
මුද්දර සමාජ / මුද්දර සංගම් ලියාපදංචි කිරීම 

 

 

1. මුද්දර සංගමයේ / මුද්දර සමාජයේ නම.   -   

2. පාසල / ආයතනය.    - 

3. ලිපිනය.      - 

 

4. දුරකථන අංකය.     - 

5. විදුත් ත තැපැ ල ලිපිනය     - 

6. මුද්දර සංගමය/  මුද්දර සමාජය ආරම්භකළ වර්ෂය. - 

7. ලියාපදංචි සාමාජික සංඛ්යාව.   - 

8. දැනට සක්රීය සාමාජික සංඛ්යාව.   - 

9. ක්රියාකාරකම්.  *                       - 

 

10.  නිළධාරී මණ්ඩලය.*    - 

 

 

 අත්සන * - ................................................    නිල මුද්රාව - ................................................. 

කාර්යාලීය ප්රයයජජනය සඳහා. 

තැපැ ලපති, 

නියයෝජය තැපැ ලපති මයමයයුමම්  මින්, 

 

ඉයත සඳය් මුද්දර සමාජය / මුද්දර සංගමය තැපැ ල යදපාර්තයම්්තුයේ මුද්දර කාර්යාංශයේ                                         

අංක යටයත් ත ලියාපදංචි කිරීමට නිර්යද්ශ කරමි  / යනොකරමි   

 

                                                      
අධයක්ෂෂ, මුද්දර කාර්යාංශය  
 
 

 



මුද්දර සමාජ / මුද්දර සංගම් ලියාපදංචි කිරීම 

නියමයන් හා යකොන්යද්සි 

සෑම මුද්දර සමාජයක්ෂ / මුද්දර සංගමයක්ෂම පයත නියමය් යා යකෝයද්සි සම්පූර්ණ කර තිබිය  

ුමතුයේ  

 

01. මුද්දර සමාජයක්ෂ / මුද්දර සංගමයක්ෂම සපයනු ලබන යතොරතුරු නිවැරද විය ුමතු අතර, යම් 

අවශයතාවයකී  වවා නිවැරද බවට යදපාර්තයම්්තුවට  සනාථ කල ුමතුය  

 

02. අදාල සෑම යතොරතුරක්ෂම මුද්දර සමාජයේ / මුද්දර සංගමයේ  නිළ බලයය් වගකීමක්ෂ ඇති අයයකු/ 

විදුය ලපති විසි්  නිළ මුද්රාව සය අත් තසන පැයැදලිව සටය් කළ ුමතුය  

 

03. මුද්දර සමාජයේ / මුද්දර සංගමයේ වයවසථථායේ මු්රිත පිටපතක්ෂ යදපාර්තයම්්තුව යවත ලබා දය 

ුමතුය  

 

04. මුද්දර කාර්යාංශයේ අධීක්ෂෂණය යට යත් ත ආරම්භ කරන ලද පාස ල, මුද්දර සමාජ, මුද්දර කාර්යාංශය 

විසි් සපයන ලද වයවසථථාවට අනුව කටුමතු කළ ුමතුයේ  

 

05. තනතුරුවල යම් යවනසක්ෂ සිදුව්ය් නම්, ව බව අධයක්ෂෂ මුද්දර කාර්යාංශය ලිිතතව දැනුවත් ත කළ 

ුමතුය  

 

06. මුද්දර සමාජයේ / මුද්දර සංගමයේ සාමාජික සංඛ්යාව පගිය ය ස්සථම්ම්  ක ක අත් තස් ය ලඛ්ණ මය ් 

සනාථ කළ ුමතු අතර, අවස් වාර්ෂික සභායේ වාර්තා ඉදරිපත් ත කළ ුමතුය  

 

07.  තැපැ ල යදපාර්තයම්්තුයේ මුද්දර කාර්යංශයේ ලියාපදංචි ම්ම ඔසථයසේ මුද්දර ප්රදර්ශන, මුද්දර ප්රදර්ශක 

තරඟ සය යදපාර්තයම්්තුව සංවිධානය කරනු ලබන අයනකුත් ත වැඩසටය් සඳයා ගිදුගි පරිද 

සම්බ්ධ ම්මට අවසථථාව හිමි කර යදනු ලැයේ  

 

08. මුද්දර වියනෝදාංශය යවනුයව් කර ඇති ක්රියාකාරකම් ඉදරිපත් ත කළ ුමතුය  

 

09. මුද්දර වියනෝදාංශය ප්රචලලිත කිරීම සඳයා ඔබට ලබා සිය යැකි දායකත් තවය ඉදරිපත් ත කල ුමතුය  

 


