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 මාගම් සරජි ේරාර් සෙපාර්තසම්න්තුව 
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මෙෙ ප්රඥප්තිය අප ආයතනමේ දැක්ෙ මෙමෙවර සපයනු ලබන මසේවාවන් ඒ ො අදාල ප්රමිින් සෙ මසේවා 
සැපයිමේ විධිවිධානයන්ද එෙ මසේවා විශිෂේඨ අන්දමින් සැපයීෙ සඳො අප ආයතනමේ කැපවීෙ සෙ අප 

විසින් අනුගෙනය කරනු ලබන ආචාර ධර්ෙ පද්ධිය ද පිළිබඳ ප්රකාශනයකි. 
 

"ඔබ දැන් ප්රමේශ වන්මන් ඔබ මවනුමවන් මසේවය සැපයීෙට සුදානේව සිටින සේථානයකටයි" 
 

1. අසප්ත කැපවීම  

 

ෙෙජනතාව / මසේවාලාභීන් මවනුමවන් අප විසින් ඉටු කරනු ලබන මසේවාවන් අවංකව ද, නීතයානුකූලව ද, ආචාරාශීලීව ද, අවමබෝධමයන් 

ද, අපක්ෂපාතීව ද, වගකීමෙන් ද, විනිවිද භාවමයන් යුක්තව ද, අල්ලසින් ො දූෂණමයන් මතාරව ද, අප්රොදව කාර්යක්ෂෙව ද, ඉටු කිරීෙට 

කැපවී සිටින බව මෙෙ ප්රඥප්තිමයන් ප්රකාශ කරමු.  

 

ෙැක්ම  

ශ්රි ලංකාමේ වයාපාර අංශය ආවරණය කරමින් සංසේථා යෙපාලනය පිළිබඳව ෙැදියාවන් ක්රෙ ක්රෙමයන් බිහිකිරීෙට සෙත් සක්රීය නියාෙන 

අධිකාරියක් ඇි කිරීෙ තුලින් විශේවසනීය වයාපාරික පසුබිෙක් සංවර්ධනය කිරීෙ ො මපෝෂණය කිරීෙ. 

 

සමසෙවර 

සොගේ මරජිසේරාර් මදපාර්තමේන්තුව රඡමේ ආර්ික ප්රිපත්ියට ො මවළඳ ප්රිපත්ියට අනුකූලතාවයක් ඇි වන මසේ අදාළ පනත් 

යටමත් වයාපාර ො අමනකුත් ආයතන සඳො නීිෙය තත්වයක් ලබා දිෙට ො ඒවාමේ කාර්යයන් ක්රෙවත් කිරිෙට පරිශ්රෙයක් දරයි. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
2. ඔසබ් යුුකම 

පුරවැසියන් / මසේවාලාභීන් මලස ඔබ ඔමේ වගකීෙ ො අයිිවාසිකේ ෙැනවින් අවමබෝධ කර ගනු ඇතැයි ද, මසේවා ලබා ගැනීෙ සඳො කරනු 

ලබන ඉල්ලීේ නීතයානුකූලව ද, අප්රොදව ද, අවංකව සෙ සතයවාදීව ද අවශය මතාරතුරු සහිතවද ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපි අමප්තක්ෂා කරමු. 

 

3. අසප්ත ප්රමිතීන්ත   

 

(අ) පුරවැසියන් / මසේවාලාභීන් විසින් කරනු ලබන සියලු ඉල්ලීේ ප්රකාශයන්, සන්නිමේදනයන් ආදියට ෙැකි සෑෙ අවසේථාවකදීෙ ලැබුණු 

අවසේථාමේදී මෙෝ එමසේ නැතමොත් අනිවාර්යමයන් දින ...... ක් තුළ ඔබ මවත ප්රිචාරයක් දැක්වීෙට අපි මෙයින් බැඳී සිටිමු. 

 

(ආ) අවශය සුදුසුකෙ සපුරා ඇමතාත් ඔබමේ ඉල්ලීේ පුරවැසි ප්රඥප්තිමයහි සඳෙන් කාලය තුළ ඉටු කර දිය ෙැකිය. 

 

 
 



 

අනු 

අංකය 

 

අංශය 
 

 පයනු ලබන ස ේවාව 
 

ස ේවාවට අොළ වි ේතරය 
 

 පුරාලිය යුකු අවශයතා 
 

ඉල්ලීම ඉදිරිපත් 

කළ යුු 

නිලධාරියා 

 

කාලය 

01. ආයතන අංශය 01. මදපාර්තමේන්තුවට 
අනුයුක්ත නිලධාරින්මේ 
මපෞද්ගලික ලිපිමගානු 
විධිෙත්ව පවත්වාමගන 
යාෙ. 

• මදපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත 
ොණ්ඩලික සෙ ොණ්ඩලික මනාවන 
නිලධාරින්මේ මපෞද්ගලික 
ලිපිමගානු විධිෙත්ව පවත්වාමගන 
යාෙ. 

• නව පත්වීේ ලබා පැමිමණන නවක 
නිලධාරීන් අනයුක්ත කිරීෙ. 

• පරිවාස කාලය / වැඩ බැලීමේ 
කාලය සතුටුදායක මලස අවසන් 
කර ඇි නිලධාරීන්මේ පත්වීෙ 
සේීර කිරීෙට අදාල කටයුතු සිදු 
කිරීෙ. 

* අදාළ පත්වීේ ලිපිය 
* ජාික ෙැඳුනුේපත 
 

* පත්වීෙ සේීර කිරීෙට අදාල      
අයදුේපත්රය 

*මුල් පත්වීමේ ලිපිමේ සෙික 
කළ පිටපත 

*වැඩ භාරගැනීමේ ලිපිමේ 
සෙික කළ පිටපත 

*අංක 05 පරිශිෂේඨය 
*විභාග මකාෙසාරිසේ විසින් 

සෙික කරන ලද අධයාපන 
සෙික වල පිටපත් / 
විසේතරාත්ෙක උපාධි සෙිකය 

*කාර්යක්ෂෙතා කඩඉේ විභාග 
ප්රිඵල වල පිටපත් 

*අන්තර්රෙණය කරන ලද ලිපිය 
(ඇත්නේ) 

*ෙැඳුනුේපමත්, උප්තපැන්න 
සෙිකමේ සෙික කළ පිටපත 

*නමේ මවනසක් ඇත්නේ 
දිවුරුේ ප්රකාශය 

*වවදය වාර්තාමේ සෙික කළ 
පිටපත 

 

  



   තෙ මසේවා වයවසේථාමේ සඳෙන් පරිදි 
උසසේ වීේ ලබා දීෙට අදාල කටයුතු සිදු 
කිරීෙ. 

*මුල් පත්වීමේ ලිපිය 
*කාර්යක්ෂෙතා කඩඉේ විභාග 

ප්රිඵල 
*පත්වීෙ සේිර කළ ලිපිය 
*උප්තපැන්න සෙිකය 
*රාජය භාෂා ප්රවීණතාව ප්රිඵල 

මල්ඛනය 
*ජාික ෙැඳුනුේපමත් පිටපත 

  

තනතුරින් මුදා ෙැරීෙට අදාළ කටයුතු 
සිදු කිරීෙ. 

*ඉල්ලීේ ලිපිය 
*මපර තනතුමර් රාජකාරී 

භාරගත් ලිපිය 
*මපර තනතුමර් පත්වීේ ලිපිය 
*නව තනතුමර් පත්වීේ ලිපිය 
*නව තනතුමර් වැඩ භාරගත් 

ලිපිය. 
*විනය කටයුතු මනාෙැි බවට 

ලිපිය 

  

විශ්රාෙ ගැන්වීෙට අදාළ කටයුතු සිදු 
කිරීෙ. 

*විශ්රාෙ ගැන්වීමේ අයදුේපත්රය 
*විශ්රාෙ ගැන්වීෙ සඳො ඉල්ලීේ 

ලිපිය 
*උප්තපැන්න සෙිකමේ පිටපතක් 
*ෙැඳුනුේපමත් පිටපතක් 
*මුල් පත්වීේ ලිපිමේ සෙ සේීර 

කිරීමේ ලිපිමේ පිටපතක් 
  නමේ මවනසක් ඇත්නේ 

දිවුරුේ ප්රකාශයක් 

  

02.  කාර්ය ෙණ්ඩලමේ නිවාඩු 
අනුෙත කිරීෙ. 

අනියේ, අසනීප, ප්රසූත නිවාඩු 
අයදුේපත් නිවාඩු මල්ඛනමේ සටෙන් 
කර අනුෙැිය සඳො ඉදිරිපත් කිරීෙ. 

*අනියේ නිවාඩු මපාදු 125 
ආකෘි පත්රය 

*අසනීප නිවාඩු 
  125 ආකෘි පත්රය සෙඟ 

වවදය සෙිකය 

  



*ප්රසූත නිවාඩු 
  නිලධාරියා විසින් ඉල්ලීෙක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය 
*මුල් දින 84 සඳො වවදය 

සෙිකය ෙගින් සනාථ වන පරිදි 
නිවාඩු අනුෙත කරනු ලැමේ. 

  නිලධාරියාමේ ඉල්ලීෙ පරිදි 
ආයතන ප්රධානියා නිර්මද්ශ 
කරන්මන් නේ පෙණක් දින 84 
අඩ වැටුප්ත නිවාඩු ො දින 84 
වැටුප්ත රහිත නිවාඩු අනුෙත 
කරනු ලැමේ. 

  03. ගෙන් වියදේ ො 
අිකාල අයදුේපත් 
අනුෙත කර මගවීෙ 
සඳො ගිණුේ අංශයට 
මයාමු කිරීෙ. 

අිකාල :  
අයදුේපත්රය ලැබීමෙන් පසු පැමිණීමේ 
මල්ඛනය සෙඟ පරීක්ෂා කර බලා 
නිර්මද්ශය / අනුෙත කිරීමෙන් පසු 
ගිණුේ අංශය මවත භාර දීෙ. 
ගෙන් වියදේ : 
අයදුේපත් ලැබීමෙන් පසු රාජකාරී 
ගෙන් මල්ඛනය වදනික ධාවන 
සටෙන් පරීක්ෂා කර බලා නිර්මද්ශය / 
අනුෙත කිරීමෙන් පසු ගිණුේ අංශය 
මවත භාර දීෙ. 
 
 

අිකාල මසේවමේ මයදීෙ සඳො 
පූර්ව අනුෙැිය ලබා ිබීෙ. 
 
 
 
අදාල කාර්යමේ නිරත වීෙ සඳො 
පූර්ව අනුෙැිය ලැබී ිබීෙ. 

  

04. ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
දුේරිය බිල්පත් අනුෙත 
කර මගවීේ කිරීෙ සඳො 
ගිණුේ අංශයට මයාමු 
කිරීෙ. 

නිශේිත කාලසීොවක් සඳො අදාල 
ආයතනයන්මගන් ලැමබන බිල්පත් 
පරීක්ෂා කර බලා නිර්මද්ශය / අනුෙත 
කිරීමෙන් පසු ගිණුේ අංශය මවත භාර 
දීෙ. 
 

අදාල මසේවාව ලබාමගන ඇි 
බවට තෙවුරු කර ගැනීෙ. 

  



  05. අරොර රක්ෂණ හිමිකේ 
ලබා ගැනීෙ සඳො අදාල 
අයදුේපත් රක්ෂණ මවත 
මයාමු කිරීෙ. 

අදාල අයදුේපත් ලැබීමෙන් පසු පරීක්ෂා 
කර බලා නිර්මද්ශ කර ජාික 
රක්ෂණභාර අරමුදල මවත මයාමු 
කිරීෙ. 
 

ඇසේ කණ්ණාඩි සඳො 

• අදාල අයදුේපත 

• වවදය නිර්මද්ශය 

• අදාල බිල්පත් 

• ජාික ෙැඳුනුේපමත් සෙික 
කළ පිටපත. 

 
මන්වාසික ප්රිකාර සඳො 

• මරෝග විනිශේචය පත්රිකාමේ 
පිටපත 

• වවදය සෙිකය  
මන්වාසික කාලය තුළ 
බැෙැරින් ලබාගත් ඖෂධ 
වලට අදාල බිල්පත් 

• ජාික ෙැඳුනුේපමත් සෙික 
කළ පිටපත 

 
දරු ප්රසූියකදී 

• මරෝග විනිශේචය පත්රිකාමේ 
පිටපත 

• වවදය සෙිකය 

• දරුවාමේ උප්තපැන්න 
සෙිකය 

• ජාික ෙැඳුනුේපමත් සෙික 
කළ පිටපත 

 

  

06. ආපදා ණය අනුෙත කිරීෙ. අදාල ණය අයදුේපත් ලැබුණු පසු 
නිරවදයතාවය තෙවුරු කර ගැනීමෙන් 
පසු සෙකාර සොගේ මරජිසේරාර් 
(පාලන) මේ නිර්මද්ශය සහිතව 

සේීර ො විශ්රාෙ වැටුප්ත හිමි 
නිලධාරිමයකු වීෙ සෙ රාජය 
මසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට 
දායකවන සේීර මෙෝ තාවකාලික 

  



සොගේ මරජිසේරාර් ජනරාල්මේ 
අනුෙැියට ඉදිරිපත් කිරීෙ. 

නිලධාරිමයකුට තෙ ොස 10 ක 
වැටුප්ත උපරිෙයකට යටත්ව 
ඇත්ත වශමයන් වියදේ කළ මෙෝ 
වියදේ කිරීෙට සිදුවන මෙෝ 
මුදලට සොන මුදලක් සඳො 
ආයතන සංරෙමේ XXIV වැනි 
පරිච්මේදමේ 10 වන වගන්ිමේ 
විධිවිධාන වලට යටත්ව ආපදා 
ණය ඉල්ලුේ කළ ෙැක.  

02. ගිණුේ අංශය 01. මගවීේ • සේීර කාර්ය ෙණ්ඩලමේ වැටුප්ත 

• අනියේ කාර්ය ෙණ්ඩලමේ වැටුප්ත 

පත්වීේ ලිපිය / වැඩ භාරගැනීමේ 
ලිපිය/අනුයුක්ත කිරීමේ ලිපිය 
පැමිණීමේ වාර්තා 

ආයතන අංශමේ 
විෂයභාර නිලධාරී 

දින 01 

• අිකාල 

• ගෙන්වියදේ 

• නිවාඩුදින වැටුප්ත 

• ආපදා ණය මගවීෙ 

• විමශේෂ අත්ිකාරේ මගවීෙ 

• උත්සව අත්ිකාරේ මගවීෙ 

• අමනකුත් සියලුෙ මගවීේ 
 

• විධිෙත්පරිදි පිළිමයල කල 
වවුචර් 

• ඇසේතමේන්තු ප්රිපාදන 

02. ප්රිපාදන • ෙදිසි මිලදීගැනීේ  

• මවළඳමපාල මිල සැඳැහුේ ක්රෙය 
යටමත් මිලදී ගැනීෙ 

• තරඟකාරී මිල කැඳවීේ ක්රෙය යටමත් 
මිලදී ගැනීෙ 

ඉල්ලීේ ලිපිය  ගබඩා භාර 
නිලධාරී 

දින 01 
 
දින 10 
 
දින 30 

03. මුදල් භාර ගැනීෙ  මචක්පත් ො මුදල් භාරගැනීෙ 
 

මල්ඛන ො ආකෘිපත්ර නිවැරදිව 
සේපුර්ණ කර ිබීෙ 

මුදල් මරගුලාසි විනාඩි 05 

04. මුලය වාර්තා යැවීෙ 
 
 

• වාර්ික අයවැය ඇසේතමේන්තුව 
 

ඉදිරි වර්ෂමේ ලැබීෙට නියමිත 
ආදායේ වියදේ 
 

අයවැය 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛය 
අනුව නියමිත 
දිනට මපර 



   • වාර්ික අක්මුදල් පුමරෝකතනය  භාණ්ඩාගාර 
මෙමෙයුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛය 
අනුව නියමිත 
දිනට මපර 

• ොසික අක්මුදල් ඉල්ලීෙ මවාරන්් බලපත්ර නිකුත් කිරීෙ 
 

භාණ්ඩාගාර 
මෙමෙයුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛය 
අනුව නියමිත 
දිනට මපර 

• බැංකු සැසඳුේ වාර්තාව 
 

ොසික බැංකු ප්රකාශය මුදල් මරගුලාසි සෑෙ ෙසකෙ 
15 දිනට මපර 

• ොසික ගිණුේ සාරංශ 
 

ගිණුේ මපාත්පත් සේපුර්ණ වීෙ 
 

රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

සෑෙ ෙසකෙ 
5 දිනට මපර 

• ොසික මුලය ප්රගි වාර්තා 
 

ොසීක වියදෙ ො ආදායෙ  රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

සෑෙ ෙසකෙ 
15 දිනට මපර 

• ොසික අක්මුදල් සැසදීෙ 
 

භාණ්ඩාගාර මුද්රිතපත්  රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛ 
ප්රකාරව 
නියමිත දිනට 
මපර 

• භාණ්ඩාගාර ගිණුේ සෙග සැසඳීේ 
වාර්තා 

භාණ්ඩාගාර මුද්රිත සටෙන් රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛ 
ප්රකාරව 
නියමිත දිනට 
මපර 

• වර්ෂ අවසාන ගිණුේ පියවීෙ ො 
සේබන්ධ වාර්තා  

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛය රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

මදසැේබර් 31 

• මුලය ප්රකාශන ගිණුෙ 
 

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛය රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

මපබරවාරි 
28ට මපර 

• රාජය නිලධාරීන්මේ අත්ිකාරේ 
“B” ගිණූෙ  

 

රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛය රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

මපබරවාරි 
28ට මපර 

• සොගේ අරමුදල් ගිණුෙ 
 

සොගමි පනත 479 වගන්ිය රාජය ගිණුේ 
මදපාර්තමේන්තුව 

මපබරවාරි 
28ට මපර 



  05. ොර්ගසේථ ක්රෙය යටමත් 
ආදායේ රැසේ කිරීෙ 
 

• වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීෙ 

• ආදායේ ගිණුේගත කිරීෙ 

• සැසඳීේ වාර්තා සකසේ කිරීෙ 

• ආපසු මගවීේ කිරීෙ 
 

• අයවැය චක්රමල්ඛ 

• රාජය ගිණුේ චක්රමල්ඛ 

• ආදායේ ඇසේතමේන්තු 

මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ 

සෑෙ ෙසකෙ 
15 දිනට මපර 

06. සුරැකුේපත්වල මුදල් 
ආමයාජනය 

• සුරැකුේපත්වල ආමයෝජනය 
    මපාළී ගණනය කිරීෙ 

• කල්පිරීෙ පරීක්ෂා කිරීෙ 

බැංකු මශේෂය/ මුදල් මශේෂය/ ෙෙ 
බැංකු ප්රකාශය 

මුදල් මරගුලාසි කාලානුරූපව 

07. සේථාවර වත්කේ 
ආරක්ෂාව 

• ගබඩා නඩත්තුව  මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ  

ොසිකව 

• ඉන්මවන්ි / සේථාවර වත්කේ 
මල්ඛනය පවත්වාමගන යාෙ 

 

ප්රසේපාදන සැලැසේෙ අනුව මිලදී 
ගැනීෙ 

මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ  

වදනිකව 

• ගබඩා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය කිරීෙ 
 

මුදල් මරගුලාසි අනුව වාර්ිකව මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ 

මපබරවාරි 
15ට මපර 

• භාණ්ඩ අපෙරණය කිරීෙ 
 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ ෙණ්ඩල 
නිරීමද්ශය 

මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ 

ොර්තු 31ට 
මපර 

08. ගිණුේ මපාත්පත් නඩත්තු 
කිරීෙ 

• මලජර් මපාත් 

• මුදල් මපාත් 

• මපාදු තැන්පත් ගීණුෙ 

• රාජය නිලධාරීන්මේ අත්ිකාරේ 
“B” ගිණූෙ  

• වැටුප්ත මල්ඛනය 

• මුදල් මරගුලාසි  

• භාණ්ඩාගාර චක්රමල්ඛ 

මුදල් මරගුලාසි 
ො අදාල 
චක්රමල්ඛ 

වදනිකව 



  09. ඇසේතමේන්තු සකසේ 
කිරිෙ 

• ආදායේ ඇසේතමේන්තු සකසේ කිරිෙ 

• වියදේ ඇසේතමේන්තු සකසේ කිරිෙ 

• රාජය නිලධාරීන්මේ අත්ිකාරේ 
“B” ගිණුෙ සකසේ කිරිෙ 

•  පසුගිය වර්ෂමේ වියදෙ 

• ප්රසේපාදන සැලැසෙ 

• කාර්ය ෙණ්ඩල විසේතර 

අයවැය 
මදපාර්තමේන්තුව 

චක්රමල්ඛ 
ප්රකාරව 
නියමිත දිනට 
මපර 

03. සොගේ පරීක්ෂක 
අංශය 

01. 2007 අංක 07 දරණ 
සොගේ පනමත් 
නියෙයන් කඩකිරීෙ ෙත 
සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල්මේ උපමදසේ ො 
නිමයෝග පරිදි සොගේ 
මවත නඩු පැවරීෙ. 

• සොගේ පනමත් ප්රිපාදනයන් 
උල්ලංඝනය කිරීමේදී (131, 150 
වගන්ි) සොගෙ සෙ එහි අධයක්ෂ 
ෙණ්ඩලය මවත අදාල අධිකරණ 
කලාපය තුළ නඩු මගානු කිරීෙ සිදු 
කිරීෙ. 

නියමිත කාලයට අදාල 
(වර්ෂයකට) ආකෘි අංක 15 
මල්ඛන මගානු මනාකිරීෙ. 

  

02. සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල් මවනුමවන් 
අධිකරණමේ මපනී සිටීෙ 
ො සාක්ි ලබාදීෙ. 

• සොගේ සේබන්ධමයන් සාක්ි 
ලබාගැනීෙ සඳො සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල් මවත සිතාසි නිකුත් කිරීමේදී 
ඒ සඳො අදාල අධිකරණමේ මපනී 
සිටීෙ ො අවශය ලිපිමගානු ඉදිරිපත් 
කරමින් සාක්ි ලබාදීෙ.  

අධිකරණය ෙගින් නිකුත් කරන 
ලද සිතාසිය / මනාතීසිය 

 දින 01 

03. රාජය ආයතන සඳො 
අවශය ප්රකාශ ලබාදීෙ. 

• විවිධ සොගේ සේබන්ධමයන් රාජය 
ආයතන ෙගින් (අපරාධ පරීක්ෂණ 
මදපාර්තමේන්තුව, අල්ලසේ 
මකාමිසෙ, ජනාධිපි මකාමිසෙ සෙ 
අමනකුත් ආයතන) සිදු කරනු ලබන 
පරීක්ෂණ වලට අදාලව අවශය ප්රකාශ 
ලබාදීෙ. 

අදාල ඉල්ලීේ ලිපියක් 
මදපාර්තමේන්තුව මවත මයාමු 
කිරීෙ. 

 දින 05 

04. රාජය ආයතන සඳො 
අවශය සෙික පිටපත් 
ලබාදීෙ. 

• සොගේ සේබන්ධමයන් විවිධ රාජය 
ආයතන ෙගින් ඉල්ලුේ කරන ලද 
මතාරතුරු ඇතුළත් සෙික පිටපත් 
සකසේ කිරීෙ සෙ ඒවා අදාල රාජය 
ආයතන මවත මයාමු කිරීෙ. 

අදාල ඉල්ලීේ ලිපියක් 
මදපාර්තමේන්තුව මවත මයාමු 
කිරීෙ. 

 දින 03 



  05. සොගේ ලියාපදිංි කර 
ඇත්ද, නැද්ද යන්න 
සේබන්ධමයන් මතාරතුරු 
සැපයීෙ. 

• විවිධ රාජය ආයතන, මපෞද්ගලික 
ආයතන මෙෝ මවනත් මතාරතුරු 
අවශයතා ඇි පුද්ගලමයකුට 
සොගෙක් ලියාපදිංි කර මනාෙැි 
විට ඒ සේබන්ධමයන් ලිඛිත දැනුේ 
දීෙක් සිදු කිරීෙ. 

ඉල්ලීේ ලිපිය  දින 01 

06. සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල්වරයා 
වගඋත්තරකරු මකාට 
ඇි නඩු සඳො 
මපරකලාසි සකසේ කිරීෙ, 
මපරකලාසි නීිපි 
මදපාර්තමේන්තුව මවත 
මයාමු කිරීෙ. 

• සොගේ මරජිසේරාර් ජනරාල්වරයා 
වගඋත්තරකරු මකාට ඇි නඩු 
සඳො නීිපි මදපාර්තමේන්තුව 
සෙඟ සේබන්ධ වී සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල් මවනුමවන් අවශය 
මපරකලාසි, දිවුරුේ ප්රකාශ සකසේ 
කිරීෙ ො ඒවා ගරු අධිකරණය මවත 
ඉදිරිපත් කරවමින් නඩු කටයුතු 
ඉදිරියට පවත්වාමගන යාෙ. 

සිතාසිය මෙෝ මනාතීසිය  දින 02 

07. සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල්වරයා 
වගඋත්තරකරු කර 
මගානුකරන ලද නඩු 
සඳො මපත්සෙට අදාල 
නිරීක්ෂණ වාර්තා සකසේ 
කිරීෙ.   

• සොගේ මරජිසේරාර් ජනරාල්වරයා 
වගඋත්තරකරු කර ඇි විටදී එෙ 
නඩු සඳො මගානු කරන ලද 
මපත්සමේ කරණු සේබන්ධමයන් 
අවශය නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් සකසේ 
කර නීිපිතුො මවත යැවීෙ. 

නඩුව සඳො මගානු කරන ලද 
මපත්සෙ. 

 සි 02 

08. නීිපි 
මදපාර්තමේන්තුව සඳො 
අවශය මතාරතුරු, 
සෙික පිටපත් ලබාදීෙ 
සෙ නීි සාකච්ඡා සඳො 
මපනී සිටීෙ 

• මෙහිදී ගරු නීිපිතුො මවත විවිධ 
සොගේ සේබන්ධමයන් අවශය 
මතාරතුරු සෙික පිටපත් ලබාදීෙ 
සෙ අවශය සොගේ සේබන්ධමයන් 
වනික මතාරතුරු සේපාදනය 
කිරීෙ. 

ඉල්ලීේ ලිපියක් මෙෝ කැඳවීමේ 
ලිපියක්. 

 දින 03 

09. සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල්මේ නිමයෝග ෙත 
සොගේ වල මල්ඛන 

• සොගේ සේබන්ධමයන් ලැමබන්නාවූ 
ෙෙජන පැමිණිලි මෙෝ මවනත් 
පැමිණිලි සේබන්ධමයන් සොගේ 

සොගේ මරජිසේරාර් ජනරාල් 
මවත පැෙැණිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ මෙෝ ලිඛිත දැනුේදීෙක් 

 දින 05 



පරීක්ෂා කිරීෙ, සේථානීය 
පරීක්ෂාව සඳො සොගේ 
වලට යාෙ. 

වලට අදාල විසේතර පරීක්ෂා කිරීෙ 
සඳො සොගේ වලට යෑෙ. 

සිදුකළ යුතුය. 

  10. සොගේ මරජිසේරාර් 
ජනරාල්වරයා විසින් 
අවසේථාමවෝිතව පවරන 
මවනත් ඕනෑෙ සුදුසු 
රාජකාරී කටයුතු වල 
නිරත වීෙ. 

• විවිධ අවසේථාවන් වලදී සොගේ 
මරජිසේරාර් ජනරාල්වරයා විසින් විවිධ 
සොගේ මගානු සෙ නඩු 
සේබන්ධමයන් ලබාමදන ලද මවනත් 
සුදුසු රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරීෙ. 

   

04. උකසේ බැඳුේකර 
අංශය 

1. Form 10 සඳො 
ඍණභාරයන් ලියාපදිංි 
කිරීමේ සෙික නිකුත් 
කිරීෙ. 

i. ොර්ගගත ක්රෙයට 
 
 
 
 
 

ii. Manual ක්රෙයට 

 

• ඍණභාර සෙික පත්ර නිකුත් 
කිරීෙටආකෘි 10 සෙඟ උකසේ 
බැඳුේකරය අදාල මගවීේ කර 
ොර්ගගත ක්රෙයට මෙෙ 
මදපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

• අදාල ආකෘි පත්රය (Form 10) 
උකසේ බැඳුේකරය සෙඟ අදාල 
මගවීේ කළ පසු Manual ක්රෙයට 
සෙික නිකුත් කිරීෙ. 

 
 
 

• අදාල මගවීෙ සිදු කර ිබීෙ. 

• Form 10 ආකෘිය සෙඟ 
උකසේ බැඳුේකරය ඉදිරිපත් 
කිරීෙ. 

• අදාල සෙිකය නිකුත් කිරීෙ. 
(Form 12) 

  
 
ොර්ගගත 
ක්රෙයට -  
දින 01 
 
 
 
 
Manual 
ක්රෙයට -  
දින 03 

2. Form 12 Manual 
ක්රෙයට 
(ඍණභාර සෙිකපත්) 

• නිකුත් කිරීෙ. 

• එෙ මතාරතුරු පරිගණකගත කිරීෙ 
මලජර්ගත කිරීෙ. 

• එෙ මල්ඛන මල්ඛනාගාරය මවත 
යැවීෙ.  

   



  3. අදාල බැඳුේකර පරීක්ෂා 
කිරීෙට ලබාදීෙ. 

• බැංකු සෙ මූලය ආයතන ො එයට 
සේබන්ධ සොගේ නියමිත ගාසේතු 
මගවීමෙන් පසු ොර්ගගත ක්රෙයට 
සෙ Manual ක්රෙයට අදාල 
බැඳුේකර අදාල මේලාමේදී පරීක්ෂා 
කිරීෙට ලබාදීෙ. 

• අදාල මගවීෙ සිදු කර ිබීෙ. 
 

  

4. උගසේභාවය නිදෙසේ 
කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ. 
(මලජරමයන් ඉවත් 
කිරීෙ) 

• බැඳුේකර වගකීෙ ඉවත් වන විට ඊට 
අදාල 12A ආකෘිය ො ඊට අදාල 
අමනකුත් මල්ඛන ඉදිරිපත් 
කිරීමෙන් පසු උගසේභාවය නිදෙසේ 
කිරීෙ.  

   

5. නඩු මල්ඛන වලට අදාල 
උගසේකර සේබන්ධ 
මතාරතුරු ලබාදීෙ. 

• මූලය ආයතන, රාජය ආයතන ො 
එක් එක් සොගේ විසින් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන බැඳුේකර සේබන්ධ 
මනාමයක් අවශයතා සඳො (නඩු 
අංශය) කේකරු 
මදපාර්තමේන්තුමවන් ඉදිරිපත් 
කරන නඩු මල්ඛන වලට අදාල 
උගසේකර සේබන්ධ මතාරතුරු 
ලබාදීෙ.  

   

6. විවිධ ආයතන ෙගින් 
ඉල්ලුේ කරන උකසේ 
සේබන්ධ මතාරතුරු සෙ 
බැඳුේකර සේබන්ධ 
වාර්තා ලබාදීෙ. 

• එක් එක් ආයතන වලින් බැඳුේකර 
සේබන්ධව මතාරතුරු ඉල්ූ විට 
අදාල වාර්තා ලබාදීෙ. 

• උකසේ සේබන්ධ මතාරතුරු නීිපි 
මදපාර්තමේන්තුමවන් ඉල්ලුේ කරන 
විට අදාල මතාරතුරු ලබාදීෙ. 

   



  7. Form 10A අදාල කටයුතු 
සිදු කිරීෙ. 

• ණයකර සේබන්ධ මල්ඛන වලට 
අදාල කටයුතු සිදු කිරීෙ. 

   

8. සෙික කරන ලද 
මල්ඛන මූලය ආයතන 
වලට නිකුත් කිරීෙ. 

• සෙික කරන ලද ඍණභාරයන් 
අදාල මූලය සොගේ මෙෝ මූලය 
ආයතන වලට නිකුත් කිරීෙ. 
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A සෙ B අංශය අංශය මවත නියෙ කර ඇි 
සොගේ පරාසය තුලට අයත් 
සොගේ විසින් ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන අංක 15 ආකෘි පත්ර 
සේබන්ධමයන් කටයුතු කිරීෙ 
සෙ ඊට අදාල උපමද්ශනය  

• අංශයට අයත් සොගේ විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන අංක15 
ආකෘි පත්ර පරීක්ෂා කර 
නිවැරදිනේ ඊට ඉෙල ේටෙ මවත 
මයාමු කිරීෙ ො ොණ්ඩලික 
නිලධාරියා විසින් ලියාපදිංි කිරීෙ 
සමදෝශී ආකෘි පත්ර නිවැරදි කරන 
මෙන් දන්වා යලි අයදුේකරු මවත 
යැවීෙ. 

• පද්ධි මදෝෂ (System Issues) ඇි 
අයදුේ පත් පිලිබඳව මතාරතුරු 
තාක්ෂණ අංශය දැනුවත් කිරීෙ මෙෝ 
KPMG මවත මයාමු කිරීෙ 

• ෙෙජන සේබන්ධතා පැවැත්වීෙ 
(අදාල අයදුේපත් සේබන්ධමයන්) 

• නිරවදයතාවය  

• ොර්ගගත ක්රෙමයන් 
ඉදිරිපත්කර ිබීෙ 

• මදෝෂ සහිත මනාවීෙ 

• මදපාර්තමේන්තුමවන් නියෙ 
කර ඇි පිරිවිතරයන්ට 
අනුකූලව බාගත කල 
මල්ඛනය පරිමලෝකනය කර 
ිබීෙ 

• ආකෘි පත්ර අංක 15 ට මපර 
ඉදිරිපත් කර ඇි අයදුේපත් 
මේ නේ එෙ සියලු අයදුේපත් 
ලියාපදිංි කර ිබීෙ 

• ආකෘි පත්රමේ ඇි සියලුෙ 
විසේතර සොගේ පනතට 
අනුකූල වීෙ 

 

  



06 තැපැල් අංශය 01 තැපැල 
02 මල්ඛන සේකෑන් කිරීෙ 

• මදපාර්තමේන්තුව මවත ලැමබන 
ලිපි ො පාර්සල් ඒ ඒ අංශ මවත 
මබදා ෙැරීෙ. 

• මදපාර්තමේන්තුමවන් පිටතට 
යවන ලිපි  

A. ලියාපදිංි තැපෑල  
B. සාොනය තැපෑල 
C. කූරියර් මසේවය 
D. සේීඩ් මපෝසේ් ( Speed 

post) 

• මදපාර්තමේන්තුමවන් පිටතට 
යන මගවීේ වලට අදාල මචක් 
පත් ඒ ඒ ආයතන වලට මබදා 
ෙැරීෙ. 

• සොගේ වලට අදාල සියලුෙ ලිපි 
ො  මල්ඛන සකෑන් කර දත්ත 
පද්ධියට ඇතුලත්  කිරීෙ. 

 

කාර්යය අනුව මවනසේ මේ සෙකාර සොගේ 
මරජිසේරාර් 
(පාලන) මෙෝ 
සොගේ 
මරජිසේරාර්  

දිනක් තුළ 



07 මල්ඛනාගාරය • මසේවාදායකයන් සඳො 
ලිපි මගානු පරීක්ෂා 
කිරීෙ ො ලිපි මගානු 
සැපයීෙ 

• සොගේ වල මරජිසේටර් 
අංක මසවීෙ 

• තුන්වන පාර්ශව සඳො 
පිටපත් නිකුත් කිරීෙ ො 
ලිපි මගානු පරිශීලනය 
සඳො අදාල ආයතන 
මවත නිකුත් කිරීෙ 

• අමනකුත් අංශ සඳො 
ඉල්ලුේ කරන ලිපිමගානු 
සැකසීෙ 

• ලිපි මගානු පරීක්ෂා කිරීෙ සඳො 
ඉදිරිපත් කිරීෙ. 

• සොගේ ලිපිමගානුවල අංක 
මසවීෙ. 

• සොගේ අංශ වලට අවශය වන්නා 
වු ලිපි මගානු අදාල අංශමේ 
නියමිත නිලධාරියා මවත නිකුත් 
කිරීෙ. 

• ලිපි මගානු පරීෂාකිරීෙ 
සඳො ෙෙජනතාව මුදල් 
මගවීෙ. 

• රාජකාරිෙය අවශයතා 
සඳො ලිපිමගානු පරීක්ෂා 
කිරීමේදී අදාල ආයතනමේ 
ලිඛිත අවසරය සහිත 
ලිපියක් ඉදිරිපක් කිරීෙ. 

 

ගබඩා ප්රධානී 
මල්ඛනාගාරය 

 
ොණ්ඩලික නිලධාරි 
මල්ඛනාගාරය 
 

 

08 සංසේථාපන අංශය 01. මපෞද්ගලික ො මපාදු 
සොගේ ලියාපදිංි 
කිරීෙ 
 

• මසේවා ලාභීන් විසින් ොර්ගගත ක්රෙය 
ඔසේමසේ ඉදිරිපත් කර ඇි මල්ඛන ො 
ලියවිලි පරීක්ෂාකර බලා නිවැරදිනේ 
ලියාපදිංිය අනුෙත කිරීෙ සඳො 
නිර්මද්ශ කිරීෙ. 

• අඩුපාඩු ඇත්නේ ඒවා සඳෙන් කර 
නැවත මසේවාලාභීන් මවත යැවීෙ. 

 

• ආකෘි පත්ර 01 

• ආකෘි පත්ර 18 

• ආකෘි පත්ර 19 

• වයාවසේථාවලිය 

• අිමර්ක ලියවිලි 

  

02. ඇපමයන් සීමිත 
සොගේ ලියාපදිංවි 
කිරීෙ 
(GA/sec.34&Sec32) 
 

• මසේවාලාභීන් විසින් ොර්ගගත ක්රෙය 
ඔසේමසේ ඉදිරිපත් කර ඇි මල්ඛන ො 
ලියවිලි පරීක්ෂාකර බලා නිවැරදිනේ 
ලියාපදිංිය අනුෙත කිරීෙ සඳො 
නිර්මද්ශ කිරීෙ. 

• අඩුපාඩු ඇත්නේ ඒවා සඳෙන් කර 
නැවත මසේවාලාභීන් මවත යැවීෙ. 

 

• ආකෘි පත්ර 05 

• ආකෘි පත්ර 18 

• ආකෘි පත්ර 19 

• වයාවසේථාවලිය 

• Sec.34 යටමත් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන ඇපමයන් 
සීමිත සොගේ සඳො 
පුවත්පත් දැන්වීෙ ඉදිරිපත් 



 කල යුතුය. 

• පුවත්පත් දැන්වීෙ පළවු දින 
සිට දින 21 කට පසු අදාල 
මල්ඛන ඉදිරිපත් කල යුතුය 

09 සෙික පිටපත් 
අංශය 

01. අලුින් ලියාපදිංි කරන 
සොගේ වල ලියාපදිංි 
කිරීමේ සෙිකය මුද්රණය 
ො නිකුත් කිරීෙ 

02. ොර්ගගත ක්රෙය ඔසේමේ 
ඉල්ලුේ කරන සෙික 
පිටපත් නිකුත් කිරීෙ 

03. ෙැනුවල් ක්රෙය යටමත් 
ඉල්ලුේ කරන සෙික 
පිටපත් නිකුත් කිරීෙ 

 
 
 

• වයාපාර ලියාපදිංි සෙික මුද්රණය 
කිරීෙ සෙ එෙ සෙික වල 
ලියාපදිංි PV අංක, නේ සහිත 
ලැයිසේතු නිකුත් කරන කවුන්ටරය 
මවත ලබාදීෙ 

• නාෙය මවනසේ කිරීමේ සෙිකය 
නිකුත් කිරීමේදී ඊට අදාල මපාමතහි 
සටෙන් තබා ගැනීෙ 

• සෙික පිටපත් ඉල්ලුේ කර ඇි 
අනුපිළිමවලින් සෙික පිටපත් 
නිකුත් කිරීෙට අදාල විධානය 
සේපුර්ණ කිරීෙ (Register post / 
pass courier/ ඉල්ලීේ මුද්රණය කර 
තැපැල් අංශයට යැවීෙ) 

  

• අදාල වයාපාර නාෙය 
අනුෙත වී ිබීෙ ො එයට 
අදාල අයදුේපත රැමගන 
ඒෙ. 

• නාෙය මවනසේ කිරීෙ 
අනුෙත වී ිබීෙ. 

• අදාල පිටපත් සංඛයාවට 
අදාල මුදල මගවා ිබීෙ 

• අවශය මල්ඛන ො PV අංක 
නිසි පරිදි සඳෙන් වීෙ 

• සෙික පිටපත් අයදුේ 
කරන්නා සොගමෙන්ද 
තුන්වන පාර්ශවමයන්ද 
යන්න සඳෙන් කිරීෙ 

• එක්දින මසේවා 
ලබාගැනීමේදී සෙකාර 
සොගේ මරජිසේරාර්, 
සොගේ මරජිසේරාර්  
ජනරාල් මවින් අනුෙැිය 
රැමගන පැමිණීෙ  

• මුදල් මගවන ලද අයදුේපත 
ො රිසි්පත ිබීෙ. 

 

සෙකාර සොගේ 
මරජිසේරාර් 

එක් දින 
මසේවාවන් 
එදිනෙ ලබා 
දීෙ සෙ 
අමනකුත් 
manual  
සෙික 
පිටපත් පසු 
දින නිකුත් 
කිරීෙ. 



   • අදාල අයදුේපත් ලද පසු 
මල්ඛනාගාරමයන් ලිපි මගානු 
කැඳවා අදාල ඡායා පිටපත් 
ලබාමගන නිල මුද්රාව තබා 
ොණ්ඩලික නිලධාරින්මේ අත්සනට 
යැවීෙ සෙ අත්සන් කල පසුව 
මපාතට සටෙන් තබාමගන නිකුත් 
කිරීමේ කවුන්ටරයට ලබා දීෙ. 
මල්ඛනාගාරමයන් කැඳවන ලද ලිපි 
මගානු නැවත මල්ඛනාගාරයට 
යැවීෙ  

   

10 ඈවර අංශය 01. වත්කේ ො වගකිේ 
මනාෙැි සොගේ පනමත් 
394 (3) වගන්ිය යටමත් 
කපා ෙැරිෙ  

 

• අධයක්ෂවරු ො එමසේ මනාවන 
මකාටසේ හිමියන් විසින් දිේරුේ 
ප්රකාශ ලබා දීමෙන් පසු ොණ්ඞලික 
නිලධාරින්මේ අනුෙැිය ලබා 
ගැනිමෙන් අනතුරුව මද්ශීය ආදායේ 
මකාෙසාරිසේ විමරෝධතා විෙසා බලා 
ගැස් නිමේදනය පළකර ොස 
තුනකින් පසු අදාල සොගමේ නාෙය 
කපා ෙැරිෙ 

• සියලුඅධයක්ෂවරු ො 
මකාටසේ හිමියන් මවන්ව අප 
අකෘියට අනුව දිේරුේ 
ප්රකාශ ඉදිරිපත් කල යුතුය 

• ඉල්ලිේ ලිපියක් සොගේ ලිපි 
ශිර්ෂයක ඉදිරිපත් කල යුතුය  

  

02. නාෙය කපා ෙැරිෙට 
ඉල්ලිමි කල ද නැවත 
ක්රියාකාරිව පවත්වා මගන 
යාෙට අදෙසේ කරන 
සොගේ සේබන්ධමයන් 
නිමයෝග අවලංගු කර 
ගැනිෙ  

• සොගමේ අධයක්ෂවරු ො මකාටසේ 
හිමියන් විසින් සොගේ නැවත 
ක්රියාකාරිව පවත්වාමගන යන බවට 
දිේරුේ ප්රකාශයක් ො ඉල්ලිේ 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරිමේන් පසු 
නිමයෝග අවලංගු කර ගැනිෙ  

• දිේරුේ ප්රකාශයක් ලබා දිය 
යුතුය  

• ඉල්ලිේ ලිපියක් ඉදිරිපත් 
කල යුතුය  

• හිග වාර්ික වාර්තා සියල්ල 
මගානු කල යුතුය 

 

  



  03. වත්කේ වගකීේ ඇි 
සොගේ සොජිකයන්මේ 
සේමේච්ඡාමවන් / ණය 
හිමියන්මේ සේමේච්ඡාමේන් 
මෙෝ අධිකරණ 
නිමයෝගයකින් ගණන් 
මේරා වසා දැමීෙ 

• එක් එක් ඈවර කිරීෙට අදාල 
මල්ඛන, ගැස් නිමේදන නිසි පරිදි 
මගානු කිරීමෙන් පසු ඒවා ලියාපදිංි  
කරනු ලැමේ. අවසන් මල්ඛන 
ලියාපදිංි කිරීමෙන් ොස 03 කට 
පසු සොගේ විසුරුවා ෙැරීෙ සිදු 
කරනු ලබයි. 

• එක් එක් ඈවර කිරීමේ 
ක්රෙයට අනුව පනත ප්රකාරව 
මල්ඛන නිසි පරිදි මගානු කල 
යුතුය 

• ගැස් නිමේදන මගානු කල 
යුතුය 

  

04. නාෙය කපා ෙැර ඇි 
සොගේ වලට අදාල ලිපි 
නිකුත් කිරීෙ. 
 

• නාෙය කපාෙැර ඇි සොගේ සඳො 
ඉල්ලීේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් 
පසු ලිපි නිකුත් කරනු ලැමේ. 

• ඉල්ලීේ ලිපියක් ඉදිරිපත් කල 
යුතුය 

  

05.  ඈවර කර ඇි සොගේ 
පුනසේථානය කිරීෙ 

• පනත ප්රකාරව නිසි කාල සීොවන් 
තුල සොගෙ පුනසේථානය කිරීෙට 
අධිකරණ නිමයෝගයක් ලබා 
ගැනීමෙන් පසුව එය අප මවත 
ඉල්ලුේ කල යුතුය. 

• අධිකරණ නිමයෝගයක් 
ලබාමගන ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

  

11 D අංශය 01. ආකෘි පත්ර 06,07,08, 
සෙ 09 මල්ඛන පරීක්ෂා 
කිරීෙ, මදෝෂ දැක්විෙ සෙ 
නිවැරදි මල්ඛන 
ලියාපදිංියට ඉදිරිපත් 
කිරීෙ 

• ආකෘි 06 - නව මකාටසේ නිකුත් 
කිරීෙ 

 

• ආකෘි 07 - මකාටසේ නිකුත් කර 
ඇතත් මෙමතක් මගවා මනාෙැි 
මකාටසේකරුවන්ට කරනු ලබන 
නිමේදනය 

• ආකෘි 08 - සොගේ මකාටසේ 
ප්රාේධනය අඩු කිරීෙ 
 
 
 
 

• අධයක්ෂක / මකාටසේ හිමි 
මයාජනා සේෙතයක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ 

• අධයක්ෂක ෙණ්ඩල 
මයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙ 
 
 

• දින 60 කට මපර ප්රසිද්ධ 
දැන්වීේ පලකිරීෙ  
මකාටසේ කරුවන්මේ 
මයෝජනා සේෙතයක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ 
සොගේ පනමත් 3(2)/ 

සෙකාර සොගේ 
මරජිසේරාර් 

විනාඩි - 15 
 
 
විනාඩි - 30 
 
 
විනාඩි - 15 
 
 
විනාඩි - 15 
 



 
 
 
 
 
 

• ආකෘි 09 - සොගමේ මකාටසේ 
සොගෙ විසින් මිලදී ගැනීෙ 
 
 
 
 

• online - ඉෙත දක්වා ඇි 
මල්ඛනයන්මේ මතාරතුරු පරීක්ෂා 
කිරීෙ, මපර මල්ඛනයන් සෙඟ 
සැසඳීෙ, මදෝෂ පවතීනේ ඒවාද දක්වා 
යැවීෙ, සෙයක මල්ඛන පරීක්ෂා 
කිරීෙ, නිවැරදි මල්ඛන ලියාපදිංවියට 
ඉදිරිපත් කිරීෙ 
 

• Manual - මගානු කැඳවීෙ සෙ 
පිටපත් නිකුත් කිරීෙ ඇතුලුව ඉෙත 
දක්වා ඇි මසේවාවන් සිදු කිරීෙ.   

63(1)(b) යටමත් මකාටසේ 
හිමියන්මේ මයෝජනා 
සේෙතයක් ඉදිරිපත් කිරීෙ 
(වයවසේථාමේ විධිවිධාන 
මනාෙැි නේ) 
 

• සොගේ පනමත් 64(1) 
යටමත් අධයක්ෂක ෙණ්ඩල 
මයෝජනා සේෙතයක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ (වයවසේථාමේ විධිවිධාන 
ඇත්නේ) 
 

12 අභයන්තර 
විගණන  

01. වසමර් අභයන්තර 
විගණන සැලැසේෙට අනුව 
කටයුතු සිදුකිරීෙ 

• අභයන්තර විගණන සැලැසේෙ සකසේ 
කිරීෙ, විගණන කටයුතු ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙ, විගණන වාර්තා සකසේ කිරීෙ 
ො පසු විපරේ කිරීෙ 

 

• සපුරාලිය යුතු අවශයතාවය 
කාර්යය අනුව මවනසේ මේ 

සපුරාලිය යුතු 
අවශයතාවය 
කාර්යය අනුව 
ඉල්ලීේ කල යුතු 
නිලධාරියා 

කාලය 
කාර්යය බද්ධ 
මේ 



  02. විගණන කළෙනාකරණ 
කමිටු පැවැත්වීෙ 

• විගණන කළෙනාකරණ කමිටු 
පැවැත්වීෙට අදාලව පසුගිය කමිටු 
වාර්තා සකසේ කිරීෙ, අදාල 
පාර්ශවයන්ට ආරාධනා කිරීෙ සෙ 
කමිටුව පැවැත්වීෙ 

මවනසේ මේ 

03. සොගේ මරජිසේරාර්වරයා 
අිමර්කව පවරන 
විගණන කටයුතු 
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 

• සොගේ මරජිසේරාර්වරයා අිමර්කව 
පවරන විගණන කටයුතු වලට අදාල 
විගණනයන් සැලසුමි කිරීෙ, 
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ො විගණන 
වාර්තාව සකසේ කිරීෙ. 

04. මර්ඛීය අොතයාංශය 
මවත ො කළෙනාකරණ 
විගණන 
මදපාර්තමේන්තුව මවත 
යැමවන ොසික ො 
වත්රොසික වාර්තා සකසේ 
කිරීෙ 

• අදාල අොතයාංශය මවත ො 
කළෙනාකරණ විගණන 
මදපාර්තමේන්තුව මවත යැමවන 
ොසික ො වත්රොසික වාර්තා සකසේ 
කිරීෙට අදාල දත්ත අදාල අංශ වලින් 
ලබා ගැනීෙ සකසේ කිරීෙ ො අදාල 
අොතයාංශය මවත මයාමු කිරීෙ 

13 සොගේ C අංශය 01. අංක 20 දරණ ආකෘි 
පත්රය පරික්ෂා කිරිෙ සෙ 
ලියාපදිංි කිරිෙ  (Form 
20 ) 

• 2007 අංක 07 දරණ සොගේ 
පනමත් ප්රිපාදන 223(2) වගන්ිය 
අනුව සොගේ අධයක්ෂවරයාමේ / 
මල්කේවරයාමේ මවනසේකේ සෙ 
ඔවුන්මේ මතාරතුරුවලට අදාල 
මවනසේකේ පිළිබඳව සොගේ 
මරජිසේරාර් මවත දැන්විෙ සඳො 
නියමිත ආකෘි පත්රය වන ආකෘි 
පත්ර අංක 20 (Form 20 )  යමතෝක්ත 
සොගේ පනමත් නියෙයන් ො 
මවනත් අදාල රීින්ට අනුකූලව ද 
යන්න පරීක්ෂා කර බලා එෙ 

 F 20  
I. මුලික වශමයන් F 20 

මල්ඛණ 2007 අංක 07 දරණ 
පනමත් නියෙයන්  ප්රකාරව 
මුද්රිත ආකෘියන් ඉදිරිපත් 
කල යුතු අතර එෙ මල්ඛනය 
සොගමේ නිලධාරියකු විසින් 
අත්සන් තැබිෙ අනිවාර්යමේ. 
ඉෙත දක්වන ලද 
අවශයතාවය සොගෙට නව 
අධයක්ෂවරුන් පත්කිරීමෙන් 
මගානු මකමරන F18 

 
සෙකාර සොගේ 
මරජිසේරාර් 

 
නියමිත 
අවශයතා 
සේපුර්ණ කර 
ඇත්නේ දින 
01 ක්. 



මල්ඛණ ලියාපදිංි කිරිෙ මල්ඛනමේ සෙ නව මල්කේ 
වරමයකු පත්කිරීමේදී මගානු 
කරන F19 මල්ඛනයටද අදාල  

 මේ. 
 

II. ඉෙත අවශයතා සමිපුර්ණ 
කරන  මල්ඛන මගානු 
කිරීමේදී සොගේ පනමත් 
නියමිත කාලය තුල මගානු 
කිරීෙ අතයාවශය මේ. එමසේ 
මනාෙැි මල්ඛන සොගේ 
පනමත් විධිවිධාන අනුව 
ප්රොද ගාසේතු අයකර සොගේ 
මරජිසේරාර්මේ අනුෙැිය 
සහිතව ප්රොදයන් සෙතයට 
පත්කර ිබීෙ අතයාවශයමේ. 

 
III. අදාල වන පරිදි F20,F19 මෙෝ 

F18 මල්ඛන මගානුකරනු 
ලබන විට එෙ මල්ඛන වල 
අන්තර්ගත කරුණු වලට 
අදාල ලිඛිත සාධක (එනේ 
මකාටසේ හිමියන්මේ 
මයෝජනාවලි/ අධයක්ෂක 
ෙණ්ඩලය විසින් සේෙත 
කරන ලද 
මයෝජනාවලි,ඉල්ලා අසේවීමේ 
ලිපි ,අධයක්ෂක/මල්කේ 
වරුන්මේ නේ මවනසේ වීෙට 
අදාල දිවුරුේ ප්රකාශ) රජයට 
මකාටසේ හිමි සොගේ වල 



අධයක්ෂ ෙණ්ඩල 
වලට/මල්කේට අදාලව 
සිදුවන මවනසේකේ වලට 
සේබන්ධ විවිධ විමශේෂ ලිපි 
මල්ඛන අදාල පරිදි මගානුකර 
ිමේදැයි සලකා බලන 
ප්රධාන අවශයතාවයකි. 

14 PCA අංශය 01. මටන්ඩර් කරුවන්, 
නිමයෝජිතයන්, උප 
නිමයෝජිතයන්, 
නාමිකයන් ලියාපදිංි 
කිරීෙ  
 

02. ඉෙත සඳෙන් අයවළුන් 
නැවත ලියාපදිංි කිරීෙ 

03. ඉෙත 1හි සදෙන් 
අයවළුන් අලුත් කිරීෙ  

04. මපාදු මකාන්ත්රාත් 
කරුවන් ලියාපදිංි 
කිරීෙ,අලුත් කිරීෙ ො 
නැවත ලියාපදිංි කිරීෙ  

01. මටන්ඩර් සඳො PCA 3 සෙික          
      නිකුත් කිරීෙ               
02. මටන්ඩර් ප්රධානය කල පසු PCA 

4  සෙිකය නිකුත් කිරීෙ.  
03. PCA 3 ො PCA4 නැවත අළුත් 

කිරීෙ  
04. මටන්ඩරය  පද්ධිමය (System) 

හි පල කිරීෙ සඳො මලාගින් 
සැකසීෙ                             

01. PCA 3 සෙිකය සඳො PCA 
01 අයදුේපත සේපූර්ණ කර 
වයාපාර ලියාපදිංි සෙිකය 
සෙඟ ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

02.  ඊට අෙතරව අවශයතාවය 
පරිදි PCA 10 අයදුේපත, 
විමදශ අයතනවල වයාපාර 
ලියාපදිංි සෙිකය, බලය 
පවරන ලද ලිපි PCA 1 
අයදුේපත සෙඟ ඉදිරිපත් කල 
යුතුය.   

  
03. නැවත අළුත් කිරීෙ සඳො 

PCA 5 ො PCA 7 අයදුේපත් 
ඉදිරිපත් කල යුතුය.  

 
 
 
සොගේ 
මරජිසේරාර් 

 
 
 
දින 01 
 

05. සොගේ  
මල්කේවරුන්  
ලියාපදිංි කිරීෙ 

06. මල්කේ  
සොගේ/ආයතන 
ලියාපදිංි කිරීෙ 

07. සොගේ 
මල්කේවරුන් ො 
මල්කේ සොගේ 
මවනසේ කිරීෙ  

01. සොගේ  මල්කේවරුන් ලියාපදිංි 
කිරීෙ.       

02. මල්කේ සොගේ / ආයතන 
ලියාපදිංි කිරීෙ  

03. ඉෙත 1 ො 2 සදො සෙික පත් 
නිකුත් කිරීෙ  

04. සෙික පිටපත් නිකුත් කිරීෙ 

01. සොගේ මල්කේරයකු වීෙ 
සඳො නීතීඥයකු මෙෝ charted 
Accountant,Cima, CMA, 
ACMA යන සුදුසුකේ වලින් 
එකක් සපුරා ිබිය යුතුය.  
 

02. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳො 
වසර 20ක පල පුරුද්ද ිබිය 
යුතුය. රාජය මසේවමයන් 
විශ්රාමික විය යුතුය. 

 
 
 
 
 
සොගේ 
මරජිසේරාර් 

 
 
 
 
 
 
දින 01 
 



08. මල්කේවරු සඳො    
සේමුඛ පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීෙ 

  09. විගණකවරුන් 
ලියාපදිංි කිරීෙ 

10. විගණන සොගේ 
ලියාපදිංි කිරීෙ 

11. විගණන සොගේ ො 
විගණකවරුන්මවන
සේ කිරීෙ 

12. විගණන සොගේ ො 
විගණකවරුන් අලුත් 
කිරීෙ 

13. විගණක වරුන් 
සඳො සේමුඛ 
පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙ 

01. විගණකවරුන්  ලියාපදිංි කිරීෙ 
02. විගණන  සොගේ / ආයතන 

ලියාපදිංි කිරීෙ  
03. ඉෙත 1 ො 2 සදො සෙික පත් 

නිකුත් කිරීෙ  
04. සෙික පිටපත් නිකුත් කිරීෙ 

අවු 02 ක අඛන්ඩ 
කාලසීොවක් මද්ශීය ආදායේ, 
විගණකාධිපි, ගණකාධිකාරී 
මසේවමේ  මයදී සිටීෙ. 
වරලත් ගණකාධිකාරී 
පාඨොලාව (CA)සේපූර්ණ 
කළ අදාල ආයතනයට 
Practice certificate ඇි අය 
ලියාපදිංි කිරීෙ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
සොගේ 
මරජිසේරාර් 

 
 
 
 
 
 
දින 01 
 

15. පාරිමභෝගික 
මසේවා අංශය 

01. සොගේ සේබන්ධමයන් 
පාරිමභෝගිකයින් විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
මදෝෂ නිරාකරණය කිරීෙ. 

02. සොගේ වල මල්කේවරුන් 
සෙ අධයක්ෂකවරුන් 
සේබන්ධ කිරීෙ. 

03. සොගේ නාෙයන් නිවැරදි 
කිරීෙ, කලින් නේ 
ආමද්ශනය කිරීෙ, 
තත්වයන් මවනසේවීේ, 
අතීත සොගේ වාර්තා 

01. සොගේ සේබන්ධමයන් 
පාරිමභෝගිකයින් විසින් ඉදිරිපත් 
කරනු ලබන මදෝෂ නිරාකරණය 
කිරීෙ. 

02. සොගේ වල මල්කේවරුන් සෙ 
අධයක්ෂකවරුන් සේබන්ධ කිරීෙ. 
 

03. සොගේ නාෙයන් නිවැරදි කිරීෙ, 
කලින් නේ ආමද්ශනය කිරීෙ, 
තත්වයන් මවනසේවීේ, අතීත 
සොගේ වාර්තා ලබාදීෙ සෙ 
අතෙැරී ඇි සොගේ ඇතුළත් 

පාරිමභෝගිකයාමේ ඉල්ලීෙ 
අනුව සපුරාලිය යුතු අවශයතා 
මවනසේ මේ. 

  
 
 
 
 



ලබාදීෙ සෙ අතෙැරී ඇි 
සොගේ ඇතුළත් කිරීෙ. 

04. සොගේ ලිපිනයන් එකතු 
කිරීෙ සෙ මවනසේ කිරීෙ. 

05. කලින් පැවි සන්නිමේදන 
මතාරතුරු නිවැරදිදැයි 
මසායා බැලීෙ.     

06. අධයක්ෂකවරුන්මේ, 
මල්කේවරුන්මේ e-mail 
ලිපිනයන් සෙ ජාික 
ෙැඳුනුේපත් අංක පරීක්ෂා 
කිරීෙ. 

07. මතාරතුරු තාක්ෂණ 
සැපයුේකරුවන් මවත 
වාර්තා කිරීෙ. 

08. පද්ධි මදෝශයන් සැකසීෙ. 
09. මතාරතුරු තාක්ෂණ 

සැපයුේකරුවන් සෙඟ 
රැසේවීේ පැවැත්වීෙ.  

කිරීෙ. 
 

04. සොගේ ලිපිනයන් එකතු කිරීෙ සෙ 
මවනසේ කිරීෙ. 

05. කලින් පැවි සන්නිමේදන 
මතාරතුරු නිවැරදිදැයි මසායා 
බැලීෙ.     

06. අධයක්ෂකවරුන්මේ, 
මල්කේවරුන්මේ e-mail ලිපිනයන් 
සෙ ජාික ෙැඳුනුේපත් අංක 
පරීක්ෂා කිරීෙ. 
 

07. මතාරතුරු තාක්ෂණ 
සැපයුේකරුවන් මවත වාර්තා 
කිරීෙ. 

08. පද්ධි මදෝශයන් සැකසීෙ. 
09. මතාරතුරු තාක්ෂණ 

සැපයුේකරුවන් සෙඟ රැසේවීේ 
පැවැත්වීෙ. 

16. සොගේ E අංශය 01. සොගෙක වයවසේථාවලිය 
මවනසේවීෙට අදාළ කටයුතු 

සොගේ වයවසේථාවලිය මවනසේවීෙට 
අදාළව මගානු කරන ලද මල්ඛණ 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ. 

• ආකෘි පත්ර 39 

• මකාටසේහිමියන්මේ 
විමශේෂ මයෝජනා 
සේෙතය. 

  

02. සොගෙක නාෙය 
මවනසේවීෙට අදාළ කටයුතු 

සොගමේ නාෙය මවනසේවීෙට අදාළව 
මගානු කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ 
ඒ සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ. 

• ආකෘි පත්ර 03 

• මකාටසේහිමියන්මේ විමශේෂ 
මයෝජනා සේෙතය 

 



  03. සොගෙක ලියාපදිංි 
ලිපිනය මවනසේවීෙට අදාළ 
කටයුතු 

සොගමේ ලියාපදිංි ලිපිනය 
මවනසේවීෙට අදාළව මගානු කරන ලද 
මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ 
පියවර ගැනීෙ. 

• ආකෘි පත්ර 13 

• අධයක්ෂවරුන්මේ මයෝජනා 
සේෙතය 

 

  

04. සොගෙක වාර්ථා සෙ 
මකාටසේ මලජර තබා ඇි 
සේථානය පිළිබඳ දැනුේදීෙ 

යේ සොගෙක වාර්ථා සෙ මකාටසේ 
මලජර එෙ සොගමේ ලියාපදිංි ලිපිනය 
ෙැර මවනත් සේථානයක තබා ඇි විට 
එහි ලිපිනය දැනුේ දීෙ සඳො මගානු 
කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ ඒ 
සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ. 

• ආකෘිපත්ර14 
 

05. සොගෙක මශේෂ පත්ර දිනය 
මවනසේවීෙ පිළබඳ දැනුේදීෙ 

සොගෙක මශේෂ පත්ර දිනය දැනට පවින 
දිනමයන් මවනත් දිනයක් මවත ොරු 
කිරීෙ සඳො මගානු කරන ලද මල්ඛණ 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ  

• ආකෘිපත්ර17 

• මශේෂ පත්ර දිනය මවනසේ කිරීෙ 
සඳො ලබාගත් පූර්ව අනුෙැි 
ලිපිය 

 
 

 

06. සොගෙක ගිණුේ වාර්ථා 
මගානු කිරීෙට අදාළ 
කටයුතු 

සොගෙක වාර්ිකව මගානු කරන ගිණුේ 
වාර්ථා පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ 
පියවර ගැනීෙ  

• වාර්ික ගිණුේ වාර්ථා 

07. ඇපමයන් සීමිත සොගේ 
වලට අදාළ මවනසේවීේ 
පිළබඳ කටයුතු 

සොගමේ අධයක්ෂවරුන්මේ සෙ 
මල්කේමේ මවනසේ වීෙට අදාළව මගානු 
කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ ඒ 
සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ  

• ආකෘිපත්ර20 

• ආකෘිපත්ර18 මෙෝ 19 

• අධයක්ෂවරුන්මේ මයෝජනා 
සේෙතය 

• අධයක්ෂවරුන්මේ අසේවීමේ ලිපි 
 

සොගමේ ලිපිනය මවනසේ වීෙට අදාළව 
මගානු කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ 
ඒ සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ 

• ආකෘිපත්ර13 

• අධයක්ෂවරුන්මේ මයෝජනා 
සේෙතය 

 



  සොගමේ වාර්ික වාර්ථා පිරික්සීෙ සෙ 
ඒ සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ 

• ආකෘිපත්ර 15A   

සොගමේ වාර්ික ගිණුේ වාර්ථා 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ 

• වාර්ික ගිණුේ වාර්ථා 

සොගමේ වයවසේථාවලිය මවනසේකිරිෙට 
අවශය වූ විට ඒ සඳො පූර්ව අනුෙැිය 
ලබාදීෙට  අදාළ පියවර ගැනීෙ 

• පූර්ව අනුෙැිය ලබාගැනීෙට 
ඉල්ලීෙ කරන ලිපිය 

සොගේ ඒකාබද්ධ වීෙට 
අදාළකටයුතු 

සොගේ ඒකාබද්ධ වීෙට අදාළ මල්ඛණ 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ 

• ඒකාබද්ධ වීෙසේබන්ධව 
අධයක්ෂ ෙණ්ඩල සෙිකය 

• 243 (සී) වගන්ිය යටමත් මදනු 
ලබන අධයක්ෂවරුන්මේ 
මයෝජනාව 

• 242 (5) වගන්ිය යටමත් මදනු 
ලබන අධයක්ෂවරුන්මේ 
සෙිකය 

• ආකෘි පත්ර 18 

• ආකිි පත්ර 19 

• ඒකාබද්ධ වීෙට අදාළ ප්රසිද්ධ 
නිමේදන 



  PROSPECTUS  සොගමේ PROSPECTUS මල්ඛණ 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ 

• PROSPECTUS මල්ඛණය   

විමද්ශීය සොගේ පිළිබඳ 
කටයුතු 

විමද්ශීය සොගේ ලියාපදිංියට අදාළව 
මගානු කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ 
ඒ සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ  

• ෙේ සොගමේ ලියාපදිංි 
සෙිකය 

• ෙේ සොගමේ නාෙය මවනසේ වී 
ඇත්නේ නාෙය මවනසේවීමේ 
සෙිකය 

• ෙේ සොගමේ වයවසේථාවලිය 
  (ඉෙත මල්ඛණ 3 ෙේ සොගෙ 

පිහිටි රම් ශ්රී ලංකා තානාපි 
කාර්යාලය ෙගින් සෙික කර 
ිබිය යුතුය) 

• ෙේ සොගෙ ෙගින් ඉදිරිපත් 
කරන මයෝජනා සේෙතය (මෙහි 
ශ්රී ලංකාව තුළ සිදු කිරීෙට 
බලාමපාමරාත්තු වන වයාපාර 
කටයුතු පිළිබඳව විසේතර 
ඇතුළත් විය යුතුය.) 

• ශ්රී ලංකාමේ පදිංි බලයලත් 
නිලධාරියාමේ පත්වීෙට අදාළ 
ඇමටෝර්නි බලපත්රය (මෙය 
මරජිසේරාර් මජනරාල් 
මදපාර්තමේන්තුව ෙගින් 
ලියාපදිංි වී ිබිය යුතුය) 

• ෙේ සොගෙට මෙරට තුළ රජය 
සෙග මෙෝ මවනත් සොගෙක් 
සෙග මෙෝ එකඟතාවයක් ඇි 
නේ, එයට අදාළ ලියවිලි 

• විමද්ශ සොගෙ “ශාඛා 
කාර්යාලයක්” මලස ලියාපදිංි 

  



කරන්මන් නේ 
ඇ.මඩා.200000ක තැේපතුවක් 
(විනිෙය පාලකමේ ගැස් 
නිමේදනය අනුව) ලියාපදිංි 
කිරීමෙන් පසු දවසේ 90ක 
කාලයක් ඇතුළත තැේපත් 
කරන බවට කැෙැත්ත ප්රකාශ 
කරන ලිපියක්. 

• ආකෘි පත්ර 44 - සොගමේ 
විමද්ශීය සෙ මද්ශීය ලිපිනයන් 
පිළිබඳ මතාරතුරු 

• ආකෘි පත්ර 45- ෙේ සොගමේ 
අධයක්ෂවරුන්මේ මතාරතුරු 

• ආකෘි පත්ර 46 - ශ්රී ලංකාමේ 
පදිංි බලයලත් නිළධාරියාමේ 
මතාරතුරු 

 
   ලියාපදිංි කළ විමද්ශ සොගේ වල 

මතාරතුරු මවනසේවීෙට අදාළව මගානු 
කරන මල්ඛණ පිරික්සීෙ. 

• ආකෘි පත්ර 35  

• ශ්රී ලංකාමේ පදිංි බලයලත් 
නිළධාරියා මවනසේවන විට 
ඔහුමේ පත්වීෙට අදාළ 
ඇමටෝර්නි බලපත්රය (මෙය 
මරජිසේරාර් මජනරාල් 
මදපාර්තමේන්තුව ෙගින් 
ලියාපදිංි වී ිබිය යුතුය) 

• සොගමේ වයවසේථාවලිය 
මවනසේවන විට එෙ නව 
වයවසේථාවලිය.(එය ෙේ සොගෙ 
පිහිටි රම් ශ්රී ලංකා තානාපි 
කාර්යාලය ෙගින් සෙික කර 
ිබිය යුතුය) 

  



   ෙේ සොගමේ වාර්ික ගිණුේ වාර්ථා 
පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ පියවර 
ගැනීෙ 

• ෙේ සොගමේ වාර්ික ගිණුේ 
වාර්ථා 

  

විමද්ශ සොගෙක නාෙය මවනසේවීෙට 
අදාළ කටයුතු 

• ආකෘි පත්ර 37 

• ෙේ සොගමේ නාෙය මවනසේවූ 
සෙිකය .(එය ෙේ සොගෙ 
පිහිටි රම් ශ්රී ලංකා තානාපි 
කාර්යාලය ෙගින් සෙික කර 
ිබිය යුතුය) 

 

විමද්ශ සොගෙක වයාපාර කටයුතු 
නැවැත්වීෙ සේබන්ධව මගානු කරන ලද 
මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ 
පියවර ගැනීෙ 

• ආකෘි පත්ර 38 

• වයාපාර කටයුතු නැවැත්වීෙ 
සේබන්ධව ෙේ සොගමේ 
අධයක්ෂවරුන්මේ 
විමරෝධතාවයක් මනාෙැි බවට 
ලිපියක් 

අක්මවරළ සොගේ පිළිබඳ 
කටයුතු 

අක්මවරළ සොගේ ලියාපදිංියට අදාළව 
මගානු කරන ලද මල්ඛණ පිරික්සීෙ සෙ 
ඒ සඳො අදාළ පියවර ගැනීෙ 

• මෙරට තුළ ලියාපදිංි කළ 
සොගෙක් අක්මවරළ සොගෙක් 
මලස ලියාපදිංි කරන විට: 

❖ සොගමේ ආකෘි පත්ර 01 
❖ සංසේථාගත සෙිකය 

❖ වයවසේථාවලිය 

▪ (ඉෙත මල්ඛණ 3ෙ මෙෙ 

මදපාර්තමේන්තුමවන් 

සෙික කර ලබාමගන එය 

සොගමේ අධයක්ෂවරමයකු 

සෙ මල්කේ විසින් ද 

සෙික කර ිබිය යුතුය) 

❖ ශ්රී ලංකාමේ පදිංි බලයලත් 

නිලධාරියාමේ පත්වීෙට අදාළ 



ඇමටෝර්නි බලපත්රය (මෙය 

මරජිසේරාර් මජනරාල් 

මදපාර්තමේන්තුව ෙගින් 

ලියාපදිංි වී ිබිය යුතුය) 

❖ මෙෙ සොගෙ අක්මවරළ 

සොගෙක් මලස ලියාපදිංි 

කිරීෙට විමරෝධතාවයක් 

මනාෙැි බවට 

අධයක්ෂවරුන්මගන් ලිපියක් 

❖ ඇ.මඩා. 100000ක තැේපතුවක් 

සිදු කර එය සනාත කිරීෙ සඳො 

බැංකු ප්රකාශයක් 

❖ ශ්රී ලංකාව තුළ වයාපාර කටයුතු 

මනාකරන බවට ලිපියක් 

❖ ආකෘි පත්ර 44 - සොගමේ 

විමද්ශීය සෙ මද්ශීය ලිපිනයන් 

පිළිබඳ මතාරතුරු 

❖ ආකෘි පත්ර 45- ෙේ සොගමේ 
අධයක්ෂවරුන්මේ මතාරතුරු 

❖ ආකෘි පත්ර 46 - ශ්රී ලංකාමේ 

පදිංි බලයලත් නිළධාරියාමේ 

මතාරතුරු 

 



    • විමද්ශ රටක ලියාපදිංි කළ 
සොගෙක් අක්මවරළ සොගෙක් 
මලස ලියාපදිංි කරන විට: 

 
❖ ෙේ සොගමේ ලියාපදිංි 

සෙිකය 
❖ ෙේ සොගමේ නාෙය මවනසේ 

වී ඇත්නේ නාෙය 
මවනසේවීමේ සෙිකය 

❖ ෙේ සොගමේ වයවසේථාවලිය 
(ඉෙත මල්ඛණ 3 ෙේ 
සොගෙ පිහිටි රම් ශ්රී ලංකා 
තානාපි කාර්යාලය ෙගින් 
සෙික කර ිබිය යුතුය) 

❖ ශ්රී ලංකාමේ පදිංි බලයලත් 

නිළධාරියාමේ පත්වීෙට 

අදාළ ඇමටෝර්නි බලපත්රය 

(මෙය මරජිසේරාර් මජනරාල් 

මදපාර්තමේන්තුව ෙගින් 

ලියාපදිංි වී ිබිය යුතුය) 

❖ මෙෙ සොගෙ අක්මවරළ 

සොගෙක් මලස ලියාපදිංි 

කිරීෙට විමරෝධතාවයක් 

මනාෙැි බවට 

අධයක්ෂවරුන්මගන් ලිපියක් 

❖ ඇ.මඩා. 100000ක 

තැේපතුවක් සිදු කර එය 

සනාථ කිරීෙ සඳො බැංකු 

ප්රකාශයක් 

❖ ශ්රී ලංකාව තුළ වයාපාර 

  



කටයුතු මනාකරන බවට 

ලිපියක් 

❖ ආකෘි පත්ර 44 - සොගමේ 

විමද්ශීය සෙ මද්ශීය 

ලිපිනයන් පිළිබඳ මතාරතුරු 

❖ ආකෘි පත්ර 45- ෙේ 
සොගමේ අධයක්ෂවරුන්මේ 
මතාරතුරු 

❖ ආකෘි පත්ර 46 - ශ්රී ලංකාමේ 

පදිංි බලයලත් 

නිලධාරියාමේ මතාරතුරු 

 

   ලියාපදිංි කළ අක් මවරළ සොගේ වල 
මතාරතුරු මවනසේවීෙට අදාළව මගානු 
කරන මල්ඛණ පිරික්සීෙ. 

• ආකෘි පත්ර 23 

• ශ්රී ලංකාමේ පදිංි බලයලත් 
නිළධාරියා මවනසේවන විට 
ඔහුමේ පත්වීෙට අදාළ 
ඇමටෝර්නි බලපත්රය (මෙය 
මරජිසේරාර් මජනරාල් 
මදපාර්තමේන්තුව ෙගින් 
ලියාපදිංි වී ිබිය යුතුය) 

• සොගමේ වයවසේථාවලිය 
මවනසේවන විට එෙ නව 
වයවසේථාවලිය.(එය ෙේ සොගෙ 
පිහිටි රම් ශ්රී ලංකා තානාපි 
කාර්යාලය ෙගින් සෙික කර 

  



ිබිය යුතුය) 
 

   අක් මවරළ සොගෙක ලියාපදිංි 
බලපත්රය අලුත් කිරීෙ 

• ඇ.මඩා. 100,000ක තැේපතුවක් 

පවින බවට සනාත කිරීෙ 

සඳො බැංකු ප්රකාශයක් 

• ලියාපදිංි බලපත්රය අලුත් කිරීෙ 
සඳො ඉල්ලීේ ලිපියක් 

  

අක් මවරළ සොගෙක වයාපාර කටයුතු 
නැවැත්වීෙ සේබන්ධව මගානු කරන ලද 
මල්ඛන පිරික්සීෙ සෙ ඒ සඳො අදාළ 
පියවර ගැනීෙ 

• ආකෘි පත්ර 24 

• වයාපාර කටයුතු නැවැත්වීෙ 
සේබන්ධව ෙේ සොගමේ 
අධයක්ෂවරුන්මේ 
විමරෝධතාවයක් මනාෙැි බවට 
ලිපියක් 

 


