
2019 අංක 03 දරන දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන්  

හඳුනාගැනීම සඳහා වූ මාරදගෝපදේශෙ 

A. හැඳින්ීම  

1. 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 15(1)(ඒ) වගන්තියට 

අනුව, දෙෙ ොර්දගෝපදේශය නිකුේ කරනු ලැදේ.  

2. ගනුදදනුකරු ද ෝ ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතකු [Politically Exposed Person (PEP)] ද යන්තන තීරණය කිරීෙ 

සඳ ා 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 33 වන 

වගන්තිදේ අර්ථ නිරූපණය කර ඇි ආයතන දවත දෙෙ ොර්දගෝපදේශ නිකුේ 

කරනු ලැදේ.  

3. තවද, දෙෙ ොර්දගෝපදේශ 2016 ජනවාරි 27 වන දිනැි අංක 1951/13 දරන 

අිවිදශේෂ ගැසට් පත්රය ෙගින්ත නිකුේ කරන ලද 2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන 

(ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීි ස  2018 

ජනවාරි 10 වන දිනැි අංක 2053/20 දරන අිවිදශේෂ ගැසට් පත්රය ෙගින්ත නිකුේ 

කරන ලද 2018 අංක 1 දරන නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත 

(ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීි සෙග කියවිය 

යුතුය.  

4. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ද ෝ ඔවුන්තදේ පවුල්වල සමීප 

සාොජිකයන්ත ස  සමීප ආශ්රිතයන්ත වන ගනුදදනුකරුවන්ත/ප්රිලාභී හිමිකරුවන්ත 

සෙග කටයුතු කිරීදේ දී මූලය ආයතන  ා නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර 

 ා වෘේතීන්ත විසින්ත පිළිපැදිය යුතු ක්රියාපටිපාටිය, මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත 

පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීිවල 59 වන රීිය ස  නේ කරන 

ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි 

උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීිවල 24 වන රීිය ෙගින්ත සේථාපිත කර ඇත.  

5. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීේ රීි අර්ථ නිරූපණය 

කිරීෙ ස  දයාදා ගැනීෙ සඳ ා ආධාරකයක් වශදයන්ත දෙෙ 

ොර්දගෝපදේශ සපයනු ලැදේ.  දෙෙ ොර්දගෝපදේශ පරිපූර්ණ යැයි අද සේ කරනු 

දනාලබන අතර, එය මූලය බුේි ඒකකය විසින්ත නිකුේ කරන නීිෙය 

උපදේශනයක් දලස සැලකිය දනා ැකිය.  දෙෙ ොර්දගෝපදේශදේ කිසිඳු 

වගන්තියක් ෙගින්ත මූලය ආයතන ද ෝ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා 

වෘේතීන්ත, ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීි ද ෝ 



මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනත යටදේ වන වගකීේවලින්ත නිද සේ කර 

ඇතැයි සලකනු දනාලැබිය යුතුය.  

B. පසුබිම/සන්දරභෙ  

දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තකු (PEP) ෙනු කවුද?  

6. මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) 

රීිවල 99 වන රීිය  ා නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත 

(ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීිවල 43 වන 

රීිය ෙගින්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ඔවුන්තදේ පවුදල් 

සමීප සාොජිකයන්ත ස  සමීප ආශ්රිතයන්ත අර්ථ නිරූපණය කර ඇත.  

7. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ දෙෙ රීි අනුව, 

“දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා” යන්තදනන්ත දේශීය වශදයන්ත 

ද ෝ විදේශීය රාජයයක් විසින්ත ද ෝ ජාතයන්තතර සංවිධානයක් විසින්ත 

ප්රමුඛ රාජය කර්තවය පවරා ඇි යේ පුේගලයකු අද සේ වන අතර, එයට යේ 

රාජයයක ද ෝ රජයක, ප්රධානියකු, දේශපාලනඥයකු, දජයෂේඨ රජදේ 

නිලධරයකු, අිකරණ නිලධරයකු ද ෝ  මුදා නිලධරයකු, රජය සතු සංසේථාවක, 

රජදේ ද ෝ සේවාධීන ආයතනයක දජයෂේඨ විධායක නිලධරයකු අද සේ වන අතර, 

ෙධයෙ ෙට්ටදේ ද ෝ කනිෂේඨ ෙට්ටදේ තැනැේතන්ත ඊට ඇතුළේ දනාදේ.  

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකුදේ පවුදල් සාොජිකයන්ත  ා 

සමීප ආශ්රිතයන්ත සේබන්තධදයන්ත ද ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත 

ක්රියා කිරීදේ රීි අදාළ දේ.  

8. ඒ අනුව, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත ප ත සඳ න්ත කාණ්ඩ 

යටදේ  ඳුනාගත  ැක.  

(අ) දේශීයව දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත: ශ්රී ලංකාව 

තුළ ප්රමුඛ රාජය කර්තවය පවරා ඇි පුේගලයන්ත.  

(ආ) විදේශීයව දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත: විදේශීය 

රාජයයක් විසින්ත ප්රමුඛ රාජය කර්තවය පවරා ඇි පුේගලයන්ත.  

(ඇ) ජාතයන්තතර සංවිධානෙය දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත: 

ජාතයන්තතර සංවිධානයක් විසින්ත ප්රමුඛ රාජය කර්තවය පවරා ඇි 

පුේගලයන්ත.  



(ඈ) පවුදල් සමීප සාොජිකයන්ත: සෘජුව (දල් ඥාිේවය ෙත) ද ෝ විවා ය 

තුළින්ත ද ෝ ඒ  ා සොන (සිවිල්) ආකාරදේ සේබන්තධතාවක් තුළින්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකුට සේබන්තධ වන 

පුේගලයන්ත. 

(ඉ) සමීප ආශ්රිතයන්ත: සොජෙය ද ෝ වෘේතීෙය වශදයන්ත දේශපාලන 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු  ා සමීපව සේබන්තධ වන 

පුේගලයන්ත.  

9. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකුදේ පවුදල් සමීප සාොජිකයන්ත 

යන්තනට ප ත සඳ න්ත ඥාතීන්ත ඇතුළේ දේ.  

i. කලත්රයා (වර්තොන  ා පසුගිය); 

ii. සද ෝදර සද ෝදරියන්ත (අර්ධ සද ෝදර සද ෝදරියන්ත ඇතුළේව) ස  

ඔවුන්තදේ කලත්රයන්ත; 

iii. දරුවන්ත (දවනේ විවා යක දරුවන්ත  ා දරුකෙට  දාගේ දරුවන්ත 

ඇතුළේව) ස  ඔවුන්තදේ කලත්රයන්ත; 

iv. දදෙේපියන්ත (සුළු ෙේපියන්ත ඇතුළේව) ; 

v. මුණුබුරු මිණිපිරියන්ත ස  ඔවුන්තදේ කලත්රයන්ත;  

10. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්තදේ සමීප ආශ්රිතයන්ත ද ෝ 

ඔවුන්තදේ පවුදල් සාොජිකයන්ත යන්තනට;  

i. ඉ ත ොර්දගෝපදේශ 7 ද ෝ 9 වගන්ති යටදේ  ඳුනාගේ යේ පුේගලයකු 

සෙග නනික තැනැේතන්ත ස  නනික වැඩපිළිදවළවල  වුල් 

ප්රිලාභී සේබන්තධතාවය ද ෝ දවනේ යේ සමීප වයාපාර සේබන්තධතාවක් 

සහිත සේවභාවික තැනැේතකු; ස   

ii. ප්රිලාභි අයිිකරු සේවභාවික තැනැේතකු වන්තනා වූ ද, ොර්දගෝපදේශ 7 

ස  9 යටදේ  ඳුනාගේ එෙ තැනැේතා ද ෝ ඔහුදේ පවුදල් සමීප 

සාොජිකයන්තදේ ප්රිලාභය දවනුදවන්ත සකසේ කර ඇි දලස සලකනු 

ලබන්තනා වූ ද යේ නනික තැනැේකු ද ෝ නනික වැඩපිළිදවළක්; 

iii. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකුදේ ප්රසිේධ සමීප 

වයාපාරික  වුල්කරුවන්ත ද ෝ පුේගලික උපදේශකයන්ත, විදශේෂදයන්ත, 

මූලය භාරකරුවන්ත දලස ක්රියාකරන පුේගලයන්ත ඇතුළේ දේ.  

 



11. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා යන අර්ථ නිරූපණදේ කාර්යය 

සඳ ා “ජාතයන්තතර සංවිධාන” යන්තදනන්ත සිය සාොජික රටවල් අතර ඇි කර 

ගන්තනා ලද විිෙේ දේශපාලනෙය ගිවිසුේ ෙගින්ත සේථාපිත කරන ලද සංවිධාන 

අද සේ වන අතර, එවැනි ගිවිසුෙක් සඳ ා ජාතයන්තතර ගිවිසුෙක තේේවය පැවිය 

යුතු අතර සාොජික රටවල බලපවේනා නීි යටදේ එෙ සංවිධානය පිළිගැනීෙට 

ලක්විය යුතුය.  මූලය කාර්ය සාධක බලකාය [Financial Action Task Force 

(FATF)] විසින්ත දක්වා ඇි ජාතයන්තතර සංවිධාන සඳ ා නිදසුන්ත අතරට: 

(අ) එක්සේ ජාතීන්ත  ා ජාතයන්තතර සමුද්රීය සංවිධානය වැනි එහි 

අනුබේධ ආයතන; 

  (ආ) කලාපීය ජාතයන්තතර සංවිධාන; 

(ඇ) උතුරු අේලාන්තික් ගිවිසුේ සංවිධානය (NATO) වැනි ජාතයන්තතර 

 මුදාෙය සංවිධාන; 

(ඈ) දලෝක දවළඳ සංවිධානය, ජාතයන්තතර මූලය අරමුදල, දලෝක බැංකුව, 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි ආර්ික සංවිධාන, 

  යනාදිය ඇතුළේ දේ.   

12. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීිවලට අනුව 

මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ඔවුන්තදේ පවුදල් සමීප 

සාෙජිකයන්ත  ා සමීප ආශ්රිතයන්ත සේබන්තධදයන්ත නිශේිත ක්රියාපටිපාටි සැකසීෙ 

අවශය දේ.  

C. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් සම්බන්ධදෙන් පවතින මුදල් 

විශුේිකරණෙ, ත්රස්තවාදෙට මුදල් සැපයීම සහ අවි ආයුධ වයාප්තතිෙ සඳහා මුදල් සැපයීම 

පිළිබඳ අවදානම්  

13. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්තදේ නිල තේේවය, දරන 

තනතුර ෙත ඔවුන්තට සිදුකළ  ැකි බලපෑෙ ද ේතුදවන්ත ඔවුන්ත දබාද ෝ දදදනක් 

අල්ලසේ  ා දූෂණ ඇතුළේ මුදල් විශුේිකරණය ස  ඒ  ා සේබන්තිත මූලික වැරදි 

දෙන්තෙ ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ  ා සේබන්තධ කටයුතු සඳ ා අයුතු බලපෑේ 

කළ  ැකි තනතුරුවල සිටින බව  ඳුනාදගන ඇත.  දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත  ා බැඳී පවින දෙවැනි වූ අවදානේ නිසා ඔවුන්ත 

ෙගින්ත ඇිවන අවදානේ වැළැක්ීෙ,  ඳුනාගැනීෙ  ස  කළෙනාකරණය කිරීෙ 

සඳ ා අිදර්ක පියවර ගැනීෙ සාධාරණ බව දපන්තනුේ කරයි.  



14. දකදසේ දවතේ, පුේගලයකු දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු 

වූ පෙණින්ත, සාපරාධී ක්රියාකාරකේ ද ෝ මූලය පේධිය අවභාවිතය  ා එෙ 

පුේගලයා අතර සේවයංක්රීය සේබන්තධතාවක් පවින බව අද සේ දනාදේ. 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සේබන්තධදයන්ත මුදල් 

විශුේිකරණය වැළැක්ීෙ/ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ ෙැඩපැවැේීෙ සඳ ා 

අිදර්ක පියවර ගැනීෙ වැළැක්ීදේ කාර්යයක් (preventive measure) වන 

අතර, එය දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සාපරාධී 

ක්රියාකාරකේවල දයදදන බව දක්වමින්ත ඔවුන්ත අපකීර්ියට පේ කිරීෙක් දලස 

අර්ථ දනාදැක්විය යුතුය.  දෙෙ අිදර්ක පියවර ෙගින්ත එවැනි භූමිකාවක නියුතු 

පුේගලයන්ත  ා බැඳී පවින ඉ ළ අවදානෙ  ඳුනා ගැනීෙට කටයුතු දකදර්.  

D. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් හඳුනාගැනීම  

15. සෑෙ මූලය ආයතනයක්/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

ගනුදදනුකරු ද ෝ ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතකු ද යන්තන තීරණය කිරීෙ සඳ ා දයෝගය අභයන්තතර ප්රිපේි, 

කාර්යපටිපාටි ස  පාලන ක්රෙ ක්රියාේෙක කරනු ලැබිය යුතුය. දෙය 

ගනුදදනුකරුවන්ත සෙග ඇි සෑෙ නව  ා පවින වයාපාර සේබන්තධතා සඳ ා 

අදාළ දේ.  

16. ගනුදදනුකරු ද ෝ ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතකු ද යන්තන තීරණය කිරීදේ  ැකියාව, සේපූර්ණදයන්තෙ, 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීි යටදේ දක්වා 

ඇි  ඳුනාගැනීෙ, ත වුරු කිරීෙ, ස  දනාකඩවා නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීෙ 

ඇතුළේ, ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීි 

ඵලදායී දලස ක්රියාේෙක කිරීෙ ෙත රඳා පවතී.  ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි 

උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ පියවර ඕනෑෙ ආකාරයක ගනුදදනුකරුවකු සඳ ා 

අදාළ වන බැවින්ත එෙ පියවර අතයවශය ආරේභක පියවර දලස ගත යුතුය.  ප්රධාන 

වෘේතීය ද ෝ රැකියාව වැනි ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා 

කිරීදේ ක්රියාවලිදේ මූලික සාධක, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේදතකු ද යන්තන තීරණය කිරීේ සඳ ා ෙනා ආරේභක සේථානයක් වනු 

ඇත.  

17. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා යන අර්ථ දැක්ීෙ ෙගින්ත 

විදශේෂදයන්තෙ, ෙධයෙ ෙට්ටදේ ද ෝ කනිෂේඨ ෙට්ටදේ තැනැේතන්ත දේශපාලන 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත දලස  ඳුනාගැනීෙ බැ ැර කරයි.  දකදසේ 

දවතේ, මුදල් විශුේිකරණය වැළැක්ීෙ/ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ 



ෙැඩපැවැේීෙ  ා සේබන්තධ පාලන ක්රෙ ෙග  ැරීෙ සඳ ා ෙධයෙ ෙට්ටදේ ද ෝ 

කනිෂේඨ ෙට්ටදේ නිලධාරීන්ත, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත 

විසින්ත දයාදාගත  ැකි බැවින්ත ඒ පිළිබඳව අවධානදයන්ත සිටිය යුතු දේ.   

දේශපාලනික වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත විසින්ත දයාදා ගත  ැකි 

දෙවැනි ෙධයෙ ද ෝ කනිෂේඨ ෙට්ටදේ ගනුදදනුකරුවන්ත සෙග ගනුදදනු කිරීදේ 

දී, එෙ කරුණ ගනුදදනුකරුදේ අවදානෙ පිළිබඳව තීරණය කිරීදේ එක් 

සාධකයක් දලස දයාදා ගැනීෙ සිදුකළ  ැක.    

18. විදේශීයව දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු සෙග ගනුදදනු සිදු 

කිරීදේ දී, යේ ෙට්ටෙක ද ෝ යේ තනතුරක සිටින විදේශීය රාජය නිලධාරියකු 

ලබන සාධාරණ ආදායෙ වැනි විචලයයන්ත පිළිබඳ දතාරතුරු සේබන්තධදයන්ත සෘජු 

දැනුෙක් ද ෝ සෘජු ප්රදේශයක් මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන 

වයාපාර  ා වෘේතීන්ත දවත දනාපැවිය  ැකිය.  එහි ප්රිඵලයක් දලස, 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත බවට පේවන විදේශීය 

ගනුදදනුකරුවන්ත සෙග ගිණුේ විවෘත කිරීදේ ස  වසා දැමීෙ යන අවසේථා 

දදදක්දීෙ ඇිවන දෙෙ විදශේෂිත අවදානේ සේබන්තධදයන්ත පියවර ගැනීෙ සඳ ා 

දයෝගය අවදානේ කළෙණාකරණ පේධි ක්රියාේෙක කළ යුතුය.  

19. ගනුදදනුකරු දේශීය/ජාතයන්තතර සංවිධානෙය දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතකු දලස තීරණය කළ අවසේථාවක දී මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද 

මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත එෙ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතා දවත පවරා ඇි රාජය කර්තවයවල විදශේෂිත ලක්ෂණ, ස  

ජාතයන්තතර සංවිධානයක් නේ එෙ සංවිධානදේ වයාපාරික ආකෘිය පිළිබඳව 

වට ා ගැනීෙ සඳ ා ප්රොණවේ දතාරතුරු රැසේකළ යුතුය.  ජාතයන්තතර සංවිධාන 

පිළිබඳ දතාරතුරු,, උදා රණයක් දලස, ඊට අදාළ දවේ අඩවිය ෙගින්ත දසායා ගත 

 ැකිය.   

20. මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

ගනුදදනුකරුවන්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත ද යන්තන 

තීරණය කිරීෙ සඳ ා උදා රණ දලස ඇමුණුෙ ‘A’ හි දක්වා ඇි ලැයිසේතුව දයාදා 

ගත  ැකි අතර එය සේපූර්ණ ලැයිසේතුවක් දලස දනාසැලකිය යුතුයි.  දකදසේ 

දවතේ, යේ පුේගලයකු/තනතුරක් ඇමුණුෙ ‘A’ යටදේ ලැයිසේතුගත කර 

දනාෙැි වුවේ, එෙ තැනැේතා දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා 

යන අර්ථ නිරූපණය යටදේ ඇතුළේ වන්තදන්ත නේ, මූලය ආයතන/ නේ කරන 

ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත එවැනි තැනැේතන්ත දේශපාලන 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත දලස  ඳුනාගත යුතුය.   



E. ප්රතිලාභී හිමිකරුවන්  

21. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ දී, මූලය ආයතන/ නේ 

කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත ප්රිලාභී හිමිකරුවන්ත 

 ඳුනාගැනීෙ ස  ප්රිලාභී හිමිකරුවන්තදේ අනනයතාවය ත වුරු කිරීෙ සඳ ා 

සාධාරණ පියවර ගැනීෙ අවශය දේ.  ගනුදදනුකරු නනික පුේගලයකු ද ෝ 

වැඩපිළිදවලක් දවන අවසේථාදේ දී ප්රිලාභී හිමිකරුවන්ත දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත ද ෝ ඔවුන්තදේ පවුදල් සාොජිකයන්ත ද ෝ ආශ්රිතයන්ත ද 

යන්තන  ඳුනා ගැනීෙ දේ යටදේ සිදුකළ යුතු දේ.   

22. ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු යැයි සැක 

කිරීෙට සාධාරණ ද ේතු ඇි අවසේථාවක මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය 

දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතකු ද යන්තන ත වුරු කිරීෙ අවශය දේ.   

23. මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

ගනුදදනුකරුදේ ද ෝ දසේවාලාභියාදේ ප්රිලාභී හිමිකරු දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතකු ද යන්තන තීරණය කිරීෙ සඳ ා ප්රිලාභී හිමිකරු 

දවනුදවන්ත ක්රියා කිරීෙට අද සේ කළ පුේගලයාදගන්ත ඒ සඳ ා ද ේතු විෙසිය යුතුය.  

24. මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත ප ත 

දැක්දවන පුේගලයන්ත සඳ ා දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු 

සේබන්තධදයන්ත අදාළ වන සියලුෙ අවශයතා අදාළ කර ගත යුතුය.   

අ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු දවනුදවන්ත ක්රියා කරන 

පුේගලයකු, ද ෝ  

ආ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකුදේ පවුදල් සාොජිකයකු 

ද ෝ සමීප ආශ්රිතයකු දලස  ඳුනාගේ ගනුදදනුකරුවකු ද ෝ 

ගනුදදනුකරුවකුදේ ප්රිලාභී හිමිකරුවකු. 

F. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන 

ක්රමදේද 

25. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ඔවුන්තදේ පවුදල් සාොජිකයන්ත 

ද ෝ සමීප ආශ්රිතයන්ත  ඳුනාගැනීෙ සඳ ා තනි ක්රෙදේදයක් දනාෙැත.  

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත ද ෝ ඔවුන්තදේ පවුදල් 

සාොජිකයන්ත විෂය මූලික නිර්ණායක භාවිතදයන්ත  ඳුනාගත  ැකි වුවද, සමීප 



ආශ්රිතයන්ත සඳ ා වන නිර්ණායක යේ අවසේථාවල දී (සෑෙ විටෙ දනාදේ) 

සාදේක්ෂව වඩා පුේගලරූපී දේ.  දෙවැනි  ඳුනාගැනීේ සඳ ා තනි ක්රෙදේදයක් 

ප්රොණවේ දවතැයි සැලකිය දනා ැකිය.  ඒ දවනුවට, ක්රෙදේද කිහිපයක 

එකතුවක් භාවිතා කිරීෙ ෙගින්ත වඩාේ සාර්ථක ප්රිඵල ලැදබනු ඇත.  දෙවැනි 

ක්රෙදේද අතරින්ත සෙ රක් දලස:  

අ. දෙෙ කාර්ය සඳ ාෙ සකසේ කරන ලද වාණිජ දේත ගබඩා භාවිතයන්ත 

ගනුදදනුකරුවන්ත ස  ප්රිලාභී හිමිකරුවන්ත පරීක්ෂා කිරීෙ (screening) 

දෙෙ දේත ගබඩා දපාදු දතාරතුරු මූලාශ්ර ෙගින්ත සකසේ කර ඇි අතර, ඒ 

අනුව, ඒවා සේපූර්ණ ද ෝ යාවේකාලීන දනාවිය  ැකිය.   

ආ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ඔවුන්තදේ පවුදල් 

සාෙජිකයන්ත, ස  සමීප ආශ්රිතයන්ත සේබන්තධදයන්ත අභයන්තතරව 

පවේවාදගන යනු ලබන දේත ගබඩාවක් භාවිතදයන්ත ගනුදදනුකරුවන්ත 

 ා ප්රිලාභී හිමිකරුවන්ත පිරික්සා බැලීෙ.   

ඇ. විදේශීයව දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත 

සේබන්තධදයන්ත ඔවුන්තදේ ෙේ රදට් මූලය ප්රකාශ/අනාවරණ අවශයතා 

සහිත පුේගලයන්ත සේබන්තධදයන්ත පවේවාදගන යනු ලබන දපාදු දල්ඛන 

 ර ා පිරික්සා බැලීෙ.   

ඈ. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳව වරින්තවර පර්දේෂණ/දේත රැසේකිරීෙ සිදු කිරීෙ 

 ා ඒවා භාවිතයට ගැනීෙ. දසවුේ යන්තත්ර, සොජ ොධය, සොගේ දරජිසේටර, 

සොගේ දවේ අඩවි, පුවේපේ දවේ අඩවි, දවළඳ දවේ අඩවි, රජදේ දවේ 

අඩවි, වාණිජ දතාරතුරු එකතු, පුේගල සේමුඛ සාකච්ඡා වැනි පවින 

දෙවලේ භාවිතදයන්ත ගනුදදනුකරුවන්ත ගදේශණය කිරීෙ දෙයට ඇතුළේ 

දේ.    

ඉ. ගනුදදනුකරුදගන්ත ලබා ගන්තනා සේවයං-ප්රකාශ. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ 

නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ ක්රියාවලිදේ දකාටසක් දලස 

මූලය ආයතන/මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්තවිසින්ත ගනුදදනුකරුවන්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු ද යන බවට දතාරතුරු 

ලබා ගත  ැකිය.  දකදසේ දවතේ, ගනුදදනුකරුවකුට තෙන්ත සතය 

වශදයන්තෙ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු ද යන වග 

තීරණය කළ දනා ැකි විය  ැකි බැවින්ත ගනුදදනුකරුදේ සේවයං-ප්රකාශ 

තුළින්ත ඔවුන්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු ද යන වග 

 ඳුනාගනු ලබන මූලය ආයතන/මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 



එවැනි සේවයං-ප්රකාශ ෙත පෙණක් රැඳී දනාසිටිය යුතුයි. සේවයං-ප්රකාශ 

ලබා ගන්තදන්ත නේ, ගනුදදනුකරුවන්ත සෙග සමීප සේබන්තධතා දගාඩ 

නැගීෙ තුළින්ත, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා යන 

අර්ථ දැක්ීදේ විවිධ අංශවලට අදාළ වූ දතාරතුරු අනාවරණය කර ගැනීෙ 

ආයතන විසින්ත සිදුකළ යුතු දේ.   

G. ගනුදදනුකරුදේ තත්වෙ සමාදලෝචනෙ/ොවත්කාලීන කිරීම  

26. වේෙන්ත ගනුදදනුකරුවන්ත මූලය/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා 

වෘේතීන්ත සෙග වයාපාරික සේබන්තධතාවකට ඇතුළු වූ පසු පසුකාලීනව දේශපාලන 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත බවට පේවිය  ැකි බැවින්ත මූලය ආයතන/ 

නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත ගනුදදනුකරුදේ 

තේේවය/පැිකඩ ද ෝ ගිණුේ ක්රියාකාරකේවල සිදුවන දවනසේකේ 

සේබන්තධදයන්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය දනාවූ තැනැේතන්තදේ ගිණුේ 

අධීක්ෂණය කිරීෙ  ා අදාළ පරිදි ගනුදදනුකරුවන්තදේ දතාරතුරු යාවේකාලීන 

කිරීෙ කළ යුතුය.  එෙ අධීක්ෂණ කටයුතු අවදානෙ ෙත පදනේ විය යුතු අතර, 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීි යටදේ පවින 

අවශයතාවන්තට අනුකූල විය යුතුය. ආයතන විසින්ත දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සේබන්තධදයන්ත ගනුදදනුකරුවන්තදේ තේවය 

යාවේකාලීන කිරීෙ අවශය වන අවසේථා කිහිපයක් ප ත දැක්දේ.  

අ. ගනුදදනුකරු විසින්ත දේශපාලන අනාවරණය ීෙක් පිළිබඳව එක්වරෙ නව 

ප්රකාශයක් ඉදිරිපේ කළ අවසේථාවක;  

ආ. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණදේ දී ගනුදදනුකරුදගන්ත ස /ද ෝ ගිණුේ පැිකඩින්ත 

සැලකිය යුතු දලස දවනසේවන දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය ීෙක් 

පිළිබඳව දපර දැන දනාසිටි ආකාරදේ දතාරතුරු ද ෝ ක්රියාකාරකේ 

අනාවරණය වූ අවසේථාවක; 

ඇ. ඕනෑෙ ගනුදදනුකරුවකුදේ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතකුදේ තේේවය දකදරහි බලපෑ  ැකි ආකාරදේ 

ෙැිවරණයක් පැවැේදවන අවසේථාවක;  

ඈ. මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

එවැනි යාවේකාලීන කිරීදේ අවශයතාවයක් පිළිබඳව ඕනෑෙ ආකාරයකින්ත 

දැනුවේ වූ අවසේථාවක. 



27. නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීෙ පිළිබඳ යාවේකාලීන කරන ලද දතාරතුරු 

පවින බවේ, අදාළ පාලන ක්රෙ දයෝගය ෙට්ටදේ පවින බවේ ත වුරු කිරීෙ 

සඳ ා දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සෙග දැනට පවින 

ගනුදදනුකාර සේබන්තධතා වරින්ත වර සොදලෝචනයට ලක් කළ යුතුය.   

H. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් සම්බන්ධදෙන් පවතින අවදානම් 

කළමනාකරණෙ කිරීම  

28. මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු යැයි  ඳුනාගේ ඕනෑෙ 

ගනුදදනුකරුවකු සෙග පවින වයාපාර සේබන්තධතා සේබන්තධදයන්ත ප්රවර්ිත 

නිසි උේදයෝගය (Enhanced Due Diligence) අනුගෙනය කළ යුතුය. 

29. එවැනි  ඳුනාගැනීෙකින්ත අනතුරුව, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත, ඔවුන්තදේ පවුල්වල සාොජිකයන්ත, ස  සමීප ආශ්රිතයන්ත 

සේබන්තධදයන්ත ඇිවන අිදර්ක අවදානෙ දයෝගය දලස කළෙනාකරණය 

කළ යුතු දේ.  දකදසේ දවතේ, එෙ අවදානදේ නිරවදය සේවභාවය  ා අවදානේ 

ෙට්ටෙ ස  ඊට සරිලන අවදානේ අවෙ කිරීදේ ක්රෙ දබාද ෝ දසයින්ත දවනසේ විය 

 ැකිය.  දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සේබන්තධදයන්ත පවින 

අවදානේ සඳ ා බලපෑ  ැකි සාධකවලට:  

අ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා පුරවැසිභාවය දරන 

රදටහි දූෂණ  ා මූලය විනිවිදභාවය පිළිබඳව පවින අවදබෝධය;  

  ආ. දේශපාලන වශදයන්ත නිරාවරණය ීදේ සේවභාවය;   

ඇ. පවුදල් සාොජිකයන්ත  ා සමීප ආශ්රිතයන්ත සේබන්තධදයන්ත සැලකීදේ දී 

ඔවුන්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතාට දක්වන 

සේබන්තධතාවය;  

ඈ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා එෙ තේේවයට සුදුසුකේ 

ලැබූ දින සිට එෙ තනතුර/තනතුර දැරූ කාලය;  

ඉ. දක්වා ඇි අරමුදල් මූලාශ්රවල සේවභාවය ස  එෙ මූලාශ්ර  ා ඒවාදේ 

නනිකභාවය සේපූර්ණදයන්ත  ා ර සිගත දලස ත වුරු කිරීදේ 

 ැකියාව;  



ඊ. ඔහුදේ/ඇයදේ රාජය කර්තවයයන්තට සේබන්තධතාවක් දක්වන පුේගලික 

වයාපාර බැඳියාවන්ත පැවතීෙ [බැඳියාවන්ත අතර පිළිගැටුේ (conflict of 

interest)]; 

උ. රාජය ප්රසේපාදන (procurement) ක්රියාවලීන්ත හි නිරත ීෙ; ක්රියාවලියක් 

තුළ, විදශේෂදයන්ත දගීේ සේබන්තධව, ප්රධාන තීරණ ගැනීදේ දී 

තීරණාේෙක කරුණු දකදරහි බලපෑේ ඇි කළ  ැකි ප්රමුඛ 

රාජය කර්තවයයන්ත කිහිපයක් (සේබන්තිත ද ෝ සේබන්තිත දනාවන) 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයා විසින්ත දරන අවසේථාවල; 

ඌ. දූෂණවලට නිරාවරණය ී ඇතැයි ප්රකට අංශවල 

ප්රමුඛ රාජය කර්තවය ද බීෙ; 

එ. දෙරට මුදල් විශුේිකරණය වැළැක්ීදේ/ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ 

ෙැඩපැවැේීදේ රාමුව ඵලදායීව ක්රියාේෙක කිරීෙ සඳ ා සෘණාේෙක 

බලපෑෙක් ඇි කිරීෙට ඔහුට/ඇයට ඉඩ සැලදසන ප්රමුඛ රාජය කර්තවය 

ද බීෙ, 

ඇතුළේ දේ.  

30. ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීිවලට අනුව, 

මූලය ආයතන/ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සේබන්තධදයන්ත ප ත සඳ න්ත 

පියවර ගැනීෙ අවශය දේ; 

අ. වයාපාර සේබන්තධතා සඳ ා ඇතුළේ ීෙට දපර ද ෝ පවින වයාපාර 

සේබන්තධතා අඛණ්ඩව පවේවාදගන යාෙට ආයතනදේ පාලක 

ෙණ්ඩලදයන්ත/ දජයෂේඨ කළෙණාකාරිේවදයන්ත අනුෙැිය ලබා ගැනීෙ; 

  ආ. දයෝගය ක්රෙ ෙගින්ත අරමුදල්වල ස  සේපේවල මූලාශ්ර ත වුරු කිරීෙ; 

  ඇ. වයාපාර සේබන්තධතා අඛණ්ඩ ප්රවර්ිත නිසි උේදයෝගයකට ලක් කිරීෙ.  

 

 

 

 



I. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන්දේ අරමුදල්වල සහ සම්පත්වල මූලාශ්ර 

සනාථ කර ගැනීම 

 

31. මූලය ආයතන ස  නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර ස  වෘේතීන්ත විසින්ත 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීිවල දක්වා ඇි 

අවශයතා පරිදි දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්තදේ අරමුදල්වල 

ස  මුළු වේකේවල මූලාශ්ර සනාථ කර ගැනීෙ සඳ ා අවශය සාධාරණ ක්රියාොර්ග 

ගත යුතුය (sources of fund and sources of wealth).  

 

32. මුළු වේකේ/සේපේ ස  අරමුදල් යනු එකිදනකට දවනසේ සංකල්ප දදකකි.  මුළු 

වේකේවල මූලාශ්රය යනුදවන්ත අද සේ වන්තදන්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත සතු සෙසේත වේකේ/සේපේවල ප්රභවයයි. දෙෙ දතාරතුරු 

සාොනයදයන්ත ගනුදදනුකරු ලැබීෙට අදේක්ෂා කරන සේපේවල ප්රොණය පිළිබඳ 

 ැඟීෙක් දෙන්තෙ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා එවැනි සේපේ 

ප්රොණයක් උපයා ගේ ආකාරය පිළිබඳ ඉඟියක් සපයනු ලබයි.  මූලය ආයතන/නේ 

කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත සතුව, දේශපාලන වශදයන්ත  

අනාවරනය වූ තැනැේතන්ත සතු    වේකේ පිළිබඳ විදශේෂිත දතාරතුරු දනාෙැි 

වුවද, වාණිජ දේත සමුදායන්තදගන්ත ද ෝ දවනේ විවෘත මූලාශ්ර වලින්ත ඒ පිළිබඳ 

සාොනය දතාරතුරු රැසේකර ගත  ැකිය.  

 

33. අරමුදල් මූලාශ්ර යනුදවන්ත අද සේ වනුදේ, දේශපාලන වශදයන්ත නිරාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත  ා මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා 

වෘේතීන්ත අතර වයාපාරික සේබන්තධතාවදේ විෂයය වන විදශේෂිත අරමුදල් ද ෝ 

අදනකුේ වේකේවල ප්රභවයයි.  (උදා: වයාපාරික සේබන්තධතාවදේෙ දකාටසක් 

දලස ආදයෝජනය කරනු ලබන ද ෝ තැන්තපේ කරන ද ෝ හුවොරු කරන/විදුේ 

දේෂණ කරනු ලබන ප්රොණ) සාොනයදයන්ත, දෙෙ දතාරතුරු ලබා ගැනීෙ ප සු 

වනු ඇි වුවේ, එෙ දතාරතුරු, හුවොරු කර ඇේදේ ද ෝ විදුේ දේෂණ කරන 

ලැබ ඇේදේ කුෙන ආයතනයකින්තද යන්තන දැනගැනීෙට පෙණක් සීො දනාවිය 



යුතුය.  ලබාගේ දතාරතුරු  රවේ විය යුතු අතර, එෙ දතාරතුරු  ලබා ගැනීෙට 

මූලාශ්රයක් ද ෝ ද ේතුවක් සංසේථාපනය කළ යුතුය.   

  

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතාදේ විදශේෂිත වාතාවරණ 

සැලකිල්ලට බඳුන්ත කළ විට, අදාළ වයාපාරික සෙබන්තධතාවයට ද ේතුව 

ඔහුදගන්ත/ඇයදගන්ත සාධාරන දලස අදපක්ෂා කළ  ැකි ආකාරදේ සබඳතාවයක් 

යන්තන සෙග එකඟ වන බවට ස ික ීෙ එහි අරමුණයි.  

 

34. අඛණ්ඩව ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ කාර්යභාරය 

නිසි දලස ඉටු කිරීෙට සේපේ  ා අරමුදල්වල මූලාශ්රය පිළිබඳ දතාරතුරු ඵලදායී 

දේ.  වයාපාර සේබන්තධතාව පිළිබඳව ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි 

උේදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීෙ අඛණ්ඩව සිදු කිරීදේ දී මූලය ආයතන/නේ කරන ලද 

මූලය දනාවන වයාපාර ස  වෘේතීන්ත විසින්ත ගනුදදනුදේ ෙට්ටෙ ස  වර්ගය, 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතාදේ සේපේවල මූලාශ්ර ස  

අරමුදල්වල මූලාශ්ර පිළිබඳ ආයතනදේ දැනුවේභාවය සෙඟ සැසදඳේ ද යන්තන 

ත වුරු කර ගැනීෙ වැදගේ දේ.   

 

35. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්තදේ අරමුදල්වල මූලාශ්ර  ා 

සේපේවල මූලාශ්ර පිළිබඳ ඇි අවදබෝධයට අනුව, කිසියේ ගනුදදනුවකට අදාලව 

එහි සේවභාවය සාධාරණ දලස පැ ැදිලි කළ  ැකි ආකාරයට වඩා දවනසේ 

වූ විට,වයාපාර සේබන්තධතාවය පිළිබඳ ප ත කරුණු සනාථ කර ගැනීෙට ආයතන 

විසින්ත වැඩිදුර තක්දසේරුවක් සිදු කළ යුතුය.  

 

(අ) වයාපාර සේබන්තධතාවය තවදුරටේ පවේවාදගන යාෙ ද ෝ අවසන්ත කිරීෙ ද ෝ,  

(ආ) මූලය බුේි ඒකකයට සැක කටයුතු ගනුදදනු දැනුේ දීදේ වාර්තාවක් දගානු කිරීෙ.  

 

 



J. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තා දලස සැලකීදම් කාල සීමාව  

36. තවදුරටේ ප්රධාන රාජය කර්තවයයක් පැවරී දනාෙැි ගනුදදනුකරුදවකු සෙග 

කටයුතු කිරීෙ පදනේ විය යුේදේ, පූර්ව නිශේිත කාල සීො ෙත දනාව, අවදානේ 

තක්දසේරුව ෙත විය යුතුය.  

37. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත එවැනි අවදානෙ 

ෙත පදනේ වූ ප්රදේශයක් ෙගින්ත තවදුරටේ ප්රධාන ෙ ජන කර්තවයයක් පවරා 

දනාෙැි දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තනැතැේතකු පිළිබඳ මුදල් 

විශුේිකරණය  ා ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ සේබන්තධ අවදානේ තක්දසේරු කිරීෙ 

ස  එෙ අවදානෙ අවෙ කිරීෙ සඳ ා ඵලදායී පියවර ගැනීෙ අවශය දේ.  එවැනි විය 

 ැකි අවදානේ සාධක වනුදේ, 

(අ) තවදුරටේ බලපෑේ කිරීෙට ඔහුට පවින  ැකියාව (අවිිෙේ දලස) 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු දලස එෙ පුේගලයා දැරූ 

තනතුදර් දජයෂේඨේවය; ද ෝ  

(ආ) පුේගලයාදේ දපර ස  වර්තොන කාර්යභාරය කුෙන ද ෝ ආකාරයකින්ත 

සේබන්තධ ී ිදේද? (උදා: දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයා 

විසින්ත ඔහුදේ අනුප්රාේිකයා පේකිරීෙ, දේශපාලනික වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ පුේගලයා තවදුරටේ ඔහු ඊට දපර දයදී සිටි කාර්යදේ 

දයදීෙ) 

38. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත, ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි 

උේදයෝගය සඳ ා වන රීි අනුව අවශය දතාරතුරු ලබා දීදෙන්ත ස  2006 අංක 6 

දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 7 වන වගන්තිදේ දැක්දවන සැක 

සහිත ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ අවශයතාවදයන්ත නිද සේ දනාදේ.   

K. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව වූ දරශක  

39. ගනුදදනුකරුවන්ත සෙග සේබන්තධතාවය අතරතුරදී, දේශපාලන වශදයන්ත 

අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත විසින්ත මූලය පේධි අනිසි දලස භාවිතා කරන්තදන්ත ද 

යන්තන  ඳුනා ගැනීෙට ස ය ීෙ සඳ ා මූලය කාර්ය සාධක බලකාය විසින්ත 



දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත පළිබඳ වූ අවදානේ දර්ශක 

වැඩිදියුණු කර ිදේ (ඇමුණු B). 

මූලය පේධිය අනිසි දලස භාවිතා කරන දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත  ඳුනාගැනීෙට දෙෙ අවදානේ දර්ශක/සූචක ලැයිසේතුව අදාළ වන 

අතර, එෙගින්ත දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සියලු දදනා 

අපකීර්ියට පේක කිරීෙ අද සේ දනාදකදර්.  

දබාද ෝවිට, දෙෙ අවදානේ දර්ශක/සූචක එකක් ද ෝ කිහිපයක් ගැළපීෙ 

ගනුදදනුකරුවකු සෙග වයාපාර සේබන්තධතාවය පවේවාදගන යාදේ දී අවදානෙ 

පෙණක් ෙතු කළ  ැකි අතර, සැකයක් ජනිත ීෙ සඳ ා අවදානේ දර්ශක 

කිහිපයක් ගැළපීෙ අවශය විය  ැකිය.  දකදසේ දවතේ, ඇතැේ අවසේථාවල දී, 

විදශේෂිත තේේව ෙත පදනේව අවදානේ දර්ශක එකක් ද ෝ කිහිපයක් ගැළපීෙ 

සෘජුවෙ මුදල් විශුේිකරණය  ා ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ පිළිබඳ සැකයට තුඩු 

දදනු ඇත.   

40. දෙෙ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත පිළිබඳ අවදානේ දර්ශක 

පරිපූර්ණ ලැයිසේතුවක් දනාවන අතර, මුදල් විශුේිකරණ  ා ත්රසේතවාදයට මුදල් 

සැපයීෙ සේබන්තධව වාර්තාකරණ ආයතනයක් විසින්ත භාවිතා කරනු ලබන 

සාොනය අවදානේ දර්ශකවල ෙග දපන්තීෙක් දලස භාවිතා කළ  ැක.  

නීිවිදරෝි ක්රියාවල දයදුන දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත ඒ 

සඳ ා භාවිතා කරන විික්රෙ දවනසේ වන නිසා, එවැනි ක්රියාවල දර්ශකද ඒ 

ආකාරදයන්තෙ දවනසේ දේ.  එදසේෙ, යේ රටක ද ෝ කලාපයක සාොනය වැදගේ 

යැයි සැළකිය යුතු දවනේ අවදානේ දර්ශකද ිබිය  ැක.   

L. අධයක්ෂ මණ්ඩලෙ/දයයෂ්ඨ කළමණාකාරිත්වෙ  

41. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයන්ත සෙග වයාපාර සේබන්තධතාවයක් 

ඇි කර ගැනීෙ ද ෝ වයාපාර සේබන්තධතාවයක් අඛණ්ඩව පවේවාදගන යාෙ 

සඳ ා දජයෂේඨ කළෙණාකාරිේවදේ අනුෙැිය ලබා ගැනීෙ සඳ ා 

මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර ස  වෘේතීන්තවල  ඇි 

වගකීෙට අනුකූලව, එෙ ආයතන විසින්ත සිය ආයතනවල 



දජයෂේඨ කළෙණාකාරිේවය කුෙන නිලධාරීන්තදගන්ත සෙන්තවිත වන්තදන්ත තීරණය 

කළ යුතුය.   

42. දජයෂේඨ කළෙණාකාරිේවය, සෙන්තවිත වන්තදන්ත කුෙන සංයුියකින්ත ද යන්තන රඳා 

පැවිය යුේදේ අදාළ ආයතනදේ ප්රොණය, වු ය ස  සේවභාවය ෙතය.  

43. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත තෙන්ත විසින්ත 

පවේවාදගන යනු ලබන දේශපාලනික වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත 

සෙග ඇි කර ගන්තනා සියලු වයාපාර සේබන්තධතා පිළිබඳව තෙ 

දජයෂේඨ කළෙනාකාරිේවය දැනුවේ කල යුතුයි.  එදෙන්තෙ කිසිදු අවසේථාවක 

දී මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත 

දජයෂේඨ කළෙනාකාරිේවදේ ප්රොනවේ පාලනයකින්ත දතාරව දේශපාලනික 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සෙග වයාපාරික සේබන්තධතා ඇි කර 

දනාගත යුතුයි.   

44. මූලය ආයතන ද ෝ නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු සෙග වයාපාර සේබන්තධතාවයක් 

පැවැේවිය යුතුද යන්තන තක්දසේරු කිරීදේ දී, දජයෂේඨ කළෙණාකාරිේවය සතුව; 

(අ) මූලය ආයතනදේ/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාරදේ ද මුදල් 

විශුේිකරණය වැළැක්ීෙ ද ෝ ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ ෙැඩපැවැේීෙ 

පිළිබඳ අභයන්තතර පාලන ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳව පූර්ණ, දැනුෙක් ිබිය 

යුතුය.  

(ආ) වේෙන්ත ගනුදදනුකරු ද ෝ ඉදිරිදේ දී ගනුදදනුකරුදවකු විය  ැකි 

දසේවාලාභියාදේ මුදල් විශුේිකරණය ද ෝ ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ 

පිළිබඳ අවදානේ පැිකඩ (risk profile) පිළිබඳ ෙනා අවදබෝධයක් ිබිය 

යුතුය.   

(ඇ) ආයතනදේ මුදල් විශුේිකරණය වැළැක්ීෙ ද ෝ ත්රසේතවාදයට මුදල් 

සැපයීෙ ෙැඩපැවැේීදේ ප්රිපේි  ා ක්රියාපටිපාටි සේබන්තධ අනුෙත 

කිරීදේ ක්රියාවලියට සක්රියව සේබන්තධ විය යුතුය.   



45. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර විසින්ත 

දජයෂේඨ කළෙණාකාරීේවය සෙන්තවිත වන්තදන්ත කුෙන සංයුියකින්තද යන්තන 

නිර්ණය කිරීෙ සීො කිරීෙකින්ත දතාරව, ආයතනයක් විසින්ත ප ත කාර්යන්ත සඳ ා 

අධීක්ෂණ කමිටු ද ෝ ඒ  ා සොන තීරණ ගැනීදේ වු යන්ත සේථාපිත කළ  ැකිය.  

අ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සෙග සේථාපිත කරනු 

ලබන වයාපාර සේබන්තධතාවය ගනුදදනුකරුවකු දලස පිළිගැනීදේ 

අදියදර් දී ස  අඛණ්ඩ පදනමින්ත සොදලෝචනය කිරීෙ. 

ආ. විදශේෂිත අවසේථාවන්තහි දී, අදාළ සියලු අභයන්තතර දතාරතුරු ප්රදේශදෙන්ත 

සලකා බැලිෙට වග බලා ගැනීෙ  

ඇ. අවශය අවසේථාවල දී, දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත 

සෙග ඇි වයාපාර සේබන්තධතාවය අවසන්ත කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ; ස    

ඈ. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත පිළිබඳ අභයන්තතර, ක්රියා 

පටිපාටි ස  පාලනයන්ත ඇතුළු  අදාළ දතාරතුරු, අවශය අවසේථාවන්තහි දී 

අවශය විට, වාර්තාකරණ ආයතනය සතුව ඇි බවට ස ික ීෙ.  

M. වාරතා තබා ගැනීදම් වගකීම්  

46. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර ද ෝ වෘේතීන්ත, විසින්ත 2006 

අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ ස  මූලය ආයතනවල 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උේදයෝගදයන්ත කටයුතු කිරීදේ රීිවල V වන 

දකාටස ස  නේ කරන ලද මූලය දනාවන ආයතනවල ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ 

නිසි උේදයෝගදයන්ත කටයුතු කිරීදේ රීිවල III වන දකාටදසහි දක්වා ඇි පරිදි 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත  ඳුනාගැනීෙ  ා අනනයතාවය 

ත වුරු කිරීදේ දතාරතුරු මූලය ආයතන  ා නේ කරන ලද මූලය දනාවන 

වයාපාර විසින්ත පවේවාගත යුතු දේ.  

 



N. අභයන්තර පාලන ප්රතිපත්ති පුහුණුව සහ සමූහ සාමුහික වශදෙන් අදාළ වන්නා වූ 

ප්රතිපත්ති  

47. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර  ා වෘේතීන්ත විසින්ත අඛණ්ඩ 

දසේවක පුහුණු වැඩසට න්ත ඇතුළේ අභයන්තතර පාලන ප්රිපේි සේථාපිත කර 

පවේවාදගන යා යුතුය. 

48. පුහුණු වැඩසට න්ත නිසිපරිදි යාවේකාලීන කල යුතු අතර එෙ වැඩසට න්ත කිසියේ 

ගනුදදනුකරුවකු දේශපාලනික වශදයන්ත අනාවරය වූ තැනැේතුක ද යන්තන 

ඵලදායී දලස තීරණය කිරීෙට ස  දේශපාලනික වශදයන්ත නිරාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත සෙග ගනුදදනු කිරීදේ දී ඇිවන අවදානේ  ඳුනා ගැනීෙ, 

තක්දසේරු කිරීෙ ස  කළෙනාකරණය කිරීෙ වැනි වූ කාරණා අන්තතර් ගත විය 

යුතුයි.   

49. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන ආයතන ද ෝ වෘේතීන්ත කිසියේ 

මූලය ආයතන සමූ යක දකාටසේකරුවන්ත වන විට එෙ මූලය ආයතන සමූ යට 

අදාළ වන පරිදි අභයන්තතර පාලන, ප්රිපේි ස  ක්රියා පටිපාටි සේථාපිත කර 

පවේවාදගන යා යුතුය.  

O. දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම  

50. හුවොරු කර ගන්තනා දතාරතුරුවල ර සයභාවය ස  භාවිතය පිළිබඳ ප්රොණවේ 

සුරක්ෂිතභාවයක් ිදේ නේ, මූලය ආයතන සමූ වල පාර්ශේවයක් වන 

මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන ආයතන ද ෝ වෘේතීන්ත විසින්ත මුදල් 

විශුේිකරණය වැළැක්ීෙ  ා ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ ෙැඩපැවැේීෙ පිළිබඳ 

කාරණා සේබන්තධව දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත පිළිබඳ එෙ 

ආයතන අතර දතාරතුරු හුවොරු කර ගත  ැකිය.  

 

 

 



ඇමුණුම - A 

 

දේශපාලනික වශදෙන් අනාවරණෙ වූ පුේගලෙන් දලස සැලකිෙ හැකි පුේගල කණ්ඩාෙම්වල ලැයිසත්ුව  

(පරිපූරණ දනාවන)  

දේශීෙ දේශපාලනික වශදෙන් අනාවරණෙ වූ පුේගලෙන්  

A. 1 ජනාිපි 

 2 අග්රොතය 

 3 පාර්ලිදේන්තතුදේ  කථානායක ස  නිදයෝජය කථානායක 

 4 කැබිනට් අොතයවරු, කැබිනට් දනාවන ඇෙිවරු , රාජය ඇෙිවරු, නිදයෝජය අොතයවරු 

 5 පාර්ලිදේන්තතු ෙන්තීවරු 

 6 දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ත 

 

B 7 පළාේ ආණ්ඩුකාරවරු 

 8 පළාේ ෙ  ඇෙිවරු 

 9 නගරාිපි, ෙ  නගර සභා සභාපි 

 10 පළාේ සභා සභාපි 

 11 ෙ  නගර සභා / පළාේ සභා / පළාේ පාලන ආයතන සාොජිකයින්ත   

 12 දකාෙසාරිසේවරු / ෙ  නගර සභා / පළාේ සභා / පළාේ පාලන ආයතන දල්කේවරු  

 

C 13 අග්ර විනිශේචයකාර 

 14 නීිපි 

 15 දශ්රේෂේඨාිකරණ විනිසුරුවන්ත 

 16 අභියාචනාිකරණදේ විනිසුරුවන්ත 

 17 දසාලිසිටර් ජනරාල් 

 18 ෙ ාිකරණවල / පළාේ ෙ ාිකරණ විනිසුරුවන්ත  

 19 දිසේික් උසාවිවල විනිසුරුවන්ත 

 20 ෙද ේසේත්රාේ අිකරණවල විනිසුරුවන්ත 

 21 දශ්රේෂේඨාිකරණ දරජිසේරාර් 

 22 අභියාචනාිකරණදේ දරජිසේරාර් 

 23 ෙ ාිකරණවල / පළාේ ෙ ාිකරණ දරජිසේරාර්වරු 

 24 දිසේික් උසාවිවල දරජිසේරාර්වරු 

 25 ෙද ේසේත්රාේ අිකරණවල දරජිසේරාර්වරු 

 

D 26 තානාපිවරු/ෙ  දකාෙසාරිසේවරු 

 27 දකාන්සාල් යනරාල් 

 28 එක්සේ ජාතීන්තදේ නිදයෝජිත ආයතන ස  දවනේ ජාතයන්තතර සංවිධානවල ප්රධානීන්ත 

 

E 29  ජනාිපි දල්කේ/දජයෂේඨ අිදර්ක දල්කේවරුන්ත/ අිදර්ක දල්කේවරුන්ත 

 30 දල්කේ/දජයෂේඨ අිදර්ක දල්ක්ේවරුන්ත/අග්රොතය අිදර්ක දල්කේවරුන්ත 

 31 දල්කේ/කැබිනට් අොතය දජයෂේඨ අිදර්ක දල්කේවරුන්ත, කැබිනට් දනාවන 
අොතයවරුන්ත, රාජය අොතයවරුන්ත, දනිදයෝජය අොතයවරුන්ත 



 32 භාණ්ඩාගාර නිදයෝජය දල්කේ 

 33 අොතයාංශ දල්කේ/දජයෂේඨ අිදර්ක දල්කේවරුන්ත/අිදර්ක දල්කේවරුන්ත/ නිදයෝජය 
දල්කේවරුන්ත 

 34 මුදල් ෙණ්ඩල සාොජිකයන්ත 

 35 ශ්රී ලංකා ෙ  බැංකු අිපි/ස කාර අිපිවරුන්ත ස  දදපාර්තදේන්තතු ප්රධානීන්ත ස  
අිදර්ක ප්රධානීන්ත 

 36 ජනාිපි/අග්රාොතය/අොතයවරුන්ත/අොතයාංශ උපදේශකවරුන්ත 

 37 ජනාිපි දල්කේ කාර්යාලදේ ොණ්ඩලික ප්රධානී 

 38 විගණකාිපි 

 39 පාර්ලිදේන්තතු දල්කේ  

 40 දිසේික් දල්කේවරුන්ත/රජදේ නිදයෝජිත ස  දල්කේවරුන්ත 

 41 රජදේ දදපාර්තදේන්තතු ප්රධානීන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත  

 42  රාජය වයවසායන්තහි සභාපිවරුන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත  

 43 රාජය සංසේථා/වයවසේථාපි ෙණ්ඩල/අිකාරින්ත/රාජය සංසේථා සභාපිවරුන්ත ස  
දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 

F 44 ෆීල්් ොර්ෂල් / නාවික  මුදාදේ අේමිරාල්/ගුවන්ත  මුදාදේ ොර්ෂල් 

 45 ආරක්ෂක අංශ ප්රධානී 

 46  මුදාපි/නාවික  මුදාපි/ගුවන්ත  මුදාපි  

 47 ශ්රී ලංකා  මුදා ලුිනන්ත කර්නල් තනතුරින්ත යුේ නිලධාරීන්ත ස  ඊට ඉ ළ තනතුරින්ත යුේ 
නිලධාරීන්ත  

 48 ශ්රී ලංකා නාවික  මුදා කොන්තඩර් තනතුරින්ත යුේ නිලධාරීන්ත ස  ඊට ඉ ළ තනතුරින්ත යුේ 
නිලධාරීන්ත  

 49 ශ්රී ලංකා යුධ  මුදා බලගල නායක තනතුරින්ත යුේ නිලධාරීන්ත ස  ඊට ඉ ළ තනතුරින්ත යුේ 
නිලධාරීන්ත  

 50 දපාලිසේපි  

 51 ස කාර දපාලිසේ අිකාරි තනතුරින්ත ඉ ළින්ත යුේ දපාලිසේ නිලධාරීන්ත  

 

G 52 රාජය දසේවා දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත  

 53 ජාික දපාලිසේ දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 54 ොනව දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 55 අල්ලසේ ද ෝ දූෂණ විෙර්ශන දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  
දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 56 මූලය දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 57 ෙැිවරණ දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 58 වයවසේථා සභා සාොජිකයන්ත  

 59 විගණන දසේවා දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 60 සීො නිර්ණය දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 61 ජාික ප්රසේපාදන දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 62 කැබිනට් ෙණ්ඩල සාොජිකයන්ත    

 

 

 



H 63 විශේවවිදයාල ප්රිපාදන දකාමිෂන්ත සභා සභාපි/සාොජිකයන්ත ස  දජයෂේඨ නිලධාරීන්ත 

 64 විශේවවිදයාල සභා සභාපි, සාොජිකයන්ත   

 65 කුලපි 

 66 උප කුලපි  

 67 විශේවවිදයාල දරජිසේරාර්වරුන්ත 

 

විදේශීෙ දේශපාලනික වශදෙන් අනාවරණෙ වූ පුේගලෙන් 

I 68 පසුගිය වසර 5 තුළ ජාතයන්තතර සංවිධානවල තනතුරු දරණ ද ෝ දැරූ නිලධාරීන්ත 
(අධයක්ෂවරුන්ත, ෙණ්ඩල ප්රධානීන්ත ද ෝ ඔවුන්තදේ නිදයෝජිතයින්ත)  

 69 ජාතයන්තතර  ා අන්තතර් රාජය සංවිධානවල දවනේ කළෙනාකරණ කාර්යයන්ත ඉටු 
කළ ද ෝ ඉටු කරන ජාතයන්තතර සංවිධානවල නිලධාරීන්ත  

 70 ජාතයන්තතර පාර්ලිදේන්තතු රැසේීේ සාොජිකයන්ත    

 71 අභයන්තතර අිකරණවල විනිසුරුවන්ත ස  කළෙනාකරණ නිලධාරීන්ත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම B 

දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් විසින් මූලය ආෙතන අයුතු දලස භාවිතා කිරීම් 

අනාවරණෙ කර ගැනීම සඳහා වන අවදානම් දරශක සහ සැකෙට තුඩු දදන දහ්තු: 

 

අ. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තන් ඔවුන්දේ අනනයතාවෙ සැඟීමට 

උත්සාහ දැරීම  

1. අයිිය,  සේබන්තධ වූ කර්ොන්තත ද ෝ, රටවල් සැඟීෙ සඳ ා නනික පුේගලයන්ත 

ද ෝ නනික වැඩ පිළිදවලවල් (Legal person or Legal arrangements) භාවිතා 

කිරීෙ. 

2. පිළිගත  ැකි ද ේතුවක් දනාෙැිව සොගේ සංසේථාපනය කිරීෙ  

3. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්තදේ සාොනය වයාපාරික 

ක්රියාකාරකේවලට අනුරූප දනාවන විට ද ෝ ඔවුන්තදේ අනනයතාවය සැඟීෙ 

සඳ ා එය දයාදා ගන්තනා බව දපනී යන විට අතරෙැදියන්ත භාවිතා කිරීෙ  

4. නනික හිමිකරුවා දලස පවුදල් සාොජිකයන්ත ද ෝ සමීප ආශ්රිතයන්ත දයාදා 

ගැනීෙ  

ආ. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තා හා සම්බන්ධ අවදානම් දරශක සහ  

ඔහුදේ හැසිරීම  

 1. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා ආයතනදේ මුදල් විශුේිකරණය 

වැළැක්ීෙ  පිළිබඳ ප්රිපේි ද ෝ දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය 

වූ තැනැේතන්ත පිළිබඳ ප්රිපේි සේබන්තධදයන්ත විෙසීෙ  

 2. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා සේපේවල මූලාශ්ර ද ෝ අරමුදල් 

මූලාශ්ර පිළිබඳ දතාරතුරු ලබාදීදේ දී සාොනයදයන්ත අප සුතාවයට පේ වන බවක් 

දපනී යාෙ. 

 3. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා විසින්ත සපයනු ලබන දතාරතුරු 

වේකේ ප්රකාශන, ප්රකාශිත නිල වැටුේ වැනි (ප්රසිේිදේ ලබා ගත  ැකි) දවනේ 

දතාරතුරු සෙග දනාගැළපීෙ  

 4. මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාර අයේ රට තුළ වයාපාර 

කිරීෙට ද ේතුව පැ ැදිලි කිරීෙට දේශපාලන වදශ යන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතාට 

දනා ැකි ීෙ ද ෝ පසුබට ීෙ.  



 5. දේශපාලන වදශ යන්ත අනාවරණය වූ පුේගලයා සාවදය ද ෝ අසේපූර්ණ දතාරතුරු 

සැපයීෙ. 

 6. දේශපාලන වදශ යන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත විදේශීය ද ෝ 

ඉ ළ වටිනාකෙකින්ත යුේ දසේවාලාභීන්තට සාොනයදයන්ත දසේවා සපයනු දනාලබන 

මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාරවල දසේවාවන්ත භාවිතා කිරීෙට 

උේසා  දැරීෙ.  

 7. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත සෙග සබඳතා ඇි බවක් 

දනාදපදනන රටවල් අතර නිරන්තතර අරමුදල් හුවොරු කිරීෙ.   

 8. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා රටට ඇතුල් ීෙ ප්රික්දෂේප ීෙ.  

(ීසා ප්රික්දෂේප ීෙ) 

 9. දේශපාලන වදශ යන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා, විදේශීය රටක ගිණුේ 

පවේවාදගන යාෙට ද ෝ යේ දේපළක හිමිකාරීේවය දැරීෙට තෙ රදටහි ඇතැේ 

පුරවැසියන්තට ත නේ කරන/සීො කරන රටක තැනැේතකු ීෙ.  

 

ඇ. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ තැනැත්තාදේ තනතුර දහෝ වයාපාරවලට දක්වන 

සම්බන්ධතාවෙ  

1. රාජය වේකේ ස  අරමුදල්, ප්රිපේි ස  දෙද යුේ දකදරහි දේශපාලන 

වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතාට සැලකිය යුතු බලයක් ද ෝ ප්රදේශයක් 

පැවතීෙ.  

2. බලපත්ර ස  ස න ලබා දීෙ ඇතුලු නියාෙන අනුෙත කිරීේ පිළිබඳ පාලනය 

දේශපාලන වශදයන්තඅනාවරණය වූ තැනැේතා සතුව පැවතීෙ.  

3. මුදල් විශුේිකරණය ස  ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීෙ පිළිබඳව අනාවරණය කර 

ගැනීෙ ස  වැළැක්ීෙට පිහිටුවා ඇි යාන්තත්රණ පාලනය කිරීදේ විිෙේ ද ෝ 

අවිිෙේ  ැකියාව දේශපාලන වදශ යන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා සතුව පැවතීෙ.  

4. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා විසින්ත ඔහුදේ/ඇයදේ රාජය 

කර්තදවය ේ ද ෝ ඔහු/ඇය සේබන්තධ වන රාජය කර්තවයදේ වැදගේකෙ (සක්රියව) 

අවතක්දසේරු කිරීෙ.  

5. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා විසින්ත තෙ නතතුරු සියල්ලක්ෙ 

(නිල බලදයන්ත පේවන තනතුරු ඇතුලුව) ද ළි දනාකිරීෙ. 



6.  දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතා  ට රාජය ද ෝ ආයතනික ගිණුේ 

දවත 

     ප්රදේශය, පාලනය ද ෝ බලපෑේ කළ  ැකි ීෙ.  

7. දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතන්ත (අර්ධ වශදයන්ත) දපෞේගලික 

ද ෝ නිල බලදයන්ත මූලය ආයතන/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාරවල 

හිමිකාරීේවය දැරීෙ ද ෝ පාලනය කිරීෙ.  

8. ගනුදදනුවක ප්රිපාර්ශවකරුවකු ද ෝ දතාරතුරු ලබන නිදයෝජිතයකු වශදයන්ත 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ  තැනැේතකු, මූලය ආයතන/නේ කරන ලද 

මූලය දනාවන වයාපාරයක් (අර්ධ වශදයන්ත) හිමිකාරීේවය දැරීෙ ද ෝ පාලනය 

කිරීෙ.  

9. මූලය ආයතනයක/නේ කරන ලද මූලය දනාවන වයාපාරයක දසේවාලාභියකු වන 

දේශපාලන වශදයන්ත අනාවරණය වූ තැනැේතකු නනික ආයතනයක අධයක්ෂ 

ද ෝ ප්රිලාභහිමියකු ීෙ 

 

ඈ. දේශපාලන වශදෙන් අනාවරණෙ වූ පුේගලෙන් සම්බන්ධ වන කරමාන්ත/අංශවලට 

අදාළ අවදානම් දරශක  
 

1. ආයුධ දවළඳාෙ ස  ආරක්ෂක කර්ොන්තතය  
2. බැංකු  ා මූලය 
3. රජදේ ප්රසේපාදන කටයුතුවල සක්රිය වයාපාර එනේ රජදේ ද ෝ රාජය 

ආයතනවලට විකිණීේ සිදු කරන වයාපාර  
4. ඉදිකිරීේ ස  (විශාල) යටිතල ප සුකේ  
5. සංවර්ධනය ස  දවනේ ආකාරදේ ආධාර  
6. ොනව දසෞඛය ක්රියාකාරකේ  
7. දපෞේගලිකරණය  
8. දපාදු භාණ්ඩ, උපදයෝගීතා සැපයීෙ  

 

 

 


