගයයේ ඉවර භේ යේ යගොඩනළගිලි වහ ආයක්ක අය
යාකුත් කිරීභ
vi. ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධ්ඹසථහනයඹහි (CRD)ක්රිඹහකහයකේ
ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ
vii. උඳහඹභහර්ගික ආයක්ක න්යායේදන තහර හඳිතිඹ(SDCN)
අධීක්ණඹ වහ ඇගයීභ
viii. හවන නඩත්තු වහ ත්හක්ණික උඳයදස රඵහදීභ
ix. TRCSL වහ ආයක්ක අයඹන් රඵහ දීභ
x. ආයක්ක වදාදහන්යේ සිඹළු ත්හක්ණික ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ
කිරීභ
xi. යත්ොයතුරු ත්හක්ණ අාංලඹ අළසි කහර්ඹඹන් ඳරිඳහරනඹ වහ අල
උඳයදස රඵහ දීභ
i.
ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධසථහනයඹහි (CRD)ක්රිඹහකහයකේ
ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ
ii.
අකුයයයගොඩ පිහිටි ආයක්ක දාරසථහන ාංකීර්ණයඹහි ඉදකිරීේ
ක යුතු අධීක්ණඹ වහ ඇගයීභ
iii.
අයනකුත් ත්හක්ණික කරුණු ේඵන්ධ අධීක්ණ වහ ඇගයීේ
ක යුතු
iv.
ප්රේඳහදන කෂනටුයහි හභහජිකඹකු යර ක යුතු කිරීභ

කර්නල්
බී.ඩබ්ලිේ.ැේ.යජ්.ඒ
යප්රේභදහ
න්යායේදන උඳයද්ලක

ලුතිත්න් කර්නල්
ැේ.ැස.ධේෂනක යඳයර්යහ
ඉාංජියන්රු උඳයද්ලක

ත්හක්ණ අාංලඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ
අාංක 15/5 ,
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.

i. ආයක්ක යාසකහලනඹ / අුෂභත් කිරීේ
ii. සිඹළුභ න්යායේදන / ත්හක්ණික කරුණු ේඵන්ධ ක යුතු කිරීභ
iii. න්යායේදඹ වහ ේඵන්ධ හඳිති වළසියමටභ(MRCC,MSS,PICS,Forign
grant)
iv. ඇන්ය නහ කුළුණු ඉදකිරීභ වහ අුෂභළතිඹ රඵහදීභ
දුයකථන 011-2421357
v. භහර්ගගත් හවන ත්ඹහඳන හඳිති ේඵන්ධ ක යුතු කිරීභ
තාංගභ
076-1305399
vi. CLIR ඳවසුකභ ේඵන්ධ ක යුතු කිරීභ
ඊ-යේල් vii. ත්රිවිධ වදාදහ වහ සුර්ඹ ඵරලක්ති හඳිති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ
modtechnical.branch@gmail.
නඩත්තු ක යුතු කිරීභ
com
viii. උඳහඹභහර්ගික ආයක්ක න්යායේදන තහර හඳිතිඹ(SDCN)
අධීක්ණඹ වහ ඒ ේඵන්ධ ක යුතු කිරීභ
ත්හක්ණ අාංලඹ,
i.
යකොශම අධි ආයක්ක කරහඳයේ හඳිති වහ ආයක්ක අයඹ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
රඵහ දීභ
අාංක15/5,
ii.
ආයක්ක අභහත්හාංලයේ යගොඩනළගිලි නඩත්තු කිරීභ (තරනර වහ
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.
විදුලි ළඩ
iii.
සුබහධක හඳිති වහ ඇසතුයේන්තු කස කිරීභ
දුයකථන 011-2393049
තාංගභ 077-2107595
ඊ-යේල් dammika1973perera@gmail.com

ඉාංජි. අයි.ැචි.ර්ණසුරිඹ
ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු

ත්හක්ණ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5 ,
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.
දුයකථන 011-2437923
තාංගභ 070-2681659/
076-9072070
ඊ-යේල් hansaka.ishan.89@gmail.com

යේතර්. ැච්.ජි.ඒ.ඩී
රිණකුරසුරිඹ
ඉාංජියන්රු
ේඵන්ධීකහයක
(ත්හක්ණ

ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්, යකොශම 03.
දුයකථන 011-2422932
තාංගභ
071-8564005
ඊ-යේල් anjula24.59@gmail.com

i. ආයක්ක අභහත්හාංලයේ ව අුෂඵද්ධ ආඹත්නර හවන නඩත්තු ඵළඳි
ක යුතු සිදුකිරීභ
ii. අභහත්හාංලයේ , ත්රිවිධ වදාදහයහි වහ යඳොලිසියේ ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු
ක යුතු ආශ්රිත් විඹන් , රිඹ අනතුරු සිදුන හවන ව ඵළවළය කර යුතු
හවන උඳකයණ ේඵන්ධ විවිධ ත්හක්ණික ඇගයීභ ව ප්රේඳහදනඹන්
ර අදහර ත්හක්ණික වහඹ රඵහදීභ
iii. DHQC හඳිතියඹහි ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු ළඩ ක යුතු ර වහඹ
දළක්මටභ
iv. අකුයයයගොඩ පිහිටි ආයක්ක දාරසථහන ාංකීර්ණයඹහි ඉදකිරීේ ක යුතු
අධීක්ණඹ වහ ඇගයීභ
i.
ii.
iii.

සුහුරුඳහඹ යගොඩනළගිල්ර ේඵන්ධ අධීක්ණ ක යුතු සිදුකිරීභ
ඳරියේණ වහ ාංර්ධන භධසථහනයඹහි අධීක්ණ ක යුතු
සිදුකිරීභ
අකුයයයගොඩ පිහිටි ආයක්ක දාරසථහන ාංකීර්ණයඹහි ඉදකිරීේ
ක යුතු අධීක්ණඹ වහ ඇගයීභ

ආරස්ක තවේලළ අංය
සී. භන්ති මටයසිාංව
භවත්ෂනඹ
අතියර්ක යල්කේ

ආයක්ක යේහ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2421438
දගු.
011-2430860 - 402
ෂළක්ස
011-2331104
ඊ යේල්
adsecdefser@defence.lk

i.
ii.
iii.
iv.

යණවිරු යේහ අධිකහරිඹ
ආයක්ක යේහ ඳහර
තහතික ශි බ ඵරකහඹ
ඒකහඵද්ධ යේහ බහහ පුහුණු ආඹත්නඹ

i. යණවිරු
අධිකහරියේ

යේහ
1999 අාංක

54 දයණ ඳනත්,
ii. යණවිරු
යේහ
අධිකහරියේ ඵහ ගළනීේ
ඳරිඳහටිඹ
iii. ආයක්ක යේහ ඳහයල්
අභහත්ඹ භණ්ඩර තීයණ
වහ
ආයක්ක
යේහ
ඳහයල් ඳහරන කෂනටු
iv. තහතික ශිසඹබ
ඵරකහයේ 1985 අාංක

දයන්කහ තඹසරිඹ
භවත්ෂනඹ
යතසස වකහය යල්කේ

ආයක්ක යේහ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2421670
දගු.
011-2430860 – 404
ෂළක්ස
011-2323060
ඊ යේල්
dineka dineka@yahoo.com

i.
ii.
iii.
iv.

යණවිරු යේහ අධිකහරිඹ
ආයක්ක යේහ ඳහර
තහතික ශිබ ඵරකහඹ
ඒකහඵද්ධ යේහ බහහ පුහුණු

40 දයණ ෂනයාස ඵර
උඳයඹ්ගීත්හ ව
ඳරිපයක වදාදහ ඳනත්
i.
යණවිරු
යේහ
අධිකහරියේ
1999
අාංක

ආඹත්නඹ
ii.
iii.

iv.
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දයණ

ඳනත්,
යණවිරු
යේහ
අධිකහරියේ
ඵහ
ගළනීේ ඳරිඳහටිඹ
ආයක්ක
යේහ
ඳහයල්
අභහත්
භණ්ඩර තීයණ වහ
ආයක්ක
යේහ
ඳහයල්
ඳහරන
කෂනටු
තහතික ශිබ
ඵරකහයේ 1985
අාංක 40 දයණ
ෂනයාස ඵර
උඳයඹ්ගීත්හ ව
ඳරිපයක වදාදහ
ඳනත්

ඩී.ැේ.පී. දාණසිාංවආයච්චි
භවත්ෂනඹ
වකහය යල්කේ

ආයක්ක යේහ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.

i.
ii.
iii.
iv.

යණවිරු යේහ අධිකහරිඹ
ආයක්ක යේහ ඳහර
තහතික ශිබ ඵරකහඹ
ඒකහඵද්ධ යේහ බහහ පුහුණු

i.

අාංක

ආඹත්නඹ
ii.

දුයකථන
011-2388282
දගු.
011-2430860 – 405
ෂළ.
011-2323060
ඊ යේල්
malsha123@gmail.com

යණවිරු
අධිකහරියේ

iii.

iv.
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යේහ
1999
දයණ

ඳනත්,
යණවිරු
යේහ
අධිකහරියේ
ඵහ
ගළනීේ ඳරිඳහටිඹ
ආයක්ක
යේහ
ඳහයල්
අභහත්
භණ්ඩර තීයණ වහ
ආයක්ක
යේහ
ඳහයල්
ඳහරන
කෂනටු
තහතික ශිබ
ඵරකහයේ 1985
අාංක 40 දයණ
ෂනයාස ඵර
උඳයඹ්ගීත්හ ව
ඳරිපයක වදාදහ
ඳනත්

අංය

අභ්න්ෙර කටයුතු අංය

යු.යක්. ඵණ්ඩහය භවත්හ
අතියර්ක යල්කේ
(අබන්ත්ය ක යුතු

අබන්ත්ය ක යුතු අාංලඹ,
ආයක් අභහත්හාංලඹ,
15 භවර,
සුහුරුඳහඹ,
ඵත්ත්යදාල්ර.
දුයකථන
තාංගභ
ෂළක්ස

011-2187128
077-7262288
011-2187122

i. අබන්ත්ය ක යුතු අාංලයේ ව යදඳහ. යදයක් (පු.ලි.යද. ව ආගභන
විගභන යදඳහ. භසථ අධීක්ණඹ.
ii. ප්රේඳහදන කෂනටු යහතකහරී.
iii. සුලු ප්රේඳහදන තීයණ ගළනීභ.
iv. ද්විත් පුයළසිබහඹ පිළිඵ කෂනටු යායඹ්තනඹ කයෂනන් දාලික තීයණ
ගළනීභ.
v. නීතිඳති යදඳහර්ත්යේන්තු භග නඩු පිළිඵ ක යුතු කිරීභ.
vi. අභහත් භණ්ඩර ඳත්රිකහර අහන ඳත්රිකහ පිළියඹර කය අභහත්
භණ්ඩරඹ ඹළමටභ.
vii. පුද්ගලික වියද්ල යාහඩු අුෂභත් කිරීභ.
viii. අබන්ත්ය ක ඹතු අාංලඹ අඹත් පුද්ගරයින් ලිඹහඳදාංචි කිරීයේ යදඳහ. වහ
ආගභන වහ විගභන යදඳහර්ත්යේන්තුයේ අභහත්ඹහාංලඹ ඵේඵන්ධ සිඹලු
ක යුතු යල්කේයඹහයේ භගයඳන්මටභ ඹ යත් අධීක්ණඹ කිරීභ.
ix. ආගභන වහ විගභන යදඳහ. යේ ප්රේඳහදන භණ්ඩරඹ වහ අභහත්හාංලඹ
යායඹ්තනඹ.
x. අභහත්හාංලයේ සුලු ප්රේඳහදන භණ්ඩරයේ ක ඹතු.

i. ආගහෂනක වහ විගහෂනක ඳනත්
(1948 අාංක 20
ii. පුයළසි ඳනත් (1948 අාංක
18
iii. පුද්ගරයින්
ලිඹහඳදාංචි
කිරීයේ ඳනත් (1968 අාංක
32
iv. දා.යය. 135 අුෂ ඵරත්ර
යඵදහ ඇත්.

ද්විත් පුයළසිබහඹ රඵහදීභ පිළිඵ කෂනටුයේ ක යුතු.
xi. අබන්ත්ය ක යුතු අාංලයේ ඇති නීති අාංලයේ අධීක්ණඹ
xii. යදඳහර්ත්යේන්තු යදයකහි අභහත් භණ්ඩර ාංයද්ල අහන යකටුේඳත්
කිරීභ වහ අභහත් භණ්ඩරඹ යඹොදා කිරීභ.
xiii. භහණ්ඩලික යනොන යදඳහර්ත්යේන්තුගත් ඵරඹරත් යාරධහරීන්යේ
පුද්ගලික වියද්ල යාහඩු අුෂභත් කිරීභ.
ආපදළ කෂමනළකරණ අංය
Mr.M.C.L. Fernando
Ministry of Defence
Additional Secretary
Disaster Management
(Admin)
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07
Tel : 011 2665054
Fax : 011 2665170
Email:
mclfenando@gmail.com

1. Assisting the Secretary on formulation of Policies and procedures on
administration policy, legal and establishment matters.
2. Assisting Secretary in coordinating and reporting to the relevant
international and regional Disaster Management Frameworks.
3. Monitoring and supervision of the general administration of the
Disaster Management Division.
4. Preparation of Cabinet Papers and monitoring the implementation of
the Cabinet decisions.
5. Monitoring the administration and development actions of National
Disaster Relief Service Centre.
6. Ensure timely correspondence in answering the Parliament questions,
Public Petitions Committee, Parliament Consultative Committee
meeting queries and Audit queries.
7. Monitoring and supervision of establishment, administration,
transport and financial functions of the Disaster Management
Division.
8. Monitoring and supervision of Human Resource Management of the
Disaster Management Division and Institutes under the purview of the
Disaster Management Division.
9. Supervision and monitoring of Relief, Resettlement, Rehabilitation
and Reconciliation activities of the Disaster Victims.
10.Coordination and monitoring of WFP and ADPC activities.
11.Coordination and monitoring of the Meteorological Department
modernization and upgrading the facilities of the Disaster
Management Centre under CRIP Project.
12.Monitoring and supervision of Human Resource Development
(Training) of the DISASTER MANAGEMENT DIVISION.
13.Coordination and correspondence with other Ministries and
Departments.
14.Performance appraisals of Staff Officers.
15.Discharging the duties in terms of FR 135.
16. Any other Functions assigned by the Secretary.

Responsibilities assigned by
the hereby through duty list

Dr.S. Amalamathan
Additional Secretary
(Development & Relief
Services)

Ministry of Defence
Disaster Management
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07
Tel : 011 2665994
Fax : 011 2665081
Email :
samal25spm@yahoo.com

1. Monitoring and supervision of planning and development activities Responsibilities assigned by
of the Disaster Management Division.
the hereby through duty list
2. Supervision and monitoring in preparation of the following plans of
the Ministry and other Departments under the purview.
a. Action Plan
b. Project Plans
3. Attending the special committee meeting related to disaster
management and doing the follow up actions.
4. Conduct and doing follow up actions of National Disaster
Management Committee Meetings.
5. Co-ordinate & monitoring at all activities regarding the Sendai
Framework to achieving the target according to the Sendai
Framework time frame.
6. Monitoring, supervision in preparation of monthly reports,
quarterly reports and annual reports of physical and financial
progress of projects and programmes.
7. Monitoring and supervision of the implementation of projects/
programmes of the Disaster Management Division and
Departments under the purview of the Disaster Management
Division.
8. Coordination with the other Ministries, Departments and other
organizations in relation to Planning and Development matters.
9. Participation and attending monthly, quarterly and annual steering
committee meeting on planning and development activities.
10. Annual Performance Report Preparation and submit to the
parliament.
11. Co-ordinate & Monitoring at all activities regarding the National
Disaster Management Coordination Committee. (NDMCC)
12. Coordinate and Monitoring of Nationally Determined
Contributions (NDC) of Sri Lanka.
13. Coordination and facilitation of the activities of Foreign Funded
INGO, NGO, Funded projects.
14. Monitoring and Supervision of the Data Portal.
15. Monitoring and Supervision of the Disaster Management Division
Web Site.
16. Monitoring vision 2025
17. Liaise with the Accountant with regard to financial estimates,
allocation, expenditure and release of funds for the development

Mr. H.P.Sumanasekara
Director (Management)

Ministry of Defence
Disaster Management
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07
Tel : 011 2665013
Fax : 011 2665170
Email
:sumanasekarap@yahoo.com

activities of the Disaster Management Division and Departments.
18. Functioning as the Chairman of the Ministerial Technical
Evaluation Committee.
19. Any other functions assigned by the Secretary.
1. Monitoring of preparation of Cabinet papers and coordination of the
activities related to the Cabinet office and the Parliament.
2. Handling foreign training of all categories of Disaster Management
Division staff and agencies under the purview of the Disaster
Management Division.
3. Handling activities related to local training of the all categories of the
staff of the Disaster Management Division.
4. Monitoring and preparation of Annual Progress Reports and Budget
Reports.
5. Promotion and productivity and managing Management reforms Cells
of the Disaster Management Division.
6. Achievement of Sustainable Development Goals under the purview of
the Disaster Management Division.
7. Conducting and follow up activities of monthly staff meetings of
Disaster Management Division and other institutes under the Disaster
Management Division.
8. Preparing and Implementation of citizen charter of the Disaster
Management Division.
9. Coordinate & Monitoring at all activities regarding the National Council
of Disaster Management. (NCDM)
10.
Coordinating cloud seeding project with Disaster Management
Division of Power and Energy.
11.
Coordination and Monitoring of Local Programs, Workshops and
Exhibitions by Disaster Management Division and other Departments.
12.
Coordination and correspondence with other Ministries and
Departments.
13.
Organizing and facilitating all type of national functions (National
Safety Day), conferences and meetings of the Disaster Management
Division.
14.
Preparation of policies and monitoring implementation of those
policies, acts related to the Disaster Management Division.
15.
Discharge duties under FR 135 delegation.
16.
Any other functions assigned by the Secretary or Additional
Secretary.

Responsibilities assigned
by the hereby through
duty list

Mr. R.A.C.S. Ranaweera
Arachchi
Senior Assistant
Secretary

Ministry of Defence
Disaster Management
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07
Tel : 011 2665352
Fax : 011 2665170
Email :
cprarachchi@gmail.com

Ms. A.M. Lakmali
Ranaweera
Assistant Secretary
(Admin)

Ministry of Defence
Disaster Management
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07

Tel : 011 2665531
Fax : 011 2665170
Email:

1. Supervision of Administration and Establishment matters of the
Disaster Management Division.
2. Coordination of Administration and Establishment matters of the
other Departments and Institutions under the purview of the
Disaster Management Division.
3. Coordination and Supervision of the matters related to the
National Council for Disaster Management.
4. In charge of Transport Management and related payments.
5. Submission of reports to Audit Queries in time.
6. Overall supervision on communication facilities, equipment,
electricity supply, water supply and related payments.
7. Overall supervision of leasing/ rental of building, security services
and janitor services to the Disaster Management Division.
8. Monitoring and supervision of maintenance and repairs to
premises, office equipment and machinery.
9. Supervision and monitoring in maintenance, communication
facilities, electricity and water supply of the residencies of Hon
Minister’s and related payments.
10. Approval of salaries and other payments for permanent / casual /
temporary staff of the Disaster Management Division.
11. Assist the Additional Secretary on formulation policies and legal
matters.
12. Introducing and implementing the necessary improvements to
systems, procedures, processes, organizational structures etc. of
the Disaster Management Division.
13. Performance appraisal of non-staff officers and minor employees.
14. Discharging the duties in terms of FR 135.
15. Any other functions assigned by the Secretary / Additional
Secretary.
1. Coordination of Administration & Establishment related activities of
the Departments and Institutions under the purview of the Disaster
Management Division.
2. Transport Management and related payments.
3. Assist the Additional Secretary / SAS in coordination and
correspondence with other Ministries and Departments.
4. Ensure the facilitation of the Public Inquiries and Requirements.
5. Assist information officer for reporting on RTI act.
6. Submission of answer and reports to Audit Queries.

Responsibilities assigned by
the hereby through duty list

Responsibilities assigned by
the hereby through duty list

lakmi27ran@gmail.com

Mr. Shameen Madawa
Block
Assistant Director
(Management)

Ministry of Defence
Disaster Management
Division, Vidya Mawatha,
Colombo 07
Tel : 011 2665183
Fax : 011 2665170
Email:

7. Discharge the duties under FR 135 delegation.
8. Overall supervision of administration and establishment matters of
the Disaster Management Division.
9. Supervision & Monitoring of Handling the Tappal of the Disaster
Management Division.
10.
All matters related to the election duties.
11.
Leasing/ rental of building to the Disaster Management
Division and payments ensure proper maintenance and repairs
office equipment and machinery.
12.
Ensure the provision of communication facilities, electricity,
water supply and other facilities.
13.
Ensure the provision and maintenance of communication
facilities, water supply and facilities of the Disaster Management
Division and related payments.
14.
Supervision of the Minister’s office administration and related
work.
15.
Ensure the provision of Security Service, Janitor Service of the
Disaster Management Division building and related payments.
16.
Recommendation of loan facilities to the staff of the Disaster
Management Division.
17.
Recommendation for payment of salaries / wages /extra
remuneration to permanent, casual and temporary staff of the
Disaster Management Division.
18.
Assist the SAS in performance appraisal of non-staff officers
and miner employees.
19.
Discharging of duties under FR 135 delegation and
recommendation/ approval of payments/ claims accordingly.
20.
Any other functions assigned by the Secretary / Additional
Secretary /Senior Assistant Secretary.
1. Handling foreign training of all categories staff of the Disaster
Management Division and other institutions under the purview of
Disaster Management Division.
2. Coordinate parliament consultative committee meeting.
3. Preparation of Cabinet Papers.
4. Preparation of answer for the parliamentary questions.
5. Preparation of observations for the cabinet papers submitted by
the Ministries.

Responsibilities assigned by
the hereby through duty list

මු ශළ ිනුමේ අංය
ඒ.ඒ.ටී.යක්. අදකහරි
අධක් තනයහල්
(ගිණුේ වහ මූර

admgt.mdm@gmail.com

6. Achievement of Sustainable Developed Goals under the purview of
the Disaster Management Division.
7. Preparation of annual progress report and budget reports.
8. Preparation of policies/ acts related to the Disaster Management
Division.
9. Coordination and supervision of the matters related to the
National Council for Disaster Management.
10. Handling local training of all categories of staff of the Disaster
Management Division.
a) Assist the Director (Management) of Human Resource
Development of the Disaster Management Division staff
and Supervision of Human Resource Development activities
of the Developments and Institutions under the purview of
the Disaster Management Division.
b)
Follow up and monitoring of training programs and
outcomes.
c) Following NGO related activities.
11. Conduct monthly staff meetings.
12. Coordinate Audit Management Committee Meetings.
13. Issuing recommendations for visa of the resource persons related
to the institutions under the preview of the Disaster Management
Division.
14. Duties related to MOU with other countries and Institutions.
15. Organizing and facilitating all type of national and internal
functions.
16. Promotions of productivity management reform cells to the
Disaster Management Division.
17. Discharging of duties under FR 135 delegation a
recommendation/approval of payments/claims accordingly.
18. Any other functions assigned by the Secretary, Additional
Secretary, Director Management and Senior Assistant Secretary.

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.

i. පරදහයි දාර කශභණකයණ ඳද්ධතිඹක් ක්රිඹහත්භක කිරිභ.
ii. ප්රේඳහදන කශභණහකයණඹ වහ අධීක්ණඹ.
iii. වියද්ලහධහය හඳිති ේඵන්ධ දාර කරභනහකයණඹ.
iv. ආයක්ක දාරසථහනඹ ඉදකිරියේ ේඹහඳිතියේ අඹළඹ වහ දාදල් ක යුතු
ේඵන්ධීකයණඹ.
v. අබන්ත්ය ඳහරන ක්රභයේද වඳුන්හදභ, අබන්ත්ය ාක්රයල්ඛ් වහ උඳයදස

i.
ii.
iii.
iv.

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක

දු.ක.
ෂළක්ස

අයි.ජී.ැස.ැස. සිරිභහන්න
ෂනඹ
ප්රධහන මූර යාරධහරි

011-2439381
011- 2390720

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දු.ක. 011-2421484
ෂළක්ස 011-2421484
ඊ-යේල්

යාකුත් කිරිභ.
vi. ආයක්ක අභහත්හාංලයේ හර්ෂික දාර වහ විගණන හර්ත්හ ේඵන්ධ
ක යුතුරද විගණකහධිඳති යදඳහර්ත්යේන්තු භඟ ක යුතු කිරීභ.
vii. යතයේ ගිණුේ පිළිඵ කහයක බහ වහ යඳොදු හඳහය පිළිඵ කහයක බහ
ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ.
viii. අභහත්හාංලයේ අබන්ත්ය විගණන ක යුතු වහ ප්රභහණත් ඳවසුකේ
ළරසීභ.
ix. බහණ්ඩ ක්ක්ණ භණ්ඩර, අයඹ්ග කිරීයේ භණ්ඩර ත්ක්යේරු කෂනටු
ඳත් කිරිභ.
x. ගිණුේර අදහර ක යුතු අධීක්ණඹ වහ භඟ යඳන්මටභ.
xi. හර්ෂික අඹළඹ ළරළසභ පිළියඹශ කිරිභ වහ ළඹ දළරිේ අධීක්ණඹ වහ
දාර හර්ත්හකයණඹ අධීක්ණඹ.
xii. ආදහඹේ ැකතු කිරීභ සි ගිණුේගත් කිරීභ දක්හ ක්රිඹහලිඹ අධීක්ණඹ.
xiii. භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තු භඟ ේඵන්ධීකයණඹ
සිදුකිරිභ.
i. යතයේ ප්රතිඳත්ති ක්රභයේදඹ ව ඉදරි ළරසුේර අුෂකරන යර
සිඹළු ළඩ වන් වහ හඳිති ආයණඹ න ඳරිද හර්ෂික අඹළඹ
ළරළසභ පිළියඹශ කිරිභ.
ii. වියද්ලහධහය හඳිති ේඵන්ධ දාර කරභනහකයණඹ.
iii. අබන්ත්ය ඳහරන ක්රභයේද වඳුන්හදභ වහ යහජ්ඹ දාර ේඵන්ධ යාකුත්
කය ඇති ාක්රයල්ඛ් අුෂ අබන්ත්ය ාක්රයල්ඛ් වහ උඳයදස යාකුත්
කිරිභ.
iv. ළඹ දළරිේ අධීක්ණඹ වහ දාර හර්ත්හකයණඹ අධීක්ණඹ.
v. අභහත්හාංලඹ වහ ැහි අධීක්ණඹ ඹ යත් ඳතින ආඹත්නඹන් හි ආදහඹේ
ැකතු කිරීභ සි ගිණුේගත් කිරීභ දක්හ ක්රිලිඹ අධීක්ණඹ.
vi. අඹළඹ වහ යනත් අදහර විඹඹන්ර අදහර ගළ ළු පිළිඵ භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තු භග ේඵන්ධීකයණඹ
සිදුකිරිභ.
vii. දාදල් යයගුරහසි වහ ඒ වහ ේඵන්ධ සිඹළු නීතිරීති වහ විධිවිධහනඹන්
අුෂකුර න ඳරිද ආයක්ක අභහත්හාංලයේ ගිණුේකයණ ඳද්ධතිඹ
කහර්ඹක්භ, විධිභත් වහ පරදහයී ඳත්හයගන ඹහභ.
viii. භර ළරසුේකයණ, අඹළඹ ගිණුේකයණඹ වහ තීයණගළයායේ ක්රිඹහලිඹ
අදහර න්නහ වූ යත්ොයතුරු හර්ත්හකයණඹ වහ යත්ොයතුරු හර්ත්හ
ඹහත්කහස්න ඳත්හයගන ඹහභ.
ix. විධිභත් අබන්ත්ය ඳහරන ක්රභයේදඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ යාඹහභනඹ.
x. ත්කේ කරභණහකයණඹ වහ දා.යය. 135 ඹ යත් ඳයහ ඇති සීභහන්
ඹ යත් අරහබවහණි ේඵන්ධයඹන් ක්රිඹහකිරිභ.
xi. යද්ශිඹ යායඹ්ජිත් ආඹත්න භඟින් යථහවන වහ ඹන්යත්ර්ඳකයණ
අළුත්ළඩිඹහ ේඵන්ධයඹන් දා.යය. 135 ඹ යත් ඳයහ ඇති සීභහන්
ඹ යත් ක්රිඹහ කිරිභ.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත් අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්රභ සථහ

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ ඒ කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත් අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්රභ සථහ

ැල්.ැච්.ඩී.පී.බුද්ධදහ ෂනඹ
ප්රධහන ගණකහධිකහරි

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකත්න 011-2421484
අබන්ත්ය Ex- 203

ලහභලි ප්රනහන්දු ෂනඹ
ගණකහධිකහරි
(දාදල් වහ අපි යුෂයන්
අපි

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
011-2447459
අබන්ත්ය Ex - 412
ෂළක්ස
011-2433517

xii. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ වහ ඒ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තු ව අුෂඵද්ධ
ආඹත්නර මූර කරභණහකයණ උඳයදස වහ භඟයඳන්විභ.
i.ළටුප් වහ යගවිේ ගණකහධිකහරීරුන් වහ කහර්ඹ භණ්ඩරයේ ිජු
අධීක්ණ වහ කශභණහකයණඹ.
ii.ආයක්ක අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඳත්නහ අයදාදල්ර ිජු අධීක්ණඹ,
අයදාදල් ගණකහධිකහරීරුන්යේ යහතකහරි අධීක්ණඹ,අයදාදල්ර දාර
වහ ගිණුේ හර්ත්හ යාළයද කස කයමටභ, ඉදරිඳත් කයමටභ වහ
ඳහර්ලියේන්තු යත් ඉදරිඳත් කිරීභ අදහර සිඹළු ක යුතු අධීක්ණඹ
කිරිභ.
iii.දාදල් යයගුරහසි ව ඒ වහ ේඵන්ධ සිඹළුභ නීතිරීති වහ විධිවිධහනඹන්
අුෂකර න ඳරිද ආයක්ක අභහත්ඹහාංලයේ ළටුප්, යගවිේ වහ දාදල්
කශභණහකයණ ඳද්ධතිඹ විධිභත් වහ පරදහයී ඳත්හයගන ඹහභ.
iv.ළටුප්
වහ
යගවිේ
පිළිඵ
අභ්ඹන්ත්ය
ඳහරන
ක්යභයේද
වඳුනහගළයාභ,ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඒහයඹහි පරදහයීත්ඹ පිළිඵ
භහයර්ානඹ කිරීභ, සිදුකර යුතු යනසකේ පිළිඵ ප්රධහන මූර
යාශධහරි යත් වහ අධක් තනයහල් (ගිණුේ වහ දාර යත් යඹ්තනහ
ඉදරිඳත් කිරිභ.
v.අඹළඹ ඳහරනඹ තුලින් පරදහයී දාල්ඹ ඳහරන උඳක්යභඹන් වහ දාදල්
ප්යහව කශභණහකයණඹ යාඹභහුෂකර සිදුන ඵ ත්වු රු කය ගළයාභ.
vi.දාල්ඹ අාංලයේ කහර්ඹ භණ්ඩරයේ පුහුණු අලසඹත්හ වඳුනහගළයාභ,
ළඩ වන් කස කිරිභ වහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ භහයර්ානඹ කිරිභ.
vii.ආවහය ප්යේඳහදන වහ ආයේක්ණ අාංලඹ අධීක්ණඹ.
viii.ණඹ අත්තිකහයේ අාංලඹ අධීක්ණඹ වහ හිඟ ණඹ අඹකය ගළනීයේ ක යුතු
අධීක්ණඹ කිරීභ.
ix.ඉන්දඹහුෂ වහ ඳකිසථහුෂ ණඹ යඹ්තනහ ක්රභඹ ඹ යත් ෂනරදී ගළනීේ
ේඵන්ධ ලිපි ක යුතු අධීක්ණඹ.
i. අක් දාදල් ඉල්ලුේ කිරිභ, අක් දාදල් යඵදහවළරිභ වහ අභහත්හාංලයේ
අයනකුත් ආඹත්නඹන්හි උඳ අග්රිභ පිළියඹර කිරිභ.
ii. ඒකහඵද්ධ භහසික ගිණුේ හයහාංලඹ පිළියඹර කිරිභ බහණ්ඩහගහය ගිණුේ
භග ළඳීභ.
iii. හර්ෂික විර්තන ගිණුේ කස කිරිභ අන් ගිණුේ පිළියඹර කිරිභ.
iv. යඳොදු ත්ළන්ඳත් ගිණුේ (මූරධන වහ ඳහරන ර අදහර ක යුතු.
v. අභහත්ඹහාංලඹ වහ අයනකුත් යදඳහර්ත්යේන්තුර යාර ඵළාංකු ගිණුේ ක යුතු.
vi. හර්ෂික විඹදේ ඇසත්යේන්තු කස කිරිභ වහ ප්යතිඳහදන යන් කිරිභ.
vii. දා.යය.835 යගල් කුලි.
viii. දා.යය.115 අුෂභළතිඹ.
ix. අාංක 119 වහ 125 ඵළාංකු ගිණුේ නඩත්තු වහ ඵළාංකු ළඳුේ ප්රකහලණ
ළකසීභ.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්යයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
ේඹසථහ

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංේයවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්යයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්රභ සථහ

x. අභහත්හාංලඹ යත් යනත් ආඹත්න (යදඳහර්ත්යේන්තු, සථහපිත්
ආඹත්න වහ පුද්ගලික ආඹත්න යතින් රළයඵන සිඹළුභ දාදල් රාංකහ ඵළාංකු
ගිණුේ අාංක 7040119 රළබිේ (ත්ළන්ඳත් වහ ආදහඹේ යර ගිණුේගත්
කිරීභ වහ අදහර ඳහර්ලඹන් යත් යගවිේ කිරීභ.
xi. හර්ෂික ප්රගති හර්ත්හ ඹළමටභ.
ගණකළාරකළරි ලඅපි තලනුතලන් අපි
රළ්කළරි ෆයිවහතුල

අඹයා කුභහයයේ ෂනඹ
ගණකහධිකහරි
(ළටුප් වහ ණඹ
අත්තිකහයේ

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2446831
අබන්ත්ය Ex - 414

i. අපි යුෂයන් අපි වහ ආයක්ක අයදාදයල් සිඹළුභ රළබීේ බහය ගළනීභ වහ
ඵළාංකු ගත් කිරීභ.
ii. අපි යුෂයන් අපි වහ ආයක්ක අයදාදයල් ඵළාංකු ගිණුේ නඩත්තු.
iii. අයදාදල්ර යගමටේ කිරීභ, ගිණුේ යඳොත් නඩත්තු වහ අන් ගිණුේ
පිළියඹර කිරීභ.
iv. අයදාදල්ර ආයඹ්තන කශභණහකයණඹ.
v. අයදාදයරන්
ක්රිඹහත්භක
කයන
වියලේ
හඳිතිර
දාල්ඹ
කශභණහකයණඹ.
vi. යාහ ණඹ වහ යනත් ණඹ අඹකය ගළනීභ.
i. අභහත්හාංලයේ වහ ඒ ඹ යත් ඇති සිඹැභ හඳිති ර අුෂයුක්ත් සථිය,
අයාඹේ, යකොන්ත්රහත් වහ යනත් යේක ළටුප් ළඳයීභ වහ යල්ඛ්න
නඩත්තු.
ii. Payroll ඳරිකණක ළඩ වන ක්රිඹහත්භක කිරිභ.
iii. ළටුප් අකයණඹ ප්යර්ණඹ.
iv. ගභන් විඹදේ (යද්ය ඹ, වියද්ය ඹ , අතිකහර / යාහඩු දන ළටුප් වහ දීභනහ
ේඵන්ධ යගමටේ ු ාර් වතික කිරීභ, උඳයඹ්ගි යල්ඛ්න වහ ළඹ
යරතර් නඩත්තු වහ විඹදේ ඳහරනඹ.
v. විලසයහභ රඵහ ගන්නහ යාරධහරීන් අදහර ළටුප් ගණනඹ කිරීභ ඳහරන
අාංලඹ රඵහ දීභ වහ විලසයහභ ළටුප් යදඳහර්ත්යේන්තු යත් අදහර ආකිති
ඳත්ය ේපුර්ණ කය ඹළමටභ.
vi. යහජ්ඹ බුද්ධි යේහයේ වහ යඳොලිස වියලේ කහර්ඹඹ යාරධහරින්යේ ඵළරැක්ක
අයදාදර (ගිණුේ අාංක - 2026473) වහ ත්හග අයදාදර ද (ගිණුේ අාංක 02026473) ගිණුේ නඩත්තු, යාක්ඳත් අත්න් කිරීභ වහ ඵළාංකු ළඳුේ
ප්රකහල ළකසීභ.
ගණකළාරකළරි ලණය අේතිකළරේ
රළ්කළරි ෆයිවහතුල

i. යතයේ යාරධහරින්යේ අත්තිකහයේ හර්ෂික ඇසත්යේන්තු පිළියඹර කිරීභ.
ii. යතයේ යාරධහරින්යේ අත්තිකහයේ ගිණුභ අදහර ණඹ අුෂභත් කිරීභ.
iii. යතයේ යේකඹන්යේ අත්තිකහයේ ගිණුයභන් කයුෂ රඵන වියලේ, උත්
අත්තිකහයේ වහ ආඳදහ ණඹ යගමටභ.
iv. යතයේ යාරධහරින්යේ අත්තිකහයේ ගිණුභ අදහර ධත්භහසික වහ හර්ෂික
ළඳුේ ප්යකහල පිළියඹර කිරීභ.
v. යතයේ යාරධහරීන්යේ අත්තිකහයේ ගිණුයේ හර්ෂික ගිණුභ පිළියඹර කිරීභ.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංේයවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්යයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
ේඹසථහ

ඩී.ය.යත්නමටය ෂනඹ
ගණකහධිකහරි
(ප්රේඳහදන

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන 011-2391227
අබන්ත්ය Ex – 413
ෂළක්ස
011-2391227

vi. යතයේ යාරධහරින්යේ ගිණුේ වහ යනත් අත්තිකහයේ ගිණුේර සීභහ
ාංයල්ධන ඉල්ලුේඳත් ේඵන්ධ ක යුතු කිරිභ.
vii. යද්ඳර වහ ප්යහවන ණඹ ඉල්ලුේඳත් ඵළාංකු යත් ඉදරිඳත් කිරීභ වහ ණඹ
හරික ප්යර්ණඹ.
viii. ඳළයණි යද්ඳර ණඹ ේඵන්ධ ඇය ්ර්යා ඵරඹ යාදවස කිරියේ ක යුතු.
i. අභහත්හාංලඹ විසින් සිදුකයුෂ රඵන ශ්රී රාංකහ යුද්ධ වදාදහ අදහර
ප්රේඳහදන ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.
ii. ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහ අදහර ප්රේඳහදන ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.
iii. ආයක්ක මූරසථහනඹ ඉදකිරියේ හඳිතිඹ (DHQC) අදහර ප්රේඳහදන
ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.
iv. ණඹ යඹ්තනහ ක්රභ ඹ යත් (ඉන්දඹහුෂ, ඳකිසථහුෂ වහ රුසිඹහුෂ සිදුකයුෂ
රඵන ප්රේඳහදන ක යුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.
v. අභහත්හාංල ප්රේඳහදන කෂනටුයේ (MPC-MOD), ව සුළු ප්රේඳහදන
කෂනටු-1 (MPC Minor -1), යල්කේ ත්නතුය අදහර යහතකහරින්.

i.
ii.
iii.
iv.

ගණකළාරකළරි ලආශළර ප්රවේපළදන ශළ ආතේස්ණ ඒකකය

ැේ.ැස.කළුආයච්චි භවත්හ
ගණකහධිකහරි
(ළඳයිේ වහ අරහබවහණි

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.

i. ත්රිවිධ වදාදහන් ආවහය ඳඹහ ගළනීභ වහ ු  ප්යේඳහදන ක්රිඹහලිඹ
අධීක්ණඹ කිරීභ.
ii. ත්රිවිධ වදාදහන් ආවහය ප්යේඳහදනඹ අදහර SCAPC වහ TEC ඳත් කය
ගළනීභ ේඵන්ධයඹන් යහත දාදල් යදඳහර්ත්යේන්තු භඟ ේඵන්ධ මට
ක යුතු කිරීභ.
iii. ප්යේඳහදනඹ වහ න ය න්ඩර් ඳත්රිකහ භහයර්ානඹ කිරීභ, ය න්ඩර්
භණ්ඩර රැසමටේ ඳළළත්මටභ වහ ඊ ේඵන්ධ යහතකහරී.
iv. ත්හක්ණ ඇගයීේ කෂනටු රැසමටේ ඳළළත්මටභ වහ ඊ ේඵන්ධ යහතකහරී.
v. ත්රිවිධ වදාදහන්යේ හර්ෂික ළඳයීේ පිළිඵද වහ යත්්යහගත් ගිවිසුේ අුෂ
බහණ්ඩ ළඳයීයේදී ඉදරිඳත් න ෂනර වහ ප්රතිඳත්තිභඹ කරුණු පිළිඵ ගළ ලු
SCAPC යත් යඹොදා කිරීභ.
vi. ප්රලසත් ළඳයුේ ක්රිඹහලිඹක් ඳත්හගත් වළකින අයුරින් යේහ ගිවිසුේ
ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ළඳයුේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ පර්ණ අධීක්ණඹක්
සිදුකිරීභ.
vii. උක්ත් ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධයඹන් න විගණන විභසුේ, NPC අවඹහානහ,
PAB, නඩු, අල්රස දණ යකොෂනන් බහ හර්ත්හ ේඵන්ධ පිළිතුරු
ළඳයීභ වහ ක්රිඹහ කිරීභ.
viii. FP & MU විඹ බහය යාශධහරීන්යේ වහ අදහර ලිපියගොුෂ ර යහතකහරී
ේඵන්ධ අධීක්ණඹන් සිදුකිරීභ.
i. අභහත්ාංලඹ යත් සිඹලුභ ඳහරිබජ්ඹ බහණ්ඩ ව ප්රේධන බහණ්ඩ ෂනරදී
ගළනීභ.
ii. හර්ෂික ළඳයුේකරුන් ලිඹහඳදාංචි කිරීභ.
iii. දා.යය. 855 ඹ යත් පුත්ඳත් ෂනරදී ගළනීභ.
iv. හර්ෂික ප්රේඳහදන ළරළසභ කස කිරීභ.

v.

i.
ii.
iii.

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංේයවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්යයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
ේඹසථහ

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්

දුයකථන 011- 2434608
අබන්ත්ය Ex- 308
ෂළක්ස
011- 2434608

ටී.සී.පී.ප්රනහන්දු ෂනඹ
ගණකහධිකහරි
(යගවිේ

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දු.ක. 011-2329983
Ex- 202
ෂළක්ස 011-2391228
ඊ-යේල්

කභහන්ඩර්
යජ්.ැේ.ැන්.ආර්. තඹසරිඹ
දාර ේඵන්ධිකහයක-1

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
අබන්ත්ය Ex- 550

v. ඳහරියබ්ත බහණ්ඩ ව ප්රහේධන බහණ්ඩ ගඵඩහ කශභනහකයණඹ.
vi. යාර දාද්රහ ව නහභ ඳත්ර කස කිරීයේ ක යුතු සිදුකිරීභ.
vii. ප්රේඳහදන භහර්යග්ඳයද්ල ාංග්රවයේ 9.3.1 ඹ යත් හවන ඹන්ත්ර සත්ර
අළුත්ළඩිඹහ වහ අුෂභළතිඹ රඵහදභ.

i. සිඹළුභ පුනයහර්ත්න යගවිේ වහ ප්රේධන යගමටේ (ාංර්ධන හඳිතිර
වළය ු ාර් බහයගළයාභ, ඳරික්හ කිරීභ, උඳයඹ්ගි යල්ඛ්ණ වහ ළඹ
යරතර් නඩත්තු, ු ාර් වතික කිරිභ, විඹදේ ඳහරනඹ, දාදල් යඳොත්
නඩත්තු කිරීභ වහ යගමටේ කිරීභ.
ii. සුළු දාදල් අේරිභ වහ ත්ත්කහර්ඹ අග්රිභ යගමටභ වහ කහර්ඹ යාභු  වහභ
පිඹහ ගළයාභ ක යුතු කිරිභ. (අනල යර දාදල් යාරධරීන් අත් රැඳීභ
රක්හ ගත් යුතුඹ
iii. පුනයහර්ත්න වහ දාරධන යගමටේර අදහර ත්ළන්ඳත් රළබිේ (වයස
 වන් වහ දාදලින් අධිබහය දවහ ත්ළන්ඳත් යරතයඹ නඩත්තු කිරිභ.
iv. විඹදේ ඳරිගණකගත් කිරීභ වහ CIGAS ළඩ වන ක්රිඹහත්භක කිරිභ.
v. භහසික ගිණුේ හයහාංල පිළියඹර කිරීභ, ළඹ යරතර් භඟ ළඳිභ වහ
ඒකහඵද්ධ භහසික ගිණුේ හයහාංල ළකසීභ දවහ ගණකහධිකහරි (දාදල්
යත් යඹොදා කිරිභ.
vi. ඵළාංකු ගිණුේ අාංක 121 නඩත්තු වහ ඵළාංකු ළඳුේ ප්රකහල ළකසිභ.
vii. යප්යේ යහතකහරි අධීක්ණඹ කිරිභ.
viii. අාංක 119 වහ 121 ඵළාංකු ගිණුේර යාක්ඳත් බහයකහයත්ඹ.
ix. යඳොදු 172 කුවිත්හන්සි යඳොත්ර බහයකහයත්ඹ.
x. සථහය ත්ළන්ඳත් වතික වහ යේප්පුයේ ත්ඵහ ඇති අයනකුත් යල්ඛ්ණර
බහයකහයත්ඹ.
i. ශ්රී රාංකහ ගුන් වදාදහ අදහර ප්රේඳහදන ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ
ii. ශ්රීභත් යතොන් යකොත්රහර ආයක්ක විලස විදහරයේ ප්රේඳහදන ක යුතු
අධික්ණඹ කිරිභ
iii. යහජ්ඹ බුද්ධි යේහ අදහර ප්රේඳහදන ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ
iv. ආයක්ක අභහත්හාංල ළඹ ශිර්ඹ (103) ඹ යත් ඇති උඳහඹ භහර්ගික
ආයක්ක ාංයායේදන
තහර හඳිතිඹ (SDCN) ඇතුළු ආයක්ක
අභහත්හාංල ප්රේඳහදන ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ
v. අභහත් භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්කයන රද සථහය ප්රේඳහදන කෂනටු(SCAPC)
වහ අභහත්හාංල ප්රේඳහදන කෂනටු (MPC) ප්රේඳහදනඹන් අදහර රැසවිේ
ක යුතු ාංවිධහනඹ කිරිභ වහ ඒහයේ ප්රගතිඹ භහයර්ානඹ කිරිභ
vi. යයශ ආයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු, සිවිල් ආයක්ක යදඳහර්ත්යේන්තු,
ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධසථහනඹ ව භහණ්ඩලික අණ වහ අබහ
විදහරයේ ප්රේඳහදන ක යුතු ඇතුළු අදහර ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ

iv.

v.
i.
ii.
iii.
iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්රභ සථහ
දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංේයවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්යයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
ේඹසථහ

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
සථහ

යේතර් යවේහන් යඳයර්යහ
දාර ේඵන්ධිකහයක-2

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
අබන්ත්ය

යක්.ැල්.යාලහන්ති යභඹ
ගණකහධිකහරී
(ආදහඹේ වහ ත්කේ
කශභනහකයණඹ

ගිණුේ අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
අබන්ත්ය

්ළතික බු්ධාර ප්ර ළනී අංය
යක්යජ් අල්විස
ආර්ඩබ්ලිේපී ආර්ැසපී
මටැසමට යුැසපී
යේතර් යතනයහල්
(විශ්රහෂනක

Ex- 252

Ex- 403

තතික බුද්ධි ප්රධහනී කහර්ඹහරඹ
ආයක් අභහත්හාංලඹ,
15 භවර,
සුහුරුඳහඹ,
ඵත්ත්යදාල්ර.
දුයකථන
011-2478248
ෂළක්ස
011-2390288
ඊ-යේල්
cniofficemod@gmail.com

i. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඳතින ත්රිවිධ වදාදහ, යදඳහර්ත්යේන්තු
වහ ආඹත්න පිළිඵ විගණකහධිඳති හර්ත්හ/විභසුේ වහ අබන්ත්ය විගණන
විභසුේ භගින් අනහයණඹ න කරුණු පිළිඵ ඉදරි පිඹය ගළයාභ
අදහර ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ.
ii. මූර වහ ප්රේඳහදන අාංලර අදහර විවිධ ඳහර්ලඹන් විසින්
අධිකයණඹන් යත් යගොුෂ කයුෂ රඵන නඩු, වියලේ විභර්ණ වහ
ඳරික්ණ වහ ඉදරිඳත් කර යුතු හර්ත්හ කස කිරිභ අදහර ක යුතු
අධීක්ණඹ කිරිභ.
iii. මූර වහ ප්රේඳහදන අාංලඹන් විසින් ඉදරිඳත් කයුෂ රඵන අභහත්
භණ්ඩර ාංයද්ල වහ ඒ භග ඹහ කයන ලිපියල්ඛ්ණර යායද බහඹ
ත්වු රු කිරිභ අදහර ක යුතු අධික්ණඹ කිරිභ.
iv. යතයේ ගිණුේ පිළිඵ කහයක බහ (COPA) භගින් අධික්ණඹ කයුෂ
රඵන භහර්ගගත් ඳරිගණක ඳද්ධතියේ ක යුතු අධීක්ණඹ කිරිභ.
v. ත්රිවිධ වදාදහ ආවහය ප්රේඳහදනඹ ආයේක්ණඹ වහ යාඹහභනඹ කිරිභ
අදහර ක යුතු අධීක්ණඹ කිරිභ.
i. හර්ෂික ආදහඹේ ඇසත්යේන්තු කස කිරීභ.
ii. හිඟ ආදහඹේ හර්ත්හ, භහසික ආදහඹේ හර්ත්හ ඉදරිඳත් කිරීභ.
iii. හවන කුස් ඳදනභ භත් රඵහ ගළනීභ.
iv. අයනකුත් ආඹත්න ර ඵළාංකු ළඳුේ අධීක්ණඹ.
v. යකොේේයයොරර් තනයහල් කහර්ඹහරයේ අලත්හ අුෂ ත්කේ යල්ඛ්න
ඳත්හයගන ඹහභ.
vi. බහණ්ඩ වහ යථහවන අඳවයණ ක්රිඹහලිඹ සිදුකිරීභ.
vii. හර්ෂික බහණ්ඩ ක්ක්ණ භණ්ඩර ඳත්කරීභ වහ ක්ක්ණ ක්රිඹහලිඹ
අධීක්ණඹ කිරීභ.
viii. අභහත්හාංලඹ අඹත් අාංලඹන්හි සිඹළුභ අරහබවහයා ේඵන්ධ ක යුතු.
ix. අභහත්හාංලයේ අරහබවහණි යල්ඛ්ණ නඩත්තු කිරිභ.
x. අභහත්හාංලඹ වහ ඒ ඹ යත් ඇති යදඳහර්ත්යේන්තුර අදහර දා.යය. 102
සි 110 දක්හ අරහබ ේඵන්ධ ක්රිඹහලිඹ.
xi. ප්රහේධන බහණ්ඩ යල්ඛ්නඹ ඳරිගණක ආශ්රිත් ඹහත්කහස්න කිරීභ.
තහතික බුද්ධි අලත්හඹන් අළසි කහර්ඹඹන්, ක්රිඹහකහයකේ ව
කර්ත්ඹන්

i.
ii.
iii.
iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංේයවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
සථහ
දාදල් යයගුරහසි
ආඹත්න ාංග්රවඹ
ඒ.ඒ.කහර්ඹඹන්
අදහර යාකුත් කය ඇති
ාක්රයල්ඛ්
හර්ෂික ආයක්ක
යල්කේ විසින් දා.යය
135 ඹ යත් කයුෂ
රඵන ඵරඹ ඳළරීභ
භත්
අධිකහරීත්ඹ
ඹ යත් ක යුතු කිරීභ
ආණ්ඩුක්යභ
සථහ

වන්න්ධ ශමුදළ සුභ්වළ න අංය
ැච්.පී.ඩී. යවේයේ භඹහ
න්නද්ධ
වදාදහ
සුබහධන i. යභත් යණ අර්ධ යාහ ේඹහඳිතිඹ.
වකහය අධක්
අාංලඹ,
ii. යණවිරු දරුන් විරුසිසු ප්රදීඳ ශිත් රඵහ දීභ
(න්නද්ධ වදාදහ
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
iii. තහතික ආයක්ක අයදාදයල් ක යුතු
සුබහධන
අාංක 15/5,
iv. යණවිරුන් යතයේ ඉඩේ රඵහ දීභ.
ඵහරදක් භහත්,
v. යණවිරු දරුන් යතයේ ඳහල්ර
ඇතුරත් කිරීභ වහ යණවිරු
යකොශම 03.
කරත්රඹන්යේ සථහන භහරුමටේ ේඵන්ධ ක යුතු කිරීභ.

නීති අංය
බ්රියේඩිඹර් ඩබ්.පී. උඳහලි
මටයසිාංව (විශ්රහෂනක යැසපී
නීති උඳයද්ලක

නීති අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
011-2424374
අබන්ත්ය Ex - 231
ෂළක්ස
011-2478245
ඊ-යේල් wupali@hotmail.com

ඒ. තඹයේකය යභනවිඹ
නීති යාරධහරී

නීති අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,

vi. න්නද්ධ
වදාදහ
වහ
යඳොලිස සුබහධන අාංලඹ
පිහිටුමටභ වහ න අාංක
1501/15 දයණ 2007.06.13
දනළති අති වියලේ ගළේ
යායේදනඹ
vii. 1985 අාංක 9 දයණ තහතික
ආයක්ක අයදාදල් ඳනත්
viii. ඉඩේ
යකොභහරිස
තනයහල්යේ
2016.11.18
දනළති 2016/07 ායක්රල්ඛ්ඹ.

i. උදර්ඳන නීතිඹ අදහර ශ්රී රාංකහ වහ වියද්ල යහතඹන් භග උදර්ඳණ අභහත්හාංලඹ අදහශ න
සිඹළුභ නීති, අණ ඳනත්
ගිවිසුේ ඇති කය ගළනීභ වහ පුද්ගර උදර්ඳණ ක ඹතු.
ii. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ ඳහර්ලඹක් න දාලික අයිතිහසිකේ,
අවඹහානහධිකයණ රිේ වහ යනත් නඩු ක යුතු ව භහන හිෂනකේ
යකොෂනන් බහ යඳත්ේ වහ අල උඳයදස රඵහ දීභ.
iii. ශ්රී රාංකහ ඳහර්ලඹක් න තහත්න්ත්ය ේදාති ේඵන්ධයඹන් අධඹන,
ඳනත් ේභත් කය ගළනීභ, යාරීක්ණඹ වහ උඳයදස රඵහ දීභ ව වියද්ල
ක ඹතු අභහත්හාංලඹ, නීතිඳති යදඳහර්ත්යේන්තු ේඵන්ධත්හයඹන්
ප්රගතිඹ ඉදරිඳත් කිරීභ.
iv. අභහත්හාංලයේ සිඹළුභ අාංලලින් වහ යදඳහර්ත්යේන්තු වහ ආඹත්නලින්
යඹොදා කයුෂ රඵන ධනතික කරුණු ේඵන්ධයඹන් නීති උඳයදස රඵහ
දීභ.
v. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අදහර න ඳනත් ාංයල්ධනඹ වහ යයගුරහසි
කස කිරීභ ේඵන්ධ නීති උඳයදස රඵහ දීභ.
vi. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ, ත්රිවිධ වදාදහ ව අභහත්හාංලඹ ඹ යත් ඳත්නහ
ආඹත්න ඳහර්ලඹක් න යද්ය ඹ වහ වියද්ය ඹ ගිවිසුේ, අයඵ්ධත්හ ගිවිසුේ
වහ නීති උඳයදස රඵහ දීභ.
vii. අභහත්හාංලඹ යත් යඹොදා කයුෂ රඵන අභහත් භණ්ඩර ාංයද්ල වහ
යාරීක්ණ දළන්මටභ.
viii. ත්රසත්හදඹ ළශක්මටයේ ඳනත් ඹ යත් රැදු ේ යායඹ්ග යාකුත් කිරීභ, දීර්ක
කිරීභ වහ සථහන භහරු කිරීභ වහ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ.
ix. යත්ොයතුරු දළනගළනීයේ අයිතිහසිකේ පිළිඵ ඳනත් ඹ යත් අභහත්හාංල
යත්ොයතුරු යාරධහරී යර ක යුතු කිරීභ.
-ැභi. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අදහශ ඳනත් ාංයල්ධන ේඵන්ධ ක යුතු.
ii. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ අදහශ න ඳනත් යකටුේඳත් කස කිරීභ
ේඵන්ධ ක යුතු.
iii. ශ්රී රාංකහ වහ යනත් යහත අත්ය ඇති කයගුෂ රඵන උදර්ඳන

යකොශම 03.

යේතර් යක්.ැේ.ැන්.
යභන්ඩිස
නීති යාරධහරී

දුයකථන 011-2334425
අබන්ත්ය Ex - 254
ෂළක්ස
011-2478245
ඊ-යේල් defence.leglabranch@gmail.c
om
නීති අාංලඹ,
i.
ආයක් අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
ii.
යකොශම 03.
දුයකථන
ෂළක්ස

යේතර් ැසඒ ගුණර්ධන
නීති යාරධහරී

011-2335794
Ex - 255
011-2478245

නීති අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකත්න
ෂළක්ස

ලුතිනන් කභහන්ඩර් අයාල්
දනන්සරිඹ
නීති යාරධහරී

011-2335794
011-2478245

නීති අාංලඹ,
ආයක් අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
අබන්ත්ය
ෂළක්ස

ඵරකනනහඹක බුද්ධිකහ
වියජ්ර්ධන
නීති යාරධහරී

ගිවිසුේ, පුද්ගර උදර්ඳනඹ කිරීභ ේඵන්ධ ක යුතු.
iv. ශ්රී රාංකහ වහ යනත් ය ල් අත්ය ඇති කයගුෂ රඵන ගිවිසුේ වහ ආයක්ක
අභහත්හාංලඹ ඳහර්ලඹක් න යද්ය ඹ ගිවිසුේ ේඵන්ධ ක ඹතු.
v. යත්ොයතුරු දළනගළනීයේ ඳනත් අදහර සිදු කයන ක යුතු.
vi. තහත්න්ත්ය ේදාතීන් අදහර සිදුන ක යුතු.

011-2335794
011-2478245

නීති අාංලඹ,
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,

iii.
iv.

-ැභආයක්ක අභහත්හාංලඹ ඳහර්ලඹක් න නඩු යගොුෂ ේඵන්ධීකයණඹ
 දත්ත් ඳද්ධතිඹ විලසයල්ණඹ
 නඩු ේඵන්ධයඹන් ත්ත්ඹ ඹහත්කහස්න කිරීභ
ශ්රී
රාංකහ යුධ වදාදහ ේඵන්ධ රළයඵන නීතිභඹ
උඳයදස/ඉල්ස්ේ/යඳත්ේ ේඵන්ධ
ශ්රී රාංකහ යුධ වදාදහ ඳනත් වහ යයගුරහසි ේඵන්ධ ක යුතු.
වියද්ල අභහත්හාංලඹ භගින් ැුෂ රඵන විවිධ ලිපි ේඵන්ධ ක යුතු.

ආයක්ක අභහත්ඹහාංලඹ ඳහර්ලඹක් කය ඳයහ ඇති ලසයර්සසහධිකයණ
නඩු ේඵන්ධ ක යුතු.
 යාරීක්ණ කස කිරීභ.
 නීති හකච්ඡහර වබහගී මටභ.
 යාතිඳති යදඳහර්ත්යේන්තු භග ේඵන්ධීකයණඹ.
ii.
ලසරී රාංකහ යුධ වදාදහ ඳනත් වහ යයගුරහසි ේඵන්ධ ක යුතු.
iii.
ශ්රී රාංකහ යුධ වදාදහ අදහශ ගිවිසුේ ේඵන්ධ ක ඹතු.
iv.
ලසරී රාංකහ යුධ වදාදහ ේඵන්ධ රළයඵන උඳයදස/ ඉල්ස්ේ/ යඳත්ේ
ේඵන්ධ ක ඹතු.
v.
ත්රසත්හදඹ වහ ෂනයාස තහහයභ ේඵන්ධ ක ඹතු.
i. ආයක්ක අභහත්හාංලඹ ඳහර්ලඹක් කය ඳයහ ඇති අවඹහානහධිකයණ -ැභනඩු ේඵන්ධ ක යුතු.
 යාරීක්ණ කස කිරීභ.
 නීති හකච්ඡහර වබහගී මටභ.
 යාතිඳති යදඳහර්ත්යේන්තු භග ේඵන්ධීකයණඹ.
ii. ශ්රී රාංකහ ගුන් වදාදහ ඳනත් වහ යයගුරහසි ේඵන්ධ ක යුතු.
iii. ශ්රී රාංකහ ගුන් වදාදහ අදහශ ගිවිසුේ ේඵන්ධ ක යුතු.
iv. ශ්රී රාංකහ ගුන් වදාදහ ේඵන්ධ රළයඵන උඳයදස/ඉල්ස්ේ/ යඳත්ේ
ේඵන්ධ ක යුතු.
i. ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහ අදහශ යලේසසහධිකයණ/ අවඹහානහධිකයණ නඩු -ැභේඵන්ධ ක යුතු.
ii. නීතිඹ වහ හභඹ අාංලඹ අදහර නඩු ේඵන්ධ ක යුතු.
i.

ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන
අබන්ත්ය
ෂළක්ස

011-2335794
Ex - 210
011-2478245

අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ
බී.ඩබ්. යභන්ඩිස භවත්හ
ප්රධහන අබන්ත්ය විගණක

අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ,
යුයනක්සයෂ් යගොඩනළගිල්ර,
යකොශම 03.
දුයකථන
011-2445076
ෂළක්ස
011-2445076
ඊ-යේල් mendis0004@gmail.com
වදාදහ ේඵන්ධත්හ යාරධහරී අාංලඹ
බ්රියේඩිඹර් ැස.යු.ැේ.ැන්. වදාදහ ේඵන්ධත්හ යාරධහරී
භහනයේ ඩබ්ලිේඩබ්ලිේමට
කහර්ඹහරඹ,
ආර්ඩබ්ලිේපී ආර්ැසසී
ආයක්ක අභහත්හාංලඹ,
අාංක 15/5,
ඵහරදක් භහත්,
යකොශම 03.
දුයකථන

011-2436019
076-5303570
076-6676692

ෂළක්ස

011-2328109

ඊ-යේල් manage.nisl@gmail.com

iii.
iv.
v.
vi.

ඇන්ගහඩ් ආඹත්නඹ අදහර නීතිභඹ ක යුතු.
ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහ ඳනත් වහ යයගුරහසි ේඵන්ධ ක යුතු.
ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහ අදහර ගිවිසුේ ේඵන්ධ ක යුතු.
ශ්රී රාංකහ නහවික වදාදහයන් රළයඵන උඳයදස/ ඉල්ස්ේ/ යඳත්ේ ේඵන්ධ
ක යුතු.

අබන්ත්ය විගණන ක යුතු ව විභර්ලන ක යුතු

i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Responsibil for coordination of administration matters related to
Tri Services.
Responsible for overall matters related to security measures at
MOD.
Responsible for passing down instructions of secretary Defence
to CSD, Tri service and Police to provide security as per the
security situation arises in the country.
Responsible for execute matters related to Defence Attaches.
Responsible for obtain security clearance for all military staff at
MOD.
Responsible for grant approvals for followings;
 Military Functions/Felicitation ceremonies.
 Military Parades.
 Military Bands requested by various Organizations/Civil
establishments.
 Fund raising projects conduct by Try service.
 Filming and photo shooting in vulnerable places.
 Use of Military uniform, equipment and participation of
military personals for Tale Dramas, Films and Advertisements.
 Climbing of Mount Piduruthalagala.
 Attending civil function wearing uniforms/specified attires.
 Military personals for Government sponsored Shrmadana

i.
ii.
iii.

දාදල් යයගුරහසි
තහතික විගණන ඳනත්
බහණ්ඩහගහය ාක්රයල්ඛ්

vii.
viii.
ix.

x.
xi.

xii.
xiii.

xiv.

xv.
xvi.

xvii.
xviii.

xix.
xx.
xxi.

Campaigns/ Programmes.
Coordination and arranging visits of Foreign/ Military
delegations to MOD.
Coordination of ADC’s to HE the President from Try services.
Responsible for coordination of matters related to Disaster
Management with Disaster Management Center and Tri
services.
Responsible for coordination of issuing security clearance for
foreign Dignitaries to Ministry of Foreign Affairs.
Responsible for issuing Security clearance approval for
diplomatic clearance of international Military Air Craft/ Naval
Ships.
Responsible for coordination of requests made by Ministries/
Departments from Rti services.
Responsible for coordination and Providing Security slearance
approvals for custom clearance of Specialized Goods, Air Craft/
Naval Spares.
Responsible for providing security clearance approval to
Import and Export OBM/IBM/Craft/Ships/Water Scooter and
Jet Ski.
Responsible for issuing approvals of transshipment of Military
Cargo.
Responsible for issuing of entry permission to Locals/ Foreign
personals for HSZs, Military establishments, specialized VPs
and Air Ports/ Ports.
Responsible for arranging and coordination of Appointments,
Call On, Meeting, Curtsey Calls for Foreign/ Local Dignitaries.
Responsible for arranging and coordinating Tri forces man
power assistance to construction projects of Government and
Religious places.
Coordination of repatriation fisherman, drug traffickers and
illegar migrants.
Responsible for issuing approvals of operating Drones/ UAVs.
Responsible for grant permission to conduct publicity of
military matters and appearing military personals for Media.

