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අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  

මහජනතාව වවත වකවෙන දැනුම් දීමයි. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, දැනට පවතින මූලාශ්රවලින් අතුරුදන් වූ 

පුද්ගලයන් සම්බන්ධ දත්ත එක්රැස් කර ඇති අතර, එයට අදාළ කටයුතු ඉදිරියට ගගන යාම 

සඳහා සියලුම ලැබී ඇති දත්ත සහිත මධයගත දත්ත පද්ධතියකට ඇතුළත් කිරීගම් 

ක්රියාවලිගේ ගයදී සිටී. ගමයට සම්බන්ධව එම කාර්යාලය විසින් තාවකාලික ලැයිස්තුව 

ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, 2020 වසර තුළ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ගතාරතුරු 

අධීක්රෂණය කරන ගලස මහජනතාවගගන් ඉල්ලා සිටින ලදී.  

ගකගස් ගවතත්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, ගකාවිඩ් 19 වසංගත 

තත්ත්වය සහ ඒ ගහත්ුගවන් පනවන ලද සංචරණ සීමා නිසා අදාළ විස්තර බැලීගම් 

අපහසුතාවය වටහා ගගන ඇත.  

එබැවින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, එහි දත්ත ප්රධාන අදියර තුනකට 
වර්ීකරණය කර ඇත. පළමු අදියර වශයයන්  ප්රමුඛතාව 2000- 2021 අතර කාලය තුළ සිදු 
වූ  අතුරුදහන්වීම් සමන්විත ගේ. ගදවන අදියර 1981-1999 අතර කාලය තුළ සිදු වූ 
අතුරුදහන්වීම් සමන්විත වන අතර ගතවන අදියර 1980 ට ගපර කාලය තුළ සිදු වූ 
අතුරුදහන්වීම් වලින් සමන්විත ගේ.  
පළමු අදියරට අයත් වන අතුරුදහන්වීම් සනාථ කිරීම සඳහා ප්රමුඛතාව ලබා දී ඇත.  
ගම් සඳහා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්, ඥාතීන් සහ ආදරණීයන් ඇතුළු 
මහජනතාවගගන් පහත ඉල්ලීම් කරනු ලැගේ; 
 

- අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ විස්තර පරීක්රෂා කිරීම සඳහා ප්රාගද්ශීය 
කාර්යාලය ගවත යාම ගහෝ නිල ගවේ අඩවිය 
(www.ompsrilanka.org/missing-persons) භාවිතා කිරීම; 

- පැමිණිල්ලට අදාළ ගතාරතුරු තහවුරු කිරීම සහ ගල්ඛන අධීක්රෂණය කිරීම,  
ප්රගතිය , පැමිණිල්ගල් විස්තර සහ අදාළ වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට 
කාර්යාලගේ නිලධාරීන්ට සහාය වීම; 

- යෙයතක් ඔබ විසින් අතුරුදහන්වීෙක් සම්බන්ධයයන්  යතොරතුරු අප යවත 
ලබො දීෙට අයපොයහොසත් වූයේ නමි නව පැමිණිල්ලක් සිදු කිරීෙට ලබො දී  ලබා 
දී තියබන  මාස තුනක සහන කාලය (යනොවැම්බර් 03 සිට 2022 යපබරවාරි 
03 දක්රවා) භාවිතා කරන යලස අවසොන වශයයන් දැනුම් දීෙට කැෙැත්යතමු .  
 

ඉහත ක්රියාවලිය 2022 යපබරවාරි 03 වන දින ප.ව.04:00 ට අවසන් ගවනු ඇත.  
ගම් සම්බන්ධව වැඩි දුර ගතාරතුරු ගහෝ  විසත්ර සඳහා කරුණාකර 011 230 1721 අමතන්න 
 
සභාපති 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  
2021 යනොවැම්බර් 03 


