
 

වෙබ් අඩවි ලියාපදිංචි කිරීවේ ක්රමවවදයය 
 

1. වලබ් අඩවිය හිමි පුද්ගයාවේ නමට Domain Name ලියාපදිංචිය සිදු කෂ යුතුය නැතවශොත් 

වමාගම් පනත වශෝ වලනත් රාජ්ය ීතියය්  යටවත් ලියාපදිංචි ී  තිය යයතනය්  නමි් Domain 

Name ලියාපදිංචි කරනු බ්ව් නම් ඉල්ලුම් කරනු බන පුද්ගයා එම යයතනවේ හිමිකරු, 

ශවුල්කරු වශෝ අධ්ය්  ම්ඩඩවේ වාමාිකකවයු  විය යුතුය. 
 

2. විවද්ගතල සිටින පුද්ගවයු  වලනුවල් වමරට සිටින පුද්ගවයු  ලියාපදිංචිය වඳශා ඉල්ලුම් 

කරනු බ්ව් නම් විවද්ගතල සිටින පුද්ගයා විසි් ඉල්ලුම් කරනු බන පුද්ගයා වලත 

Attorney බපත්රය්  මින්   වඳශා අලවර බා දය යුතුය. 
 

3. වලබ් අඩවි කර්තෘ ලයව අවුරුදු 18 ට ලඩා ලැඩි විය යුතු අතර අලම ලවය් ් වේත්රය තුෂ අලම 

ලවය් ලවර 05 ක පෂපුරුද්ද්  තිය අවයු  විය යුතුය. 
 

4. ලියාපදිංචිය වඳශා ඉල්ලුම් කරනු බන වලබ් අඩවිය වඳශා අලම ලවය් 2500 ක නරඹ්න් 

(viewers) විංඛ්යාල්  සිටිය යුතු අතර එය වනාක රීමටමට අලය තශවුරු රීමටම් ඉදිපපත් කෂ යුතුය. 
 

5. ලියාපදිංචි කරනු බන වලබ් අඩවිය තුෂ කටයුතු කරනු බන මාධ්යවේදී් සිටී නම් ඔවු් පිළිබඳ 

වතය වතොරතුරු ඉදිපපත් කෂ යුතුය. 
 

6. ජ්නමාධ්ය  වියාාර අමාතයාිංවේ වල්කම්ට අමාතය ම්ඩඩය විසි් පලරනු ැූ  බත ්රකාරල 

අමාතයාිං වල්කම් විසි් පත්කරනු ැූ  ව්ලාධීන වමී් ණ ම්ඩඩය්  විසි් අදාෂ අයදුම්පත්  

නිමට් ණය කරනු ැවබ්. 
 

7. වෑම මාව වදකකට ලර්  එෂවඹන අලවාන බ්රශව්පිය්දා දන නිමට් ණ ම්ඩඩය රැව්ලන අතර 

අදාෂ අයදුම්පත් තගයීමට ් කරනු ැවබ්. 
 

8. අදාෂ වමී් ණ ම්ඩඩය විසි් තගයීමට ් කරනු බන අයදුම්පත් නියමිත යකෘිය පත්රය අනුල 

වම්පූර්ණ කර ියබිය යුතු අතර අවම්පූර්ණ අයදුම්පත් ්රිය් වේප කරනු ැවබ්. 
 

9. ලියාපදිංචිය වඳශා ඉල්ලුම් කරනු බන වලබ් අඩවිය මීට ්රකම ලාරණයට වශෝ යම් ීතියමය 

තත්ත්ලය්  යටවත් නලතා දමා ියූ ල්  නම් එම වලබ් අඩවි ්රිය් වේප කරනු ැවබ්. 
 

10. ඉදිපපත් කරනු බන වලබ් අඩවි අ්තර්ගතය ශ්රී ිංරීක අනනයතාලය, විංව්කෘියය, ජ්ාියක 

යර් ාල, යර්ථිකය, වාමාජ්යට ගැටලුල්  යැයි ශැඟී ය්ව් නම් ව්ලාධීන වමී් ණ ම්ඩඩවේ 

එකඟතාලය මත ්රිය් වේප කරනු ැවබ්. 
 

11. අවම්පූර්ණතාලය මත ්රිය් වේප කරනු ැූ  අයදුම්පත් වඳශා නැලත මවක කා සීමාල්  තුෂ දී 

ඉල්ලුම් කෂ ශැක. 
 

12. වලබ් අඩවි ලියාපදිංචි කා සීමාල ලර්යකට සීමාලන අතර ඊෂඟ ලවර තුෂ ලියාපදිංචිය නැලත 

අලුත් රීමටම සිදු කෂ යුතුවේ.  නැලත ලියාපදිංචිය අලුත් රීමටවම්දී අලම ලවය් මාව 02 කට වපර 

සිදු රීමටම අනිලාර්යය වේ. එවවේ වනොමැිය වුලවශොත් ලියාපදිංචිී ම නැලත අලුිය් සිදු කෂ යුතුවේ. 
 

13. වම්මුඛ් පමටකණය වඳශා පැමිණීවම්දී අයදුම්පත වමඟ ඉදිපපත් කරනු බන වෑම වශියකයකම  

මුල් පිටපත් වශ වශියක කරන ද පිටපත් රැවගන ය යුතුය. 
 

14. නිමට් ණ ම්ඩඩයට අයදුම්පත්රය තගයීමට ඉදිපපත් රීමටවම්දී ඇමුණුමව 1 පිපද වලබ් අඩවිය පිළිබඳ 

ලාර්තාල්  ඉදිපපත් කෂ යුතුය. 
 

15. වම්මුඛ් පමට් ණය වඳශා පැමිණීවම්දී ඔබවේ නිතය පදිංචිය අදාෂ ්ාම නිධ්ාමට වලිය් වශියක 

කර එහි පිටපත රැවගන ය යුතුය. 


