


(1) 
 

ගිවිසුම් ප්ර කාශය . 

 

එක් පාර්ශවයකට………….........….................……..................................……….........……………………..……....ලිපිනයයහි 

පදිංචි, ..........................................................................................................................................  (.............................................) 

ද, (යෙහි මින් ෙතු නිලධාරියා වශයයන් හැඳින්යවන) අයනක් පාර්ශවයට බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව යවනුයවන් බන්ධනාගාර 

යකොෙසාරිස් ජනරාල් ද, යන යදපාර්ශවය විසින් යෙහි මින්ෙතු සඳහන් යකයරන දනයන්හි සකසා එළැඹුණු ගිවිසුෙයි. 

 

ඔබ බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයේ බන්ධනාගාර නියාෙක තනතුරට පත් කිරීෙ සඳහා යතෝරාගනු ලැබ ඇති අතර, නිලධාරියා පුහුණුව 

සඳහා ඇතුළු වූ දන සිට යතෙසකට ආසන්න කාලයක් පුහුණු පාඨොලාවක් හදාරා යෙහි මින්ෙතු අඩිංගු යකයරන නියෙයන් ෙත ප්රනතිා ා 

සහ යකොන්යේසි වලට යටත්ව පුහුණුව නිෙ කළ යුතු යහයින්ද, බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව යය ෝක්ත කාර්යය සඳහා පුහුණු 

යතෙසකට ආසන්න කාලයක් සඳහා වැටුප් හා දීෙනා ලබාදීෙට එකඟ වී ඇති යහයින් ද, නිලධාරියාට යය ෝක්ත පුහුණු පාඨොලාව 

පිළිගැනීෙට විධානය යකරුණු විට යය ෝක්ත පුහුණුවට යගොස් යෙහි මින්ෙතු අඩිංගු යකයරන නියෙයන් ෙත ප්රනතිා ා හා යකොන්යේසි 

වලට යටත්ව යතෙසකට ආසන්න කාලයක් තුල යය ෝක්ත පුහුණුව ලබාගැනීෙටත් එකඟ වී ඇති යහයින්ද, පහත දැක්යවන පරිද 

යෙයින් එකඟත්වයට පැමිණියයමි. 

 

01. බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව විසින් විධාන යකරුණු විට නිලධාරියා යය ෝක්ත ආයතනයට පුහුණුවට යා යුතු අතර, 

බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව විසින් ඔහු යවනුයවන් සිංවිධානය යකරුණු පාඨොලාව සඳහා ඔහු යය ෝක්ත ආයතනයට ඇතුළු වු 

දන සිට යතෙසකට ආසන්න කාලයක් තුළ ඔහු විසින් අනලස්ව හා හිතතෂීව හදාරා ඔහු යවනුයවන් නියමිත පාඨොලාව නිෙ කළ 

යුතුය. 

 

02. කවර අවස ්ාවක වුව ද,යේ ගිවිසුෙ පහත දැක්යවන යහේතුන් ෙත පරිච්ඡින්න කිරීයේ පුර්ණ අයිතිය බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස ්

ජනරාල් සතුයේ. 

(අ). නිලධාරියායේ යනොසැළැකිලිෙත්කෙ. 

(ආ).  රාජකාරිය ඉටු කිරීෙට නැතයහොත් තො යවනුයවන් නිශ්චිත පුහුණුව අනලස්ව හැදෑරීෙට ඔහු අයපොයහොසත්වීෙ. 

(ඇ).  පුහුණු කාල පරිච්යේදය තුල ඔහු අකීකරු වීෙ නැතයහොත් විෂොචාර ක්රිුයාවක යයදීෙ. 

(ඈ).  වැඩිදුර පුහුණුව සඳහා අයයෝග  යහෝ නුසුදුසු තත්වයකට පත් කරන්නාවු යරෝගයකින් ඔහු යපයළන බව තවද  

නිලධාරියයකු විසින් සහතික කරනු ලැබ බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස් ජනරාල් විසින් අනුෙත කරනු ලැබ තිබීෙ. 

(ඉ). ඔහු පුහුණුව සඳහා නුසුදුසු බව යහෝ අයයෝග  බව යහෝ එකී ආයතනය  පරිපාලන ප්රනධානියා වාර්තා කළ විට යෙහි “ඈ” 

උපයේදයයහි දැක්යවන පරිද අසනීප නිසා පරිච්ඡින්න කිරීෙ හැර පූර්යවෝක්ත පරිද පරිච්ඡින්න යකරුණු විට නිලධාරියා 

යෙයින් තොට ලැයබන වරප්රනසාද යහෝ ප්රනතිලා  යහෝ කිසිවකටත් කිසිදු වන්දයකටත්, හිමිකේ යනොලබන අතර පුහුණුව සඳහා 

වැයවුණු මුදල් සියල්ල බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුවට ආපසු යගවිය යුතුය. 

 

03. නිලධාරියා ගිවිසුේ අත්සන් තබන දන සිට ස ්යේච්ඡායවන් එකී පුහුණු පාඨොලාව අවසන් කළයහොත් යහෝ අතහැර දැමුවයහොත් 

කවර ආකාරයක යහෝ විෂොචාරයකින් පුහුණු පාඨොලායවන් ඉවත් කළයහොත් යහෝ පුහුණු කිරීයේ සියළු වියදේ බන්ධනාගාර 

යදපාර්තයේන්තුවට ආපසු යගවීෙට ඔහු එකඟ වන අතර, පුර්යවෝක්ත පරිද එයලස අවසන් කිරීයේ දන සිට සිය නඩත්තුව සඳහා 

වගකිව යුතුයේ. 

 

04. නිලධාරියා විසින් එකී පුහුණු කාලය අවසානය  පුහුණුව නිෙ කිරීයෙන් පසු බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව අන් අයුරකින් විධානය 

කරනු ලැබුවයහොත් විනා අවශ  වුවයහොත් බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව යය ෝක්ත පරිද තෙ පත්වීයේ දන සිට දස (10) වසරකට 

යනොඅඩු කාලයක් යසේවය කළ යුතු අතර, ඒ මුළු කාල සීොව තුල සියලුෙ ක්රිුයා සහ රාජකාරි අනලස්ව හා කාර්යක්ෂෙවත් ඉටුකළ 

යුතු අතර, එකී දසවස ් කාලය අවසන් වීෙට යපර බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව ප්රනකාිත අවසරය ඇතුව විනා ඒ යසේවා 

අත්යනොහළ යුතුය. 

 

05. නිලධාරියා විසින් බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයේ යසේවය  යයද සිටියද යසේවකයයකු වශයයන් නිල රාජකාරි යවනුයවන් 

වියශේෂයයන්ෙ කැපවිය යුතු අතර, ගාස්තුවක් යහෝ සැළකිල්ලක් යහෝ අයප්ක්ෂායවන් කිසියවකු හට කිසිඳු වෘත්තීය යසේවයක් 

යනොසැපයිය යුතුය. 

 

06. පුහුණුව සතුටුදායක යලස නිෙ කිරීෙට නිලධාරියා අයපොයහොසත් වුවයහොත් යහෝ සතුටුදායක යලස පුහුණුව නිෙ කිරීයෙන් පසු 

බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයේ යසේවයයහි රාජකාරි යලි  ාරගැනීයෙන් පසු පත් වීයේ දන සිට දස (10) වසරකට යනොඅඩු 

කාලයක් බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයේ යසේවය කිරීෙ ප්රනතික්යෂේප කළයහොත් යහෝ එයසේ යසේවය කිරීෙට අයපොයහොසත් වුවයහොත් 

යහෝ එකී දසවස් කාලය තුල එයලස යනොකඩවා යසේවය කිරීෙට සහ බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයේ නිලධාරියයකු යලස 

තොයගන් අවශ  විය හැකි සියලු කාර්යයන් සහ රාජකාරි අනලස්ව සහ කාර්යක්ෂෙවත්ව ඉටු කිරීෙට අයපොයහොසත් වුවයහොත් 

බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුයවන් එකී දස වස (10) අවසන් වීෙට යපර ඉල්ලා අස්වීයෙන්, යසේවයයන් පහකරනු ලැබීයෙන් යහෝ 

අන් අයුරකින් යහෝ ඒ යසේවයයන් ඉවත් වුවයහොත් නිලධාරියා විසින් පුහුණුව සඳහා දරන ලද සියලු වියදේ බන්ධනාගාර 

යදපාර්තයේන්තුවට යගවිය යුතුය. 

 

07. බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස් ජනරාල් විසින් යහෝ ඔහු යවනුයවන් යහෝ සහතික කරන ගිණුේ ප්රනකාශයන් ඉහත දැක්යවන 2, 3 සහ 6 

වැනි වගන්ති යටයත් බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුවට යගවිය යුතු මුදල් සේබන්ධයයන් බැලූ බැල්ෙට යපයනන සාක්ෂියක් විය 

යුතු අතර, එය කවර උසාවියකට යහෝ ඉදරිපත් කළ සැනින් එහි අඩිංගු කරුණු යහෝ අත්සන යහෝ යවනුයවන් යවනත් සාක්ෂි 

යනොෙැතිව ද ඒ මුදල යවනුයවන් බැලූ බැල්ෙට යපයනන සාක්ෂියක් යලස පිළිගත යුතු බව ගිවිස ගනු ලැයේ. 

 

08. බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස් ජනරාල් විසින් යහෝ ඔහු යවනුයවන් නිකුත් යකයරන සහතිකයක් ඉහත 2, 3, 4 සහ 7 වැනි වගන්තිවල 

දැක්යවන කවර යහෝ කරුණක් සේබන්ධයයන් බැලූ බැල්ෙට යපයනන සාක්ෂියක් යලස ඕනෑෙ උසාවියක පිළිගත යුතුයැයි ගිවිස 

ගනු ලබන අතර, එය ඕනෑෙ උසාවියකට ඉදරිපත් කළ විගස එහි අඩිංගු කරුණු යහෝ අත්සන සේබන්ධයයන් යවනත් සාක්ෂි 

යනොෙැතිව ද එහි අඩිංගු කරුණු යවනුයවන් බැලූ බැල්ෙට යපයනන සාක්ෂියක් වශයයන් පිළිගත යුතු යයි ගිවිස ගනු ලැයේ. 
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09. නිලධාරියා මීට යපර කවරදාක යහෝ කවර යහෝ යචෝදනාවක් සඳහා උසාවියකින් වරදකරු වී යනොෙැති බවත්, ඔහු හට විරුේධව 

කිසිදු උසාවියක විසඳීෙට නඩු යහෝ යපොලීසියක පැමිණිලි යනොෙැති බවත් සහතික කර ලබා ගනු ලබන යපොලිස ්නිශක්ාශන වාර් ා, 

බුේධි වාර් ා ෙඟින් යහෝ අධ ාපන සුදුසුකේ යනොෙැතිවීේ, ශාරීරික දුබලතා, ශාරීරික යවනසක්ේ (පච්ච වැනි) සිදු කර තිබීෙ වැනි 

යහේතූන් ෙත ඔහු තනතුරට නුසුදුසු බව යතෝරා ගැනීෙට යපර යහෝ පත්වීෙ ලබා දීයෙන් පසු අනාවරණය වුවයහොත් එෙ පත්වීේ 

ලැබීෙට නුසුදුස්යසකු වන බැවින් ඔබයේ පත්වීෙ අවලිංගු කරනු ලැයේ. 

 

 

බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස ්ජනරාල් යනුයවන් බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස් ජනරාල් ධූරය දරන්නාවු ඒ ධූරයයහි වැඩ බලන්නා වූ යහෝ 

නිලධාරියා නැතයහොත් බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස ්ජනරාල් විසින් දැනට ක්රිුයාත්ෙක කරන්නා වූ කාර්යයන් තාවකාලිකව ඉටුකරන්නා වූ 

නිලධාරියා අදහස් යකයර්. 

 

පුහුණුව සඳහා දරණ ලද වියදේ යනුයවන් අදහස් කරනු ලබන්යන් පුහුණු කාලය තුල නිලධාරියාට යගවනු ලබන වැටුප් දීෙනා සහ 

පුහුණුවට වැය වූ සියලු මුදල්ය. 

 

මීට සාක්ෂි වශයයන් එකී යදපාර්ශවය විසින් පහත සඳහන් දනයන්හිදී සහ ස් ාන වලදී තෙ තෙන්යේ අත්සන යෙහි තබන ලදී. 

 

එකී අය විසින් වර්ෂ යදදහස් විසිඑකක් ක් වූ සැප්තැේබර් ෙස ................... වන .................................. දන අත්සන් තබන ලදී. 

 

 

 

(...............................)         ........................................... 

ජාතික හැඳුනුේපත් අිංකය             නිලධාරියායේ අත්සන 
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අත්සන :-........................................................................................ 

 
 

 

 

බන්ධනාගාර අධිකාරී - ............................ විසින් බන්ධනාගාර යදපාර්තයේන්තුව යවනුයවන් වර්ෂ යදදහස් විසිඑකක් වූ සැප්තැේබර් 

ෙස .................... වැනි .............................. දන ................................................................බන්ධනාගාරය දී/ ආයතනය දී / 

ෙධ ස් ානය    දී අත්සන් තබන ලදී. 

 

සශක්ෂි 

නම    :- ...................................................................................... 

ලිපින    :- ...................................................................................... 

තනතුර   :- බන්ධනාගාර අධිකාරී - ............................                           ....................................................... 

ජශතිකා හැඳුනුම්පත් අංකා   :- ..................................        බන්ධනාගාර අධිකාරී - ..................... 

          
 

 

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

බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස ්(පාලන)       

           

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

                       බන්ධනාගාර යකොෙසාරිස් ජනරාල් 

 


