
බස්නාහිර පළාතේ තෙළඳ  සංස්ථා හා සංස්ථාගත කරනු තනොලැබූ තෙළඳ 

ආයතනයන්හි ොාපාර නාම ප්රංඥප්තියත  32(1) ඈ ෙගන්ියය යටතේ යම් 

ොාපාර නාමය ල යායාපංං ක රීමම,තෙනස්කම ල සිදු රීමම, අෙලංගු රීමම 

යන අෙස්ථා ෙලදී  ඉංරිපේ කල යුතු යායරීයවියා. 

(i) හිමිකම පැවරුනු බවට තහවුරු කරන ලද ඔප්පුවවහි/බදු ගිවිසුම/කුලී ගිවිසුම 

යන්වනහි සතහ ිටටපත.ඒ සමග මුල් ිටටපතද ඉදිරිපත් කල යුතු වේ.(එය 

සසඳා බලා ආපසු බාර වදනු ලැවේ). 

(ii) ජාතික හැඳුනුම්පවත් ජායා ිටටපත. 

(iii) වහාපාරය ිටහි භ මිමිය/වගොඩනැගිල්ල අයිතිකරුවේ කැමැත්ත මත පමණක් 

පවත්වාවගන යනු ලබන වහාපාරික ස්ථානයක් නම් ඔහුවේ /ඇයවේ 

කැමැත්ත ප්රනකා  ිරීමවම් ිපිටය සහ අයිතිකරුවේ අනනහතාවය තහවුරු 

කරන වල්ඛණ. 

(iv) වහාපාරය පවත්වාවගන යන බවට/නතර කර ඇති බවට ග්රාාම ළධාරාීම 

වාර්තාව(වමය ප්රනාවීය ය වල්කම් වින්න් අනු අත්සන් කර තිය ය යුතුය). 

(v) වවාඳ බලපත්රදවේ   ිටටපතක් (අදාල නගර සභාව/ප්රනාවීය ය සභාව වින්න් 

ළධකුත් කරන ලද). 

(vi) හවුල් වහාපාර ගිවිසුමක් ඇවතොත් එහි ිටටපතක්. 

(vii) වරජිසට්්රාර් වින්න් අවස්ථානුලවලව කැඳවිය හැිර වවනත් ිපයවිිප ඇවතොත් 

ඒවා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

බස්නාහිර පාාවත් වවාඳ සංසථ්ා හා සංසථ්ාගත කරනු වනොලැබූ වවාඳ ආයතනයන්හි 
වහාපාර නාම ප්රනඥපප්තිය යටවත් 2013.10.01දින න්ට සංව ෝධිත ගාසත්ු රු. 

තළධ පුීගල වහාපාර නාමයක් ිපයාපදිං ක ිරීමවම් සහතිකයක් ළධකුත් ිරීමම සඳහා 2500.00 

වවාඳ සමාගමක් ිපයාපදිං ක ිරීමවම් සහතිකයක් ළධකුත් ිරීමම සඳහා 3000.00 

වවනස්කම් ප්රනකා යක සහතිකයක් ළධකුත් ිරීමම සඳහා 2000.00 

ළධකුත් කරන ලද වල්ඛණයක සහතික ිටටපතක් ළධකුත් ිරීමම සඳහා 1500.00 

ිපිට වගොණුවක් පීමක්ෂා ිරීමම සඳහා   300.00 



 

පළාේ ොාපාර නාම යායාපංං ක රීමතම් තාපාතමතතම්න්තුෙ (බස්නාහිර 

පළාත) 

තනි පුද්ගල/හවුල් ොාපාර නාම යායාපංං ක රීමම/තෙනස්කම් රීමම/නතර 

රීමම පිළිබඳ ග්රාාම නිළරාම ොතමතාෙ 

1. වහාපාර නාමය-.................................................................................... 

 

2. ප්රනරාන වහාපාර ස්ථානය-....................................................................... 

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

 

3. වහාපාරවේ  ස්වභාවය-........................................................................... 

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

4. වහාපාරය ආරම්භ කා/වවනස්කම න්දුකා/අවලංගු කා දිනය-............... 

 

5. වහාපාර සථ්ානය -අයිතිය/බදු/කුලී/වවනත් 

 

6. අයිතිකරුවේ/හවුල්කරුවන්වේ නම්   පදිං ක ිපිටනය 

1.................................................. .................................... 

2.................................................. .................................... 

3.................................................. .................................... 

4.................................................. .................................... 

5.................................................. .................................... 

 

7. අයිතිකරුවේ/හවුල්කරුවේ/ළධවයෝජිතවේ නම හා දුරකථන අංකය :-  

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

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

.......... 

8. ඉහත නම සඳහන් වහාපාර සථ්ානය මා වින්න් පුීගිපකව පීමක්ෂා කා බවත් ඒ 

අනුව එම වහාපාරවේ  වවාඳ කටයුතු ආරම්භ කර/වවනස්කම න්දුකර/නතර 

කර ඇති බවත් මා වින්න් ළධර්වී  කරමි/වනොකරමි.  

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

        (ග්රාාම ළධාරාීමවේ අත්සන) 
දිනය-.................................... 

 
 
............................................. 
ප්රනාවීය ය වල්කම්වේ අත්සන සහ ළධල මුරාාව 

 


