
ස ේවාලාභින් සවත සෙසෙන විස ේෂ දැනුම් දීමයි. 

දැනට රටතුළ ව්යාප්ත ව මව්න් ප තව්නන Covid – 19 ව්සංගවය 

වව්දුරටත්  සමාජය තුළ ව්යාප්ත ව ම ම ව්ැළැවීමම මඅ හදින් ප ිා 

මසේව්ාලාභී ඔබ මව්ව සතයනු ලබන මසේව්ාව් ප වව් දුරටත් 

කාර්යවීමෂමව් ඉටු කර දීමඅ හරමුණි ප 2021.01.01 දින න්ට 

මමම මගාඩනැගිල්මල් බිඅ මිමල් විම ේෂ ඒකකයවීම සේථාපිව 

කර ඇන බව් සතුටි ප දැනුඅ මදන්. 

ඒ හනුව් තිව උතමදසේ තරිදි කටයුතු කරන මලස ව්ැඩිදුරටත් 

ද පව්ා න්ටින්. 

I. බලතත්ර(License) ඉල්ුඅ කිරීමට හදාල ලිපිමල්ඛණ ිා 

ප්රනතත්න හං මය ප ලබා ගව යුතු හනුමැන ව්ලට හදාල 

ලිපි මල්ඛණ විම ේෂ ඒකකයටලබා දීමට කටයුතු 

කර පන. 

II. ඔබ වින් ප ඉදිරිතත් කරන ලිපි මල්ඛණව්ල නිරව්දයවාව්ය 

පිළිබඳව් සේථානභාර මාණ්ඩලික නිලධාරි වින් ප තරිවීමෂා 

කිරිමම ප හනතුරුව් ඒව්ා පිළිබඳව් සෑහීමකට තත් ව් පම ප 

නඅ ඒව්ා ඉදිරිතත් වු හනුපිලිමව්ළට ලියාතදිංචි කිරීමට 

කටයුතු කරනු ලැමේ. 

III. හදාල ලිපිමල්ඛන  ලියාතදිංචි කිරීමම ප තසු ඒ සඳිා 
ලියාතදිංචි හංකය සහිව මටෝක ප තත්ර 02 වීම නිුතත් කරනු 

ලැමේ. ඔබමේ ඉල්ුඅතවට හදාල ඉදිරි කටයුතු න්යල්ල 

සඳිා එම හංකය හවයව් ය ව්නු ඇව. 

IV. ඒ හනුව් ඔබ ඉල්ුඅ කළ මසේව්ාව් සපුරාලීම සඳිා 
ගාසේතුව්වීම/දඩමුදලවීම රජයට මගම මට හව් ය නඅ ඒ බව් 

ඔබට දුරකථනය මඟි ප හදාල ඒකකය/හං ය මඟි ප 

දැනුඅ මදනු ඇව. 

V. හදාල දුරකථන තණිවුඩය ලද තසු විම ේෂ ඒකකයට 

තැන්ණ ඔබට හදාල මුදල් මගවිමඅ ුතවිවා පන්ය (Pay in 

voucher) ලබා ගැනීමට කටයුතු කර පන. 



VI. හදාල PIV තත්රය ිා ඔබ මව්ව නිුතත් කල Token තත්රය 

ආරවීමෂක හං යට ඉදිරිතත් කිරීමම ප තසු මගවිඅ කිරීමට 

ප්රධාන කාර්යාලයට ඇතුල් ම මට ඉඩ ලබා මදනු ඇව.  

VII. වව්ද,2021.01.01 දින න්ට බලතත්ර ිා ප්රනතත්න 
හං මය ප නිුතත් කරනු ලබන මල්ඛණ මමම බිඅ මිමල් 

ඇන විම ේෂ ඒකකමය ප නිුතත් කරන බැවි ප, ඒව්ා එම 

සේථානමය ප ලබා ගැනීමට කටයුතු කර පන. 

හෙපත්ර (Debit note) ඉල්ලීම 

ඔබ සතුව් ඇන බලතත්රය ිා ටට හදාළ හමනුතත් ලිපි මල්ඛණ 

ආරවීමෂක හං යට ඉදිරිතත් කළ තසු හදාල හං ය මව්ව මගාසේ 

ලිපි මල්ඛණ භාර දී ඉදිරි කටයුතු න්දු කරගව ිැකිය. 

 

ඔබට යම් ොජොරි ගැටළුවක් සේනම් පහත නිලධාරින් 

අමතන්න. 

01. බලතත්ර මිෝ ිරතත්ර සඅබ පධ ගැටළුව්ලදී 

   ඒ.එච්.එල් ද මසායිසා මිවා  0112324673 

   තාලක - මමමියුඅ  
     
02. ප්රනතත්න හං යට හදාල   Covid – 19 ගැටළු නිසා     

ඇනව්න  ආර්ික පීඩන ව්ලවීමව්ාලීමට නිුතත් කළ 

ගැසට් තත්ර සඅබ පධ ගැටළුව්ලදී 

            මවීම.එසේ.සී.සුගත් ුතමාර මිවා 0112326802 

             තාලක - තාලන ිා ප්රනතත්න  

     

     03.  ප්රධාන දුරකථන  හංකය    0112326774 

    

 

ආනයන ිා හතනයන තාලක ජනරාල්, 
ආනයන ිා හතනයන තාලන මදතාර්වමඅ පතුව්. 


