වාර්ෂික බලපත්රය  අලුත් ිනමේමා සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල යුතු ොේඛන

අනු
අංකය

විස්තරය

මුල්
පිටපත

සහතික
කරන ද
පිටපත

1

ිමසි පරිදි සම්පූර්ණ කවන ලය අය දුම් පත්රය 

2

3

වයාපාව ලිය ාපදිචි ක ිනමේොම් සහකකය  /තිම පුද්ගල වයාපාවය  ල ොලස ලිය ාපයචි ක
ිනමේොම් සහකකය 
(පමු ලරට ලියාපදංචි කිරීමේදී බා දී ඇත් නේ අලය මන ම.)
පසුගිය  වසව 2 සඳහා ිමකුත් කව ඇක බලපත්රොේ  පිපපත

4

ආය තන හිමිකරු පිළිබඳ ොප ලිස් ිමශ්කාෂණ වාර්තාව



5

ආව ලෂක කළමානාකරු පිළිබඳ ොප ලිස් ිමශ්කාෂණ වාර්තාව



6

ආව ලෂක කළමානාකරුොේ ොසේවා සහකකය /විශ්රාමා ලිපිය 

7

කම්කරු ොයපාර්තොම්න්තුොේ ිමශ්කාෂණ වාර්තාව



8

ොද්ශීය  ආයාය ම් ොයපාර්තොම්න්තුොේ ිමශ්කාෂණ වාර්තාව



9

ආය තනොේ  කාර්ය  මාණ්ඩල ොත වතුරු



10

ොසේවා සපය න ආය තන පිළිබඳ විස්තවය 



11

ආය තන හිමිකරු/ආව ලෂක කළමානාකරු/හවුේකරුවන්ොේ/අධ්ය ලෂවරුන්ොේ
ජාකක හනඳුනුම්පත්
(පමු ලරට ලියාපදංචි කිරීමේදී බා දී ඇත් නේ අලය මන ම.)



12

සමාාගම් ොවජිස්ට්රාර් ජනවාේ කාර්ය ාලොේ  ලිය ාපදිචි ක ආය තනය  ල නම් පමාණ ල
පහත සඳහන් සහකක -:



අධ්ය ලෂ මාණ්ඩල ොත වතුරු



වයාපාව ලිය ාපදිචි ක ිනමේොම් අය දුම්පත්රොය හි අනුමාත පිපපත (Form 01)
අධ්ය ලෂ මාණ්ඩලය  ොවනස්ීමම් වලප අයාළ ොප වමාය 
(Form 20)
සාචිගමික වයවස්ාාවලිොේ  පිපපත
(Articles of Association)










* ඉහත සඳහන් ද්වි වාර්ෂික බලපත්රය  ්රමාායය ිනන් ොත වව ලබා ගනිමමා සඳහා ිමවනවදිව සම්පූර්ණ කවන
ලය අය දුම්පත්රය  සමා ඉහත සඳහන් සිය ලු ලිපිොේඛන ොය  මු කළ යුතුය .

පලමු වවප ලිය ාපදිචි ක ිනමේමා සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල යුතු ොේඛන

අනු
අංකය

මුල්
පිටපත

විස්තරය

1

ිමසි පරිදි සම්පූර්ණ කවන ලය අය දුම් පත්රය 

2

වයාපාව ලිය ාපදිචි ක ිනමේොම් සහකකය 

3
4

ආය තන හිමිකරුොේ ොප ලිස් ිමශ්කාෂණ වාර්තාව
ආය තන හිමිකරුොේ ජාකක හනදුනුම්පත



5
6

ආව ලෂක කළමානාකරුොේ ොප ලිස් ිමශ්කාෂණ වාර්තාව
ආව ලෂක කළමානාකරුොේ ජාකක හනදුනුම්පත



7
8

ආව ලෂක කළමානාකරුොේ විශ්රාමා ලිපි/ොසේවා සහකක
ොද්ශීය  ආයාය ම් ොයපාර්තොම්න්තුොේ ලිය ාපදිචි ක ීම ඇක බවප ිමකුත් කවන
සහකකය 
කම්කරු ොයපාර්තොම්න්තුොේ ොසේවා යාය කොය කු ොලස ලිය ාපදිචි ක ීම ඇක බවප
ිමකුත් කවන සහකකය 
ිමල ඇදුම් සම්බන්ධ් ොත වතුරු
සමාාගම් ොවජිස්ට්රාර් ජනවාේ කාර්ය ාලොේ  ලිය ාපදිචි ක ආය තනය  ල නම්
පමණක් පහත සඳහන් සහකක -:
- වයාපාව ලිය ාපදිචි ක ිනමේොම් අය දුම්පත්රොය හි අනුමාත පිපපත
(Form 01)

9
10
11












(Form 20)



(Articles of Association)



- අධ්ය ලෂ මාණ්ඩලය  ොවනස්ීමම් වලප අයාළ ොප වමාය 
- සාචිගමික වයවස්ාාවලිොේ  පිපපත

සහතික
කරන ද
පිටපත

12

අධ්ය ලෂ මාණ්ඩල ොත වතුරු

13

ොපෞද්ගලික ොත වතුරු ොප වමාය  සහ ආය තන සම්බන්ධ් ොත රුතුරු
ොප වමාය , ආය තන හිමිකරු/ආව ලෂක කලමානාකරු/අධ්ය ලෂ මාණ්ඩල
සාමාාජිකයින් විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුය 




* මුේ වවප බලපත්රය  ්රමාායය ිනන් ොත වව ලබා ගනිමමා සඳහා ිමවනවදිව සම්පූර්ණ කවන ලය අය දුම්පත්රය 
සමා ඉහත සඳහන් සිය ලු ලිපිොේඛන ොය  මු කළ යුතුය .

