
 
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය 

 
 

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාංශ චක්රදේඛ අාංක 02/2022 යටදේ 

එදත්ර රැකියාවල නියුතු ශ්රී ලාාංකිකයන් සඳහා පූර්ණ විද්යුේ වාහන ආනයනය කිරීදම් බලපත්රයක්  

ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්රය 

 
(මෙෙ අයදුම්පත්රය සම් ර්ණ  කිරීෙට මපර කම්කරු හා විමේශ රැකියා අොත්යංශය ෙගින් නිකුත් කර ඇති 2022 

අම ෝසතු 31 දිනැති අංක 02/2022 චක්ර මේඛය මකමරහි අවධානය මයාමු කල යුු අත්ර බලපත්රය ලබා  ැනීමෙන් 

පසු වාහනය ආනයනය කිරීෙට අවසර ලබා  ැනීෙ සඳහා එකී බලපත්රය ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාේ 

මවත් ඉදිරිපත් කල යුුය.) 

 

"අ "මකාටස 

                                                              අයදුම්පත්ර අංකය 

 

01. නෙ :(ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින් පෙ ක්) අකුරු හා වචන මවන් කිරීෙ සඳහා ඒ අත්ර මකාටුවක් හිසතව  
ත්බන්න 

 

1.1 අයදුම්කරුමේ මුලකුරු සෙ  නෙ: 

       

 

 

 1.2 අයදුම්කරුමේ සම් ර්ණ  නෙ:  

 

 

 02. විමේශ ගුවන්  ෙන් බලපත්ර අංකය : 

  

03 ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය  :  

 

 

 

 

 

 

              

              

             

             

             

             

        

          



 
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය 

 
 

04. ශ්රී ලංකාමේ මපෞේ ලික ලිපිනය : 

 

 

 

 

 

05. මපෞේ ලික දුරකථන අංකය : 

 

සතථාවර   (තිමේනම්)                                                                                  ජං ෙ  

                    

 

"ආ "මකාටස - අයදුම්කරු/කාරියමේ ත්නුර හා මසතවා සතථාන හා මේෂ  පිළිබද විසතත්ර 

 

06. ත්නුර හා මසතවා සතථාන: 

                      6.1 මසතවය කරන විමේශීය රට: (ඉංග්රීසි කැපිටේ අකුරින් පෙ ක්) 

                

 

      6.2 මසතවය කරන රමේ මසතවා මයෝජකයාමේ ආයත්නමේ නෙ හා මසතවා සතථානමේ ලිපිනය: 

      (ඉංග්රීසි   කැපිටේ අකුරින් පෙ ක්) 

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              



 
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය 

 
            6.3 මසතවය කරන රමේ මසතවා මයෝජකයාමේ දුරකථන අංකය හා ෆැක්සත අංකය හා විදුත් ත්ැපෑල: 

                               දුරකථන                                                  ෆැක්සත 
                    

 

 

 

 

 6.4 2022.05.01 දින සිට ............................දක්වා  

       මේෂ ය කරන ලද මුළු මුදල - ඇ. ම ා: 

 

   6.5 මේෂ ලාභී බැංකුව / බැංකු:  

   

 

 

 

    6.6 ඉේුම් කරන වාහන වර්ණ ය: 

           උදා :- [මෙෝටර්ණ බයිසිකේ / මෙෝටර්ණ   

කාර්ණ/වෑන් / කැේරථ]  

      

 

                6.7 මෙෙ අයදුම් පත්රය සෙ  පහත් ලියවිලි ඉදිරිපත් කල යුු මේ. 

I. 6.4 යටමත් සඳහන් මේෂ  පිළිබඳ බැංකුමවන්/බැංකුවලින් ලබා  ත් ත්හවුරු කිරීමම් 

ලිපිය/ලිපි 

II. 02/2022 චක්රමේඛමේ 7 යටමත්, එමත්ර රැකියාවක නියුු ශ්රී ලාංකිකමයකු බව සනාථ 

මකමරන ලියවිේල/ලියවිලි  

III. ගුවන්  ෙන් බලපත්රමේ හා ජාතික හැඳුනුම්පමත් පිටපත්  

IV. අයදුම්කරු මවනුමවන් මවනත් අමයකු අයදුම්පත්රය ඉදිරිපත් කරන්මන් නම්,ඒ සඳහා බලය 

පැවරූ ලිපිය 

V.       02/2022 චක්රමේඛමේ 5.1 සිට 5.5 දක්වා වන නිර්ණ ායකයන් සනාථ මකමරන ලියවිලි  

VI.  ආනයනය කිරීෙට අමේක්ිත් වාහනය සහ ආනයනය කරන ආයත්නය/සො ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදුත් ත්ැපෑල 

                  

       

                 

                 

                 

          

          



 
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය 

 
'ඇ' මකාටස-අයදුම්කරුමේ ප්රකාශය 

ඉහත් ො විසින් සපයා ඇති මත්ාරුරු ෙමේ දැනීෙ පරිදි නිවැරදි හා සත්ය බවට සහතික කරමි.ො විසින් සපයා ඇති 

මත්ාරුරු හා ලිපි මේඛ  අසත්ය බවට මහෝ ඉදිරිපත් කර ඇති මත්ාරුරු ප්රො වත් මනාවන බවට මහලි 

වුවමහාත් ොමේ අයදුම් පත්රය ප්රතික්මෂතප වන බවද ,අසත්ය මත්ාරුරු ඉදිරිපත් කිරීෙ ෙත් පවතින නිති රීති යටමත් 

දඩුවම් ලැබීෙට සිදුවන බවද ො දනිමි.ත්වද මෙෝටර්ණ රථය ලබා  ැනීෙට මපර මහෝ පසුව ො විසින් සපයා ඇති 

මත්ාරුරු අසත්ය බව මහලි වුවමහාත් අදාල සහනය අහිමිවීෙට සහ ලැබූ සහනයන් නැවත් රජයට ම වීෙට හා 

පවතින නීති යටමත් පනවනු ලබන ඕනෑෙ දඬුවෙකට යටත් වීෙටද එක  මවමි. 

 

…………………………………. ……………………………………….. 

               දිනය  අයදුම්කරුමේ අත්සන 

 

 


