
සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම  

 

   

සුදුසුකම් 

පහත සඳහන් කරුණු අනුව මහජනතාවට මේ සඳහා අයදුේ කිරීමට 

පිළිවන. 

• නව ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම 

• නැවත ලියාපදිංචි කිරීම 

• පවතින ආයතන සඳහා ලිපිනයන් මාරු කිරීම 

• පවතින ආයතන සඳහා නාමය මවනස් කිරීම 

• ආයතනික අයිතිකරු  මවනස් වීම 

ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමම් ක්රියාවලිය 

(ඉල්ලූේපත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන, ඉදරිපත් කළ යුතු ස්ථානය, කවුන්ටරය හා 

මේලාවන්) 

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන :- 

ප්රධාන කාර්යාලමයන් මහෝ සියලු දස්ික් කේකරු කාර්යාල හා උප 

කේකරු කාර්යාල මඟින් ලබා ගත හැක. 

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගැනීමට මගවිය යුතු ගාස්තු. :- 

ගාස්තු අයකිරීමක් සිදු මනාකරයි. 

ඉදිරිපත් කළ යුතු මේලාවන් :- 

අයදුේපත ආයතනය පිහිටි  දස්ික්කමේ දස්ික් මහෝ උප කේකරු 

කාර්යාලය මවත සතිමේ වැඩකරන දනකදී කාර්යාල මේලාව 

ඇතුළත භාරදය යුතු මේ. 

මස්වාව ලබා ගැනීමට මගවිය යුතු ගාස්තු 

ගාස්තු අයකිරීමක් සිදු මනාකරයි. 

මස්වාව ලබා දීමට ගත වන කාලය (සාමානය මස්වා හා ප්රමුඛ 

මස්වා) 

 



ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ප්රධාන කාර්යාලමේ දී එක් දනක් ද අනිකුත් 

කාර්යාල වලදී දන 07 ක කාලයක් ද ගත මේ. 

අවශ්ය සනාථ කරන ලියකියවිලි 

• මස්වයයා විසින් සේූර්ණ කරන ලද ‘D’ ආකෘති පත්රවල මුල්ල 

පිටපත් 02 ක් 

• ආයතනමේ මස්වකයින් 10ක් මහෝ ඊට අඩු නේ ‘D’ ආකෘති පත්රවලට 

අමතර ව ‘D’ඇමුණුේ ආකෘති පත්ර මුල්ල පිටපත් මදකක් නිල මුද්රාව 

සහිත ව සහතික මකාට ඉදරිපත් කළ යුතු ය. 

• මස්වකයින් 10 ට වඩා වැඩිනේ මස්වකයන්මේ සේූර්ණ 

නේ, ලිපින, වයස, රැකියාමේ ස්වභාවය, වැටුප, මස්වයට බැඳුනු දනය 

ඇතුළත් මස්වක ලැයිස්තුව (‘D’ පත්ර සහතික කරන පුද්ගලයා විසින්ම 

සහතික මකාට නිල මුද්රාව තැබිය යුතුය)  

• ආයතනය මහෝ වයාපාරය, ආරේභ කළ දනය මහෝ ලියාපදිංචි කළ 

දනය සහ මස්.අ.අ.හි ලියාපදිංචි වන දනය අතර අවුරුදු 2කට වැඩි 

කාල පරතරයක් ඇත්නේ මස්වාමයෝජකයා විසින් ඊට මේතු ලිඛිත 

ප්රකාශයක් මඟින් ඉදරිපත් කළ යුතු ය. 

• ‘D’ පත්රය හා ‘D’ ඇමුණුේ ආයතනමේ හිමිකරුවකු මහෝ 

හවුල්ලකරුවකු (හවුල්ල වයාපාරයක් පමණක් නේ) විසින්ම සහතික 

කලයුතු අතර මවනත් පුද්ගලමයක් සහතික කරන්මන් නේ එම 

පුද්ගලයාට ඇටර්නි බලතල (Power of Attorney) ලබාදී තිබීම අනිවාර්ය 

වන අතර එහි පිටපතක් ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

• මවනත් බලය පැවරීමේ ලිපි භාරගත මනාහැක.(රාජය ආයතන හා 

සේබන්ධ වයාපෘති වලදී හැර) 

• ආයතනමේ මස්වය කරන මස්වකයින් මස්වක මාරුවීමකින් පත්වීේ 

ලබාගත්මත් නේ එම මස්වකයින්මේ වයවස්ථාපිත හිමිකේවල 

අඛණ්ඩ බව රැමකන බවට ආයතනමේ අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ 

සහතිකයක්. 

• සමාගමක් මහෝ හවුල්ල වයාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන විට, 

D ඇමුණුමමහි(මස්වක ලැයිස්තුමවහි)  අධයක්ෂවරමයකු මහෝ 

හවුල්ලකරුවකු ඇතුළත් මේ නේ, එම නේ සඳහන් අය හැර එම 

ආයතනමේ මවනත් අධයක්ෂවරමයකු මහෝ හවුල්ලකරුවකු විසින් 

ආකෘති පත්ර සහතික කළයුතු ය.සියළුම අධයක්ෂවරුන් මහෝ 



හවුල්ලකරුවන්මේ නේ සඳහන් වන අවස්ථාවක දී මමහි ගැටලුවක් 

නැත.  

මමම ආකෘති පත්රවලට අමතරව, ලියාපදිංචි කරනු ලබන ආයතනය / 

වයාපාරය,  

තනි පුද්ගල වයාපාරයක් නේ, 

• වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකමේ  ඡායා පිටපතක් 

• ආයතනමේ මහෝ වයාපාරමේ අයිතිකරුමේ ජාතික හැඳුනුේපමතහි 

ඡායා පිටපතක්, සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතු ය. 

• ලියාපදිංචි මනාකළ වයාපාරයක් නේ ජාතික හැඳුනුේපත් පිටපත් 

ප්රමාණවත් මේ.  

හවුල්ල වයාපාරයක් නේ, 

• වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකමේ ඡායා පිටපතක්, 

• ආයතනමේ මහෝ වයපාරමේ සියළුම හවුල්ලකරුවන්මේ ජාතික 

හැඳුනුේපත්වල ඡායා  පිටපත්, සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතු ය. 

සීමිත, සීමාසහිත පුද්ගලික මහෝ වගකීමමන් සමාගමක් මහෝ ඇපමයන් 

සීමිත නේ, 

• වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ මහෝ සිංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකමේ 

සතය ඡායා පිටපතක් 

• සමාගේ මරජිස්රාර් විසින් සහතික කල අයතනමේ මහෝ වයාපාරමේ 

අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ මතාරතුරු සඳහන් ආකෘති පත්ර 01,05 ( FORM 

01, 05 ) මහෝ ආකෘති පත්ර 20, 40 ( FORM 20, 40) හී සතය පිටපමතහි 

ඡායා පිටපතක් , සමඟ ඉදරිපත් කල යුතුය. 

විමද්ශ සමාගමක් නේ, 

• වයාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ මහෝ සිංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකමේ 

සතය ඡායා පිටපතක් 

•  සමාගේ මරජිස්රාර් විසින් සහතික කළ ආකෘති පත්ර 44, 45, 46 

(FORM 44, 45, 46) හි සතය පිටපත්වල ඡායා පිටපත් 



•  ‘D’ ආකෘති පත්රවල අත්සන් කරනු ලබන්මන් ඉහත ආකෘති පත්ර 45 

(FORM 45) මහෝ ආකෘති පත්ර 46 (FORM 46)  සඳහන් 

අධයක්ෂවරමයකු/බලයලත් නිලධරයා මනාවන පුද්ගලමයකු නේ ඒ 

සඳහා ඇටර්නි බලතල (POWER OF ATTORNEY) ලබා දී ඇති ලියවිල්ලමල්ල 

පිටපතක් 

• ඉහත (III) හි සඳහන් පුද්ගලයාමේ ජාතික හැඳුනුේපමතහි මහෝ 

විමද්ශ ගමන් බලපත්රමයහි සතය ඡායා පිටපතක් 

රාජය ආයතන හා සේබන්ධ සිංවිධාන, අධිකාරී මහෝ වයාපෘතියක් නේ, 

• වයාපෘතිය සඳහා අමාතය මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ලබා දී ඇති 

මල්ලඛනමේ පිටපතක් 

• අදාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කළමනාකරණ මස්වා 

මදපාර්තමේන්තුමේ ලිපියක් 

• (වයාපෘති) අධයක්ෂ, සභාපති සඳහා ලබා දී ඇති පත්වීේ ලිපිමේ 

පිටපතක් 

• භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය මදන ලද ලිපිමේ පිටපතක් 

• එක් මස්වකමයකුට මහෝ ලබා දී ඇති පත්වීේ ලිපියක පිටපතක් 

• (වයාපෘති) අධයක්ෂ, සභාපති විසින් පහත ලිපිනයට ඉදරිපත් කරන 

මස්වක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට ලිඛිතව කරන 

ඉල්ලීමක් 

මස්වා භාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන් 

තනතුර නම අංශ්ය දුරකථනය 

සහකාර කේකරු 

මකාමසාරිස්       

ආර්.එන්.ඒ.ජී.එස්.පී. 

නවරත්න මයා 

මස්.අ.අ. 

ලියාපදිංචි 

කිරීේ            

011-2 369190 

වයතිමේක මහවත් ඉහත අවශ්යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා හා 

විමේෂ මතාරතුරු 

ආයතනයට මස්වකයන් බඳවාගත් දන සිටම තම ආයතනමේ සියළුම 

මස්වකයන්මේ අර්ථසාධක අරමුදල්ල මගවිය යුතුය. 

මගවීම ප්රමාදවීමේ දී දඩ මුදල්ල පැනවීම-ආයතනික හිමියන් ස්වකීය 

ආයතනමේ මස්වකයන් සඳහා මස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල්ල 



මගවිය යුතුය. එමස් මගවීමට අපහසු මහෝ මගවීේ පැහැර හරින විට පහත 

සඳහන් පරිද දඩ මුදලකට යටත් මේ. 

• දන 1 සිට 10 දක්වා -5% 

• දන 10 සිට මාස 1-15% 

• මාස 1 සිට මාස 3 දක්වා-20% 

• මාස 3 සිට මාස 6 දක්වා-30% 

• මාස 6 සිට අවුරුදු 1 දක්වා- 40% 

• අවුරුදු 1 ට වැඩි-50% 

 


