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........... වර්ෂය සඳහා උකස් බලපත්රය්  ලබාැනීම  සඳහා ල්ලුම්පපත්රය 

......... Íë° ÍÈÌ íìÆ íÄëêðç° çê°êðõë° øä°÷ðéä îç÷°×æ° îæèó°ôê÷°æèä ôðú°úç°çç° çâôë° 

Application to obtain license for Pawn Broker Business for the year ………. 

01 වයාපාේ න    හා පිනය ය  - 
ôðÁèçèõê°êðä°   îçÁÕë° ôðùèòËë° :- 

Name & Address of the Business :- 
 

02 වයාපාේය පියා පංචි අ කචිකය හා ං ය  - 
ôðÁèçèõê°êðä°   çêðÔ ¡ùæ°æËë° êðæêðüë° :- 

Registered  Number & Date of the  Business :- 
 

03 
වයාපාේය ස ාැ ්   ්ප  ීය ය ස ාැ ් විදේ ීය ය ස ාැ ් ව යන්   
/ôðÁèçèõë° øÕ æë°çäðÁèÁðä° ãó°åèì°Ì æë°çäðÁè / îôóðåèì°Ì æë°çäðÁè 

öä°çÊ / Is the Business has  Local entity  or Foreign entity :- 
 

04 ල්ලුම්පකරුිල්ලුම්පකාරිය ේ ස්පපූර්ණ    ( යාිමියි   දේය) හා 

පිනය ය / ôðÈúç°çêèõèðä° /ôðÈúç°çêèèðÁðä° ËÏç° îçÁÕë° (êðÕ/ 
êðÕëêð/ îòù°ôð)   Ëæôèðüë / Full Name(Mr/Mrs/Miss) & Address 

of the Applicant :- 

 

05 දුේකථ  ි ෆන් ස් ි ඊ- ්ප්ල)  - 

îêèéùÎçòð/ îêèéù åæù°/ ëðä° íஞ்òù°:-     
Telephone/Fax/E-Mail:- 

වයාපාරික  -                              පුීැපික - 
ôðÁèçèõ -                                  êäðÁèˆ - 

Business  -                                Private - 

06 ල්ලුම්පකරු ේ ජාතික හනඳුනු්පපත් කචිකය  -  
ôðÈúç°çðç°çôèðä° ÎêòðÁ íéìÁèä íì°éì  ¡ùæ°æë° :- 

NIC  Number of the Applicant :- 
 

07 උපන් ං ය / çð÷å°ê êðæêð / Date of Birth :- ස්ත්රී පුරුෂ වාවය /ÍÈ îçÈ êä°éë / Sex  :- 

08 ල්ලුම්පකරුිල්ලුම්පකාරිය ලචිකා ේ පුේවනසි ය් ව ය  වැ  - 
ôðÈúç°çêèõˆ /ôðÈúç°çêèèð ¡ùñ°éæç°  çðõéÛÁè öä°çÊ 

Citizenship of  the applicant  :- 
 

09 වයාපාේ ස්ථා ය නයටි ප ා ීය ය  ්ලක්ප  ක්ඨාසාසය  - 
ôðÁèçèõ åðéùÁë° íéëå°Êó°ó çðõÎêò îòÁùèùˆ çðèðÔ:- 

Divisional Secretary of the business Place :- 
 

10  ප්පිස් වස / îçèùðÝ°  æì°Ìç°çèì°Ìç° çðèðÔ/ Police Division  - 

I. වයාපාේය නයටි ප  ප්පිස් වස / ôðÁèçèõë° íéëå°Êó°ó îçèùðÝ° 

æì°Ìç° çèì°Ìç° çðèðÔ/ Police Division of  the business place  - 
  

II.ල්ලුම්පකරුිල්ලුම්පකරුවන් පංචි අ  ප්පිස් වස /  ôðÈúç°çêèõˆ/ 
ôðÈúç°êèˆæóðä° îçèùðÝ° æì°Ìç°çèì°Ìç° çðèðÔ / Police Division 

of  the Applicant  - 

 

11 උකස් වයාපාේයය  යවමට ය බලා ප් ේ්ත්වනව  ළු ප ාේය ය 
Total capital to be used for pawning business  
íìÆ ôðÁèçèõê°êð÷°Æ îòÁ°Á öêðˆçèˆæ°Æë° ËÏ †ùêäë°  

 

12 ල්ලුම්පකරුවන්  ව ත් උකස් වයාපාේ පවත්වා ැ  යන් න්  ්ප 

සචිඛ්යාව සහ ඒ නයළිබඳ දේස්තේ/ôðÈúç°çêèõˆ Îô× ÖêèôÊ ôðÁèçèõë° 

øä°÷ðéä îæèÈÌ åìèê°ÊôêèÁðä° íÊ ç÷°÷ðÁ ôðçõë° :- 

State Applicant has any other pawing business, if "yes" mention 
details/How many 

 

13 වයාපාේයිල්ලුම්පකරු සවන චචිචල හා ශ්ච්චල  ීපලවල ළු ප   

ව ප ාක /ôðÁèçèõë° /ôðÈúç°çêèõˆ ôòë° ãó°ó íéòüë°  ë÷°×ë° 

íéòÁò° îòèê°Êæ°æóðä°  îëèê°êç° îç×ëêð :- 

State Total fixed and other properties own to Business 
/applicant :- 

 

14 වයාපාේයිල්ලුම්පකරු  ව ත් පාර්චවයන්ය ණය වච යන්  ැමට ය ිති 

ළු ප ව ප ාක  / ôðÁèçèõë°/ ôðÈúç°çêèõˆ Îô× ÖêèôÊ åçÕæ°Æ æìäèæ 

îòÙê°ê ¡Õæ°Æë° ËÏç°  îç×ëêð / State Total debts owe to  others 

by the  Business /applicant :- 

 

 

 

 

ආකෘති පත්ර කචිකය/çâô öÈ/Form No :- WP/PB/1F 

ආවාය්ප  වපාර්ත ්පන්වනව -  බස් ාටිේ පළාත් සවාව 
,iwthpj; jpizf;fsk   - Nky; khfhz rig 
DEPARTMENT OF REVENUE         -     WESTERN PROVINCIAL COUNCIL 

ආවාය්ප  ක් සාරිස් / ,iwthp; Mizahsh;   
Commissioner of  Revenue 

දුරකථ   / njhiyNgrp  / Telephone         

ෆැක්ස්     /  njhiy efy; / Fax          0112 077270 

අංක 204, දෙන්සිල් දකොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල 

,y 204,  îìä°òðù° îæèç°ÎçæÌô khtj;ij> gê°êõËù°ù. 

No.  204,   Denzil Kobbekaduwa Mawatha,  Battaramulla. 
Web – www.revenuedept.wp.gov.lk 

Email – commissionerrevenuewp@gmail.com 

  දපොදු /nghJ/General 

දුරකථ          

njhiyNgrp         0112 077238 
Telephone              

             

පිනය  ැ්නු කචිකය 

íêä° ¡ùæ°æë°                 WP/ (  ) /PB/......../.......... 

File No :- 

http://www.revenuedept.wp.gov.lk/


ආදායම් දදපාර්තදම්න්තුව(බ.ප.), ද ො.204, දෙන්සිල් දකොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.      දු.ක. 011-2077270 

     

 
     ං ය/êðæê/ Date : -                                                     කයදු්පකරු ේ කත්ස / ôðÈúç°çêèèðÁðä° éæîÁèç°çë/ Signature of  Applicant   
 

    කයදු්පපත්රය www.revenuedept.wp.gov.lk කප ේ  වබ් කඩදේ යන්ව ලබාැත හනකිය.                                             

15 ආවාය්ප බදු  ැවන් න්ව ? එ සේ  ්ප එටි  ැ්නුකචිකය  - 
ôÕëèä ôèð îòÙê°êç° çÌæðä°÷êè ? íô°ôèõèÁðä° íêä° ¡ùæ°æë° :- 

Income Tax Payer ?  if "yes" mention the file number :- 

 

16 උකස් වයාපාේය  යවමට ය බලා ප් ේ්ත්වන ව  ස්ථා  න පිනය ය හා 

එ   ීපළ ඔබය කයත්  ීපළ් ව?  නත හ්ත් බදු  ීපළ් ව? යන්  

(ඔප්පු ේ ඡායා නයයපත ල්ලුම්පපත ස ඟ ලංරිපත් කේන් .)  -  
íìÆ ôðÁèçèõë° îòÁ°Á öêðˆçèˆæ°Æë° ¡ìê°êðä° Ëæôèð ë÷°×ë°                   

íò°îòèê°Ê ãñ°æÓæ°Æ îòèå°êëèäêè ? ¡ù°éùÎÁù° Æê°êéæò° îòèê°êè 

?öä°çÊ (Íêäç° çê°êðõ çðõêð øä°÷ðéä ôðÈúç°çê°Êìä° òëˆç°çðæ°æÔë°) - 

State the Business place owned to you or rented.?                     

(Attached photocopy of the deed with the application) :- 

 

17   යය කපින් උකස් වයාපාේය්  පවත්වා ැ  යේ නව ය  වැඑ එ සේ 

 ්ප එය කවසන් කිරී ය  හේවන  -  
¡ê÷°Æ Ëä°äˆ íìÆ ôðÁèçèõë° øä°÷ðéä îæèÈÌ åìèê°êðäèõè öä°çÊ. 

íô°ôè÷èÁðä° íêéä †âôðÌôê÷°æèä æèõúë° - 

State were you carried out pawning business previously? if it 

terminated, state reason :- 

 

18 කයදු්පකරු කිසිය්ප කපේායයකය වේවකරුමට ති බ්ව ය  වැ  -  
ôðÈúç°çêèèð ÖêèôÊ Æ÷°÷ê°êð÷°Æ Æ÷°÷ôèóðÁèæð ¡Õæ°æðõèõè öä°÷ ôðçõë° 

Has the applicant been convicted to criminal offence in a court? 

if "yes" mention details :- 

 

19 ආේ් ෂාව සඳහා ආේ් ෂක බඩු  සේප්පුව්  හා ක  කුත් උපකේණ 

වයාපාේ න සදේකේ ති බ්ව යන්   -  
çèÊæèç°çð÷°æèæ çèÊæèç°çèä îçèÕì° îçì°â ë÷°×ë° ÖéäÁ ãçæõúñ°æó° 
ôðÁèçèõê°êðù° îçè×ê°êç°çì°Ìó°óêè öä°÷ ôðçõë° 

State safety locker, security Equipments fixed & actions taken 

for security  exist in the business :- 

 

20 ේ් ෂණය කිරී ය කවාල  ත්ේවනරු (ඥපප්ති න 27 වැන්තිය පරිං)/Details of Insurance (As per sec.27) 

බලපත්රය ල්ලුම්ප කේ  ං ය ඔඩප  වල ව ප ාක  /Value of the pawing to the date of application submit :- ..............       

+      වර්ෂය්  වනල උකස් වච යන් ලබා ැනීම ය කවහස් කේ  වාණ්ඩ වල ව ප ාක                                                -  ............... 

         Total value of pawing  excepted to receving within the year                                                         

          ේ් ෂණ ආවේණය දේයයුවන ඔඩප  වල ව ප ාක  /  Value of the Insuarence                                             -  ............... 

ේ් ෂණය වලචිගු කාලය/  Insurance valid period   - ............................ සිය ............................ ව් වා 

ලහත කී  ත්ේවනරු යය ත් ලහත  ්ප සඳහන් බඩු උකස් ැන් න් ේ වයාපාේය සඳහා ස්පපූර්ණයේශ් හා  ස්ේබිය ේ් ෂණ ආවේණය 

ලබා ැ  ිති බව  ා ි කප දේසින් සතය  ලස කාච කේ සි පමි. ((යේශ් හා  ස්ේබිය ේ් ෂණ සහතික වල නයයපත්  ලංරිපත් කල 

යුවනය./Certified Insuarence certificate should be submitted) 

21 (1) ඥපප්ති න දේිවදේයා  කනුව පහත  ප්ත්පත් හා  ්ලඛ්  පවත්වා ැ  යන් න්ව?                                    

1. ඔඩප   ප්ත (ක ආකෘතිය) / Article Baank                                        ඔේ  ි   නත                                                                                              

2. ඔඩප  දේකුණු්ප  ප්ත (ි ආකෘතිය)/       Sales book                           ඔේ  ි   නත 

3. උකස් වනන්ඩුව (ඈ ආකෘතිය) / Pawn Ticket                                         ඔේ  ි   නත 

4. ලදුපත (ල ආකෘතිය) / Pawn receipt                                                    ඔේ  ි   නත  

22 (1) බඩු  වන් ීසි කේ ති බ්ව ය  වැ / Auction had been conducted before   ............................... 

      කවසන් වේය  වන් ීසිය පනවනත්වූ ං ය / Date of final auction held   .............................. 

       වන් ීසි නදී ශ්තයානුල ල නයයවේ කනුැ  ය ක ළේව? ය  වැ   ............................                                       

(2) ....................... ං ය උකස්  ැ  කවුරුදු 1්  ස්පපූර්ණ වූ  බ්ේා   ්ැත් උකස් වාණ්ඩ ව ප ාක    -  .......................... 

      Unredeemed article value that are completed one years 

(ත ා වාේ න පවති  සියුම  ඔඩප  උකස්ැත් ං ය ස ඟ  ත්ැ වාර්තාව්  ලංරිපත් කල යුවනය.)         

(Submit the total article stock indetailed)       

23 ලබා දී ිති කත්තිකාේ්ප ළුව්ල නයළිබඳ දේස්තේ - Advance given for articles 

  i       ත  වාේ න ිති සිය ප ඔඩප  වලය කවාලව ලබා දී ිති ළු ප කත්තිකාේ්ප ළුවල                      -  ............................ 

  i       Total advance given for exsisting articles                                                                 -  ............................ 

  ii     ඔඩප  ශ්වහස් කිරී ය ිති කාලය ලකුත්  මට ිති ඔඩප  වලය කවාලව කත්තිකාේ්ප ළුවල        -  ............................  

  ii     Total advance given for unredeemed articles                                                           -  ............................  

බඩු උකස් ැන් න් ේ ඥපප්ති න 8 ව  වැන්ති න දේිවදේයා  පරිං  බඩු උකස් ැනීම ්ප වයාපාේයය කවාල ඊය  පේ ළුව්ල වර්ෂ න 

වාර්ෂික යේණු්ප කාච ලංරිපත් කේ ිති බව කාච කේ සි පමි. (චාඛ්ා ිත් ්ප  ව  ව   යේණු්ප කාච ලංරිපත් කල යුවනය.)  

Financial accounting report was submitted according to the section 8 of the statute. 

(Separate Accounting report for each branches) 

24 බදු යේදේසු  ස්පබන්ය දේස්තේ - Rent Agreement 

1. බදු යේදේසු ය කවාල  ීප ්ල පිනය ය /  Address of the property             - ................................................... 

 - ...................................................................................................................................................... 

2. බදු යේදේසු ්ප වලචිගු කාලය /  Rent Period        - .................................. සිය ............................. ව් වා 

3. උකස් වයාපාේය කේ ැ  යා ය  ීපල කතිති තන නත්තා ේ කන නත්ත පලකේ  කාචය ි   Willingness statement 

given by property owner  - ................................................................................................................... 

(වලචිගු කාලය ල්  මට ිත් ්ප  ව බදු යේදේසු  ලංරිපත් කල යුවනය.ිSubmit new rent agreement if expired the 

agreement ) 

 
ලහත සඳහන් සිය ප දේස්තේ සතය හා ශ්වනේං බවවඑ ලහතින් කාච කේ ිති ය්ප කරුණ් එ වාර්තාව්  කසතය බව ඔප්පු වුව හ්ත් 

2015 කචික 01 වේ  බඩු උකස්ැන් න් ේ ඥපප්ති න 37 වැන්ති කාේව වේවකය වේවකරුවන් ව  බවයව කියවා  ත්රු්ප ැ  

සහතික  ක්ය කත්සන් කේමි.  

I certify that above details true and correct to the best of my knowledge. I know that It shall be guilty an offence 
under the section 37 of Pawn Broker's Statute No 01 of 2015.  If found wrong details or reports. 

http://www.revenuedept.wp.gov.lk/

