
 

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය 

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශ චක්රදේඛ අාංක 02/2022 (සාංදශෝධිත් පරිදි) යටදේ නිදර්ශනය 

කිරීම/ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා නියැඳියක් දෙස පාවිචිචි දනාකළ පූර්ණ විදුේ වාහනයක් ආනායනය කිරීදම් 

බෙපත්රයක් ෙබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්රය 

(මමෙෙ අයදුම්පත්රය සම්ූරණ කිරීෙෙට මපර කම්කරු හා විමේශ රැකියා අෙොත්ාාංශය ෙෙගින් නිකුත් කර ඇති 2022 

අම ෝසතු 31 දිනැති අාංක 02/2022 චක්රමේඛය සහ ඊට අනුශාාංසික සාංමශෝධන මකමරහි අවධානය මයාමු කල 

යුු අත්ර බලපත්රය ලබා  ැනීමෙෙන් පසු වාහනය ආනයනය කිරීෙෙට අවසර ලබා  ැනීෙෙ  සඳහා එකී බලපත්රය 

මේගු අධක්ෂ ජනරාේ මවත් ඉදිරිපත් කල යුු ය. )  

අයදුම්පත්ර අාංකය  

අ දකාටස 

01. බලයලත් නිමයෝජිත්වරයාමේ / නිෂතපාදකයාමේ බලයලත් මබදාහරින්නාමේ මත්ාරුරු  

 
1.1 වාපාරමේ ලියාපදිාංචි නෙෙ  

                    

                    

 

 

1.2 වාපාරමේ සතවභාවය ( මපාදු සෙො ෙෙ / පුේ ලික සෙො ෙෙ / හවුේ වාපාරය / ත්නි පුේ ල 

වාපාරය ) 

                     

 

1.3 වාපාරික ලිපිනය  

                    

                    

 

1.4 වාපාරමේ  දුරකථන අාංකය  

          

 

1.5 වාපාරමේ විදුත් ත්ැපැේ ලිපිනය  

                    

 

1.6 වාපාර ලියාපදිාංචි කිරීමම් සහතිකමේ අාංකය හා දිනය සහ නිකුත් කල අධිකාරිය  

අාංකය           
දිනය  DD MM YYYY 

 

  

 

 

නිකුත් කල 
අධිකාරිය  

             

 
 

            

 



02. නිෂතපාදකයා විසින් බලය පැවරීෙෙට අදාළ විසතත්ර  

2.1 නිෂතපාදකයාමේ නෙෙ සහ රට  

නෙෙ               

             
රට               

             

 

2.2 නිමයෝජිත්ත්වය ලැබීෙෙට බලය පැවරුණු ලිපිමේ අාංකය හා දිනය  

  

03. ආනයනය කිරීෙෙට අමේක්ිත් වාහනමේ විසතත්ර  

 

5.1 වාහනමේ සන්නාෙෙය  

             

 

5.2 වාහනමේ මෙොඩලය /වේ ය   

             

 

5.3 නිෂතපාදිත් රට  

              

  

5.4 නිෂතපාදිත් වේෂය  

    

 

5.5 එක් බල ආමරෝපණයකින් අවෙෙ ධාවන පරාසය   

   K M 

 
5.6 වාහනමේ බැටරිය නැවත් භාවිත්ය / ප්රතිචක්රීයකරණය මහෝ අපහරණය පිළිබඳ ක්රෙෙමේදය  

              

              

              

              

  

5.6 වාහනමේ ඇසතත්මම්න්ු ත් පිරිවැය (ඇ.එ.ජ. මඩාලේ)  

මි.ර. ැ 
C.I.F. 

      U S D 

බදු 
Taxes 

      U S D 

 

04. ණයවර ලිපිය විවෘත් කිරීෙෙට අමේක්ිත් බැාංකුව  

          

          

ලිපිමේ අාංකය            
දිනය  DD MM YYYY 



ආ  දකාටස 

අයදුම්කාර සමාගදම්  ප්රකාශය  

 

සපයා ඇති ඉහත් මත්ාරුරු ෙොමේ දැනීෙෙ පරිදි නිවැරදි හා සත් බවට සහතික කරමි. ෙො විසින් සපයා 
ඇති මත්ාරුරු හා ලිපිමේඛණ අසත් බවට මහෝ ඉදිරිපත් කර ඇති මත්ාරුරු ප්රෙොණවත් මනාවන බවට 

මහලි වුවමහාත් ෙොමේ අයදුම්පත්රය ප්රතික්මෂතප වන බවද , අසත් මත්ාරුරු ඉදිරිපත් කිරීෙෙ ෙෙත් පවතින 
නීති රීති යටමත් දඬුවම් ලැබීෙෙට සිදුවන බවද ෙො දනිමි. ත්වද මෙෙෝටේ රථය ලබා  ැනීෙෙට මපර මහෝ පසුව 
ෙො විසින් සපයා ඇති මත්ාරුරු අසත් බව මහලි වුවමහාත් අදාල සහනය අහිමි වීෙෙට සහ ලැබු 
සහනයන් නැවත් රජයට ම වීෙෙට හා පවතින නීති යටමත් පනවනු ලබන ඕනෑෙෙ දඬුවෙෙකට යටත් වීෙෙටද 

එකඟ මවමි. ත්වද, ආනායනය කරනු ලබන වාහනය හුමදක් ප්රදේශනය/ නිදේශනය සඳහාෙෙ වු නියැඳියක් 
වන බවටත් වාහනය ...............................................................................................(ආයත්නමේ නෙෙ) 
නමින්ෙෙ පෙෙණක් ලියාපදිාංචි කිරීෙෙට කටයුු කරනු ලබන බවත්,  වසර 5 ක් යන ුරු වාහනය මවනත් 
පාේශවයකට පවරනු මනාලබන බවත් සහතික මවමි. ත්වද වාහනය ආනයනය සඳහා අවශ විමේශ 

විනිෙෙය, ශ්රී ලාංකා ෙෙහ බැාංකුව විසින් පනවා ඇති මරගුලාසි හා නියෙෙයන්ට අනුව සම්පාදනය කර  ැනීමම් 
ූේණ ව කීෙෙ ......................................................................................................(ආයත්නමේ නෙෙ) 

විසින් දරනු ලබන බවත්, මෙෙෙෙ බලපත්රය නිකුත් කල පෙෙණින් ඒ සම්බන්ධමයන් වු කිසිඳු ව කීෙෙකට 
කම්කරු හා විමේශ රැකියා අෙොත්ාාංශය මනාබැමඳන බවත් මහාඳාකාරව වටහා  තිමි. 

 
 
......................................................                             ............................................................... 
                      දිනය         අයදුම්කරුමේ අත්සන  
 
 
 
මෙෙෙෙ අයදුම්පත්රය සෙෙ  පහත් ලිපිමේඛණ ඉදිරිපත් කල යුු ය.  
 
1. බලයලත් නිමයෝජිත්වරයාමේ / නිෂතපාදකයාමේ බලයලත් මබදාහරින්නාමේ වාපාරය ලියාපදිාංචි 

කිරිමම් සහතිකමේ පිටපත්  
2. නිෂතපාදකවරයා විසින් බලයලත් නිමයෝජිත්වරයා / නිෂතපාදකයාමේ බලයලත් මබදාහරින්නා මවත් 

නිමයෝජත්වය සඳහා බලය පවරන ලද ලිපිමේ පිටපත්  
3. ආනයනය කිරීෙෙට අමේක්ිත් වාහනමේ පිරිවැය ප්රකාශය  
4. ආනයනය කිරීෙෙට අමේක්ිත් වාහනය පුේණ විදුත් බවට වන පිරිවිත්රය  

5. ආනයනය කිරීෙෙට අමේක්ිත් වාහනමේ බැටරිය එක් බල ආමරෝපණයකින් කිමලෝමිටේ 200 ක් 
මහෝ ඊට වැඩි ප්රෙොණයක් ධාවනය කල හැකි බවට නිෂතපාදකයාමේ සහතිකය  

6. අනායනය කිරීෙෙට අමේක්ිත් වාහනමේ බැටරිය නැවත් භාවිත්ය / ප්රතිචක්රීයකරණය මහෝ 
අපහරණය කිරීමම්  ක්රෙෙමේදය පිළිබඳ නිෂතපාදකයමේ/ අපනයනකරුමේ/ ආනායනකරුමේ ව කීම් 
සහතිකය  

7. වාහනය ආනයනය කිරිෙෙ සඳහා විමේශ විනිෙෙය සම්පාදනය කර ත් ආකාරය පිළිබඳ 
ආනයනකරුමේ ප්රකාශය  

8. සෙො ෙෙ මවනුමවන් අත්සන් කිරිෙෙට බලය පවරන ලද ඇමටෝනි බලපත්රය / අධක්ෂ ෙෙණ්ඩල 
තීරණමේ සහතික කරන ලද පිටපත් 


