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කල්බදු         කුලී සින්නක්කර      *ණය ප්රමාණණය        *ගෙවීගේ කණලය 

  

1.0 අයදුම්කරුගේ ග ොරතුරු 

මාහතණ        මාහත්මිය        ගමානවිය           ගෙනත් ……........................ 

සේපුර්ණ නමා  :  

 

 

හැදුනුේපත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:             උපන් දිනය : d d  m m  y y y y 

පදිංචි ලිපිනය :  

 

 

ෙර්තමාණන පදිංචි තත්ෙය:  ගපෞද්ෙලික නිෙස          කුලී නිෙස          මාව්පියන්ගේ නිෙස             ගෙනත් ............................................... 

පදිංචි කණලය  :  

ස්ථිර ලිපිනය : (ඉහත සදහන් ලිපිනයමානේ “ඉහත ගලස” සටහන් කරන්න)  

 

 

ස්ථණෙර දුරකථනය            ජංෙමා දුරකථනය            

විදුත් ලිපිණය (email address)(ඇත්නේ): 

අධ්යණපනය  : ප්රණථමික             ද්විතික             උපණධිදණරී         පශ්චණත් උපණධිදණරී         ෙෘතියගව්දී  

අවිෙණහක          විෙණහක         ගෙනත්  යැගපන්නන්ගේ සංඛ්යණෙ 

සහකරු/සහකණරියගේ නමා : සහකරු/සහකණරියගේ හැදුනුේපත් 
අංකය  

          

1.1 අයදුම්කරුගේ රැකියාගේ / ව්යාපාරාරග  ග ොරතුරු 

ෙෘත්තිය: 
 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ නමා : 
 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ ලිපිනය:  

 

දුරකථන අංකය  :           සේබන්ධ් ෙන අය: 

රැකියණගව්  / ෙයණපණරගේ ස්ෙභණෙය: 
 

තනතුර  : 
 

ගකොපමාණ කණලයක් ගමාමා රැකියණගව් නිරතෙන්ගන්ද ? ................ 

කළින් නිරතවූ රැකියණ  : (ඇත්නේ )   

ගසේෙණගයෝජකයණ / තනතුර                                     අවු: 
1)……………………………………                   ………….. 

2)……………………………………                   ………….. 

1.2 මුල්ය  ත්ව්ය පිළිබද ග ොරතුරු  
ආදණයේ  
ශුද්ද ෙැටුප 
ෙයණපණරගේ ශුද්ද ආදණයමා (ඇත්නේ ) 
ගෙනත් ආදණයේ (ඇත්නේ) 

1) 

2) 

3) 

(a) මුළු ඉපයීේ  
 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

__________

__________ 

 

වියදේ  
ජිෙන වියදේ 
ණය / ලීසිං ෙණරික ගෙවීේ 
ගෙනත් වියදේ (ඇත්නේ) 
1) 

2) 
3) 

(b) මුළු වියදේ  

ඉතිරිය (a – b) 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

___________

___________ 

 

 

රු. 

. 
0

0

0 

 

. 
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1.3 බ ැංකු ගිණුම් ග ොරතුරු  
 

ගිණුේ ෙර්ෙය  බැංකුගව් නමා  ශණඛ්ණෙ  ගිණුේ අංකය  

ඉතුරුේ ගිණුමා     

ජංෙමා ගිණුමා    

ස්ථණෙර තැන්පතු     

. 

1.4 මුල්ය ව්ගකීම් පිළිබද ග ොරතුරු  

 
ආයතනය  CLCL    

ණය ෙර්ෙය      

ලබණෙත් ප්රමාණණය      

ලබණදුන් ඇප  
 

    

මාණසික ෙණරිකය      

ගෙවීමාට ඇති ප්රමාණණය      

. 

1.5 ස්ථාව්ර හා ජැංගම ව්ත්කම් පිළිබද ග ොරතුරු  
 

ෙත්කේ ෙර්ෙය  විස්තරය (ලියණපදිංචි අංක) ෙටිනණකමා  අයිතිගේ ස්ෙභණෙය  ඇපයට තබණ ඇත්ද ? 

ඉඩේ සහ ගෙොඩනැගිලි      

ෙණහන      

යන්ත්ර සහ උපකරණ     

ගෙනත් ……………….     

. 

2.0 පාරහසුකම ල්බාග නීමට බල්ාගපාරොගරොත්තුව්න ව්ාහන /උපාරකරණ පිලිබඳ විස් ර  
2.01 ස්ෙභණෙය :  

2.02 තත්ෙය :  

2.03 ලි.ප අංකය 
සහ ෙර්ෂය   
 

2.04 ෙර්ෙය, මාණදිලිය සහ නි. ෙර්ෂය : 

ෙණහන                 උපකරණ                      යන්ත්ර   

ලියණපදිංචි ගනොකළ        ලි.ප ගනොකළ (reconditioned)         ලියණපදිංචි කළ (පැරණි) 
චැසි අංකය                                                           එංජින් අංකය   

 

 

2.04 ;lafiare jd¾:dj wkqj jdykfha j¾;udk fj<| jákdlu රු .………………………….............… 

2.05 ;lafiarelref.a ku ……………………………………………………………………………….. 

2.06 jdykh fhdod.kakd wruqK:                 කුලී ගසේෙණ                  පුද්ෙලික                   ෙණණිජ කටයුතු        

l=,s fiajd fyda jdKsP lghq;=kï  úia;r:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.07 jdykh ;nk ia:dkfha ,smskh#:  
 

2.08 ,Õu we;s ;eme,a y, yd fmd,Sish:  

 

3.0 ස පාරයුම්කරු / විකුණුම්කරු පිලිබඳ ග ොරතුරු  
 

3.01      jdykfha iemhqïlref.a ku: ……………........................………………………………………………………………….. 

 

3.01    ලිපිනය :                                                                                                                                    දු . ක   
 

4.0 ඇපාරයට  බන ගේපාරළ / ව්ාහන ගහෝ ගව්නත්ගේ ඇත්නම් ඒ පිලිබඳ විස් ර 

විස්තරය : 
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5.0 ඇපාරකරුව්න්ගේ විස් ර 

5.1 පාරළමු ඇපාරකරුගේ විස් ර  ගදව්න ඇපාරකරුගේ විස් ර  
මාහතණ        මාහත්මිය        ගමානවිය           ගෙනත් ……....... 

සේපුර්ණ නමා  : 
 

 

 

මාහතණ        මාහත්මිය        ගමානවිය           ගෙනත් ……....... 

සේපුර්ණ නමා  : 
 

 

හැදුනුේපත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:           හැදුනුේපත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:           

උපන් දිනය : d d  m m  y y y y උපන් දිනය : d d  m m  y y y y 

ස්ථිර ලිපිනය: 
 

 

 

ස්ථිර ලිපිනය: 
  

 

ස්ථණෙර දුරකථනය  
ජංෙමා දුරකථනය 

          ස්ථණෙර දුරකථනය  
ජංෙමා දුරකථනය 

          

                    

5.2 ඇපාරකරුව්න්ගේ  රැකියාගේ / ව්යාපාරාරග  ග ොරතුරු 

පාරළමු ඇපාරකරු ගදව්න ඇපාරකරු 

ෙෘත්තිය: 
 

ෙෘත්තිය: 
 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ නමා : 
 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ නමා : 
 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ ලිපිනය:  

 

 

ආයතනගේ / ෙයණපණරගේ ලිපිනය:  

 

දුරකථන අංකය  :           දුරකථන අංකය  :           

ෙයණපණරගේ ස්ෙභණෙය : 

 

ෙයණපණරගේ ස්ෙභණෙය : 

 

තනතුර  : 
 

ගකොපමාණ කණලයක් ගමාමා රැකියණගව් නිරතෙන්ගන්ද ? ................ 

තනතුර  : 
 

ගකොපමාණ කණලයක් ගමාමා රැකියණගව් නිරතෙන්ගන්ද ? ................ 

3.3 ආදායම් වියදම් ග ොරතුරු  
පාරළමු ඇපාරකරු  
ආදණයේ  
ශුද්ද ෙැටුප 
ෙයණපණරගේ ශුද්ද ආදණයමා (ඇත්නේ ) 
ගෙනත් ආදණයේ (ඇත්නේ) 

1) 

මුළු ඉපයීේ  
වියදේ  
ජිෙන වියදේ 
ණය / ලීසිං ෙණරික ගෙවීේ 
ගෙනත් වියදේ (ඇත්නේ) 
1) 

මුළු වියදේ  
 

ඉතිරිය  

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

___________

___________ 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

___________

___________ 

 

 

ගදව්න ඇපාරකරු  
ආදණයේ  
ශුද්ද ෙැටුප 
ෙයණපණරගේ ශුද්ද ආදණයමා (ඇත්නේ ) 
ගෙනත් ආදණයේ (ඇත්නේ) 

1) 

මුළු ඉපයීේ  
වියදේ  
ජිෙන වියදේ 
ණය / ලීසිං ෙණරික ගෙවීේ 
ගෙනත් වියදේ (ඇත්නේ) 
1) 

මුළු වියදේ  

 
ඉතිරිය 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

___________

___________ 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

___________

___________ 

 

 

 
fuu fhdaPkd m;%fha by;ska olajd we;s ishˆ lreKQ ksjeros yd i;H njg;a ishˆ wod, f;dr;+re fy,sorõ lr m%ldY lr we;s nj;a tfia 
fkdjQkfyd;a òkEu wjia:djloS fuu l,anÿ $l+,S iskaklalr myiqlu w;aysgqjd wod, jdykh$WmlrKh w;am;a lr .ekSfï whs;sh Tn wdh;khg 
we;s njg tlÕ fjuq' 
fuu .súiqï fhdaPkd m; wm úiska lshjk ,o w;r wfma uõ niska wmg lshjd f;areïlr fok ,oS' fuys i|yka lreKq wm úiska wjfndaO 
lr.;a nj fuhska iy;sl lruq' 
  

20…… jQ ….…………….……………. ui ………………………….. ………osk 
 

 

 

………………………..            ………………………..        ……………………….. 

 
fhdaPlhdf.a w;aik                 m<uq wemlref.a w;aik                 fojk wemlref.a w;aik 
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mÍÌd lsÍfï f,aLKh $ Check List   (For Office Use Only) 

 
l,anÿlre$ l=,S iskaklalre    Tmamq yd bvlvï fyda foam, whs;sh ms<sn| wfkl+;a 

,shlshú,s 
 

iïmQ¾K lrK,o whÿïm;    wdodhï nÿ f.jQ nj iy;sljk ,shlshú,s  
bkafjdhsish  mosxÉh ms<sn| iy;sl  
jdyk ;lafiare jd¾:dj  l,anÿ $ l=,S iskaklalr .súiqu  
jdykfha ,shdmosxÉ iy;slh  fÌ;z ksÍÌK jd¾:dj (GIR) - ud¾. is;shu iu.  
j,x.+ wdodhï n,m;zh     
ãi,a $ iqfldamfNda.S" w¾O iqfldamfNda.S nÿ f.jQ ßisÜm;a 
^1995$1996 isg& 

   

rÌK Tmamqj $ldÙm;   wemlrejka   01 02 
rÌK Tmamqj $ldÙm; mejÍfï ,smsh  cd'ye'$ú'.'n$ß'n ys Pdhd msgm;a   
mdiafmdaÜ mzudKfha Pdhd rEm 03 la   mosxÉh ms<sn| iy;sl   
cd'ye'$ú'.'n$ß'n ys Pdhd msgm;a ^iylre$iyldßh f.a o iu.&  miq.sh udi 03g wod, nexl+ .sKqï jd¾;d    
jdykfha wkq h;+re   miq.sh udi 3 g wod, jegqma jd¾;d    

w;aika lrk ,o MTA 06, MTA08,MTA03  Tmamq yd bvlvï fyda foam, whs;sh ms<sn| wfkl+;a 
,shlshú,s 

  

miq.sh udi 03g wod, nexl+ .sKqï jd¾;d   wdodhï nÿ f.jQ nj iy;sljk ,shlshú,s   
miq.sh udi 3 g wod, jegqma jd¾;d     

 

 
wf,ú ks<Odß lreKq oelaùu   
 

 

 

 

 

 

                                                                                 …………….. ……………….. 
 w;aik oskh 
 
n,h,;a ks<Odßhdf.a w;aik ^l,anÿ$l=,S iskaklalr .súiqfuys bosß lghq;+ lzshd;aul lsÍu i|yd&  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ……………..                                   ……………….. 
                                          w;aik                                           oskh 

 
 


