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PB - 4 

නල උකව ්ලයාපාරයක් ආරම්භ කිරීම වදශා අයදුම් පත්රය 

01.  උකව් ලයාපාර න නම - .................................................................................................... 

02. ලිපිනය   - .................................................................................................... 

03. අයත් දිව්ත්රීක්කය  - .................................................................................................... 

04. ප්රා ීය ය  මකම්  ක්ඨාශාය - ............................................................................................... 

05. ග්රාම නිෂධාරී ලවම  - .................................................................................................... 

06.  ප්ලිව් අධිකාරී කාර්යාය - .................................................................................................... 

07. ලයාපාරය මිකරකගේ න නම - .................................................................................................... 

08.  පෞීගලික ලිපිනය  - .................................................................................................... 

09. දුරකථන අංක  -  පෞීගලික - ............................. ලයාපාකක - ............................... 

10. පශත ලියකියවිලි  ම් වමග ඉදිකපත් කරකර. 

 i. ලයාපාර ලියාපදිං ස වශකකය 

ii.  ප්ලිව් ලාර්තාල (ලයාපාකක ව්ථානය ආරක්ිත ව්ථානයක් බලට වනාථ කරකරන් පෂාත්  
                ආදායම්  ක්මවාකව් නමට නිකුත් ක ලාර්තාල) 

iii. දිව්ගේම් ප්රකාය (ීතතයානුකූලවල ලයාපාකක කටතු ස දුදුකරන බලට) 

iv. රක්ණ වශකකය. (බපත්රය ඉමුමම් කරන කාය වදශා ිනනි ශා  ව්ර ියය 
රක්ාලරණයක් බා ගන කියය තු ස අතර එමිනන් තම ලයාපාර න 
වාමානය ලාර්ික  ත්ගය අලම ල යන් ආලරණය ී  කියය තු සය.) 

 

v. ග්රාම නිෂධාරී වශකකය (ප්රා ීය ය  මකම් න අනුකූ අත්වන වමිතල) 

vi. තැන්ප ස මුදම කදුඨාපත (ගේපියම ක්යක තැන්ප සලකි) 

vii. ලියාපදිං ස ගාව් ස  ගවූ කදුඨාපත (ගේපියම විදුපන්දශවක ගාව් සලකි) 

viii. ලාර්ික බපත්ර ගාව් ස  ගවූ කදුඨාපත  

 

ඉශත වදශන්  ත්ර සගේ වතය බලත්  අංක 1837553 දරන දකුු  පෂාත් වභා ව් බු  උකව් 

ගන්නන් න ගැවඨා නි ව්දන න වදශන් දුයළු බැදීම් ලට යටත් ලන බලත්  මයින් වශකක කරකර. 

 

 මයට - වි්ලාදු  

 

..................................................... 

අයදුම්කගේ  

(ආයතන න මුද්රාල තබන්න) 



    

 

 

 

නල උකව ්ලයාපාරයක් ආරම්භ කිරීම වදශා ඉදිකපත් ක තු ස ලිපි ම න 

 i. ලයාපාර ලියාපදිං ස වශකකය 

ii.  ප්ලිව් ලාර්තාල (ලයාපාකක ව්ථානය ආරක්ිත ව්ථානයක් බලට වනාථ කරකරන් පෂාත්  
                ආදායම්  ක්මවාකව් නමට නිකුත් ක ලාර්තාල) 

iii. දිව්ගේම් ප්රකාය (ීතතයානුකූලවල ලයාපාකක කටතු ස දුදුකරන බලට) 

iv. රක්ණ වශකකය. (බපත්රය ඉමුමම් කරන කාය වදශා ිනනි ශා  ව්ර ියය රක්ාලරණයක් බා ගන 
කියය තු ස අතර එමිනන් තම ලයාපාර න වාමානය ලාර්ික  ත්ගය අලම ල යන් 
ආලරණය ී  කියය තු සය.) 

 

v. ග්රාම නිෂධාරී වශකකය (ප්රා ීය ය  මකම් න අනුකූ අත්වන වමිතල) 

vi. තැන්ප ස මුදම කදුඨාපත (ගේපියම ක්යක තැන්ප සලකි) 

vii. ලියාපදිං ස ගාව් ස  ගවූ කදුඨාපත (ගේපියම විදුපන්දශවක ගාව් සලකි) 

viii. ලාර්ික බපත්ර ගාව් ස  ගවූ කදුඨාපත  

 

උකව ්ලයාපාර බපත්රය අුමත් කිරීම වදශා ඉදිකපත් ක තු ස ලිපි ම න 

 i. පසුිනය බපත්ර ලර් න ිනු ම් ලාර්තාල 

ii. දිව්ගේම් ප්රකාය (ීතතයානුකූලවල ලයාපාකක කටතු ස දුදුකරන බලට) 

iii.  ප්ලිව් ලාර්තාල (ලයාපාකක ව්ථානය ආරක්ිත වථ්ානයක් බලට වනාථ කරකරන් පෂාත්  
                ආදායම්  ක්මවාකව් නමට නිකුත් ක ලාර්තාල) 

iv. රක්ණ වශකකය 

v. ග්රාම නිෂධාරී වශකකය (ප්රා ීය ය  මකම් න අනුකූ අත්වන වමිතල) 

vi. ලාර්ික බපත්ර ගාව් ස  ගවූ කදුඨාපත  

 

උකව ්ලයාපාර තැන්ප ස මුද ගේ. 100 000.00 

ිනු ම් අංකය - 1000-3095-7330 

පෂාත් ආදායම්  ක්මවාකව ්න උකව ්ලයාපාර තැන්ප ස මුදම ිනු ම 

ජාකක ඉකකකිරී ම් බැංකුල - ගාම 

උකව ්ලයාපාර ලියාපදිං ස ගාව ්සල ගේ. 25 000.00  

ආදායම් ය ර්ය - 1003-07-10 

උකව ්ලයාපාර ලාර්ික බපත්ර අළුත් කිරී ම් ගාව ්සල ගේ. 5 000.00 

ආදායම් ය ර්ය - 1003-07-10 

 


