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File No :-

WP/ ( ) /PB/......../..........

........... ලර්ය වශළ උකවහ බඳත්රðයක් බළගෆනීම වශළ ඉල්ලුම්ඳත්රäය
......... Íë°ÍÈÌíìÆíÄëêðç° çê°êðõë° øä°÷ðéäîç÷°×æ° îæèó°ôê÷°æèäôðú°úç°çç° çâôë°
Application to obtain license for Pawn Broker Businessfor the year ……….
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ව්යළiඳළරයේ නම ශළ ලිපිනය :ôðÁèçèõê°êðä° îçÁÕë° ôðùèòËë° :Name & Address of the Business :ව්යළ ඳළරය ලියළ ඳදිංචි අිංකය ශළ දනය :ôðÁèçèõê°êðä° çêðÔ ¡ùæ°æËë° êðæêðüë° :Registered Number & Date of the Business :-
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ව්යළsඳළරය වමළගමක් නම් යේශීය වමළගමක්ද/වියේශීය වමළගමක්ද යන්න
/ôðÁèçèõë° øÕæë°çäðÁèÁðä°
ãó°åèì°Ìæë°çäðÁè/îôóðåèì°Ìæë°çäðÁèöä°çÊ/Is the Business has
Local entity or Foreign entity :-
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ඉල්ලුම්කරු/ඉල්ලුම්කළරියයේ වම්පූර්ණ නම(මයළ/මිය/යමනවිය) ශළ
ලිපිනය
/ôðÈúç°çêèõèðä°
/ôðÈúç°çêèèðÁðä°
ËÏç°
îçÁÕë°
(êðÕ/êðÕëêð/îòù°ôð)Ëæôèðüë / Full Name(Mr/Mrs/Miss) &
Address of the Applicant :දුරකථන / සෆක්වහ / ඊ-යම්ල්) :îêèéùÎçòð/ îêèéùåæù°/ ëðä° íஞ்òù°:Telephone/Fax/E-Mail:ඉල්ලුම්කරුයේ ජළතික ශෆඳුනුම්ඳත් අිංකය :ôðÈúç°çðç°çôèðä° ÎêòðÁíéìÁèäíì°éì¡ùæ°æë° :NIC Number of the Applicant :-
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උඳන් දනය / çð÷å°êêðæêð/ Date of Birth :-
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ඉල්ලුම්කරු/ඉල්ලුම්කළරිය ිංකළයව් පුරලෆසියයක්ද යන ලග :ôðÈúç°çêèõˆ /ôðÈúç°çêèèð ¡ùñ°éæç° çðõéÛÁèöä°çÊ
Citizenship of the applicant :ව්යළzඳළර වහථළනය පිහිටි ප්රළ-යේශීය යල්කම් යකොට්ඨළවය :ôðÁèçèõåðéùÁë° íéëå°Êó°óçðõÎêòîòÁùèùˆ çðèðÔ:Divisional Secretary of the business Place :යඳොලිවහ ලවම/îçèùðÝ° æì°Ìç°çèì°Ìç° çðèðÔ/ Police Division:I. ව්යළëඳළරය පිහිටි යඳොලිවහ ලවම
/ôðÁèçèõë° íéëå°Êó°óîçèùðÝ°
æì°Ìç° çèì°Ìç° çðèðÔ/ Police Division of the business place:-
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ව්යළpඳළරික:-පුේගලික:ôðÁèçèõ:-êäðÁèˆ:Business :-Private:-

වහත්රීි පුරු භළලය
/ÍÈ îçÈêä°éë / Sex :-

II.ඉල්ලුම්කරු/ඉල්ලුම්කරුලන් ඳදිංචි යඳොලිවහ
ලවම/ôðÈúç°çêèõˆ/ôðÈúç°êèˆæóðä° îçèùðÝ°æì°Ìç°çèì°Ìç° çðèðÔ/
Police Division of the Applicant:උකවහ ව්යළvඳළරයට යයදවීමට බළයඳොයරොත්තුලන මුළු ප්රළìේධනය
Total capital to be used for pawning business
íìÆôðÁèçèõê°êð÷°Æ îòÁ°Áöêðˆçèˆæ°Æë°ËÏ†ùêäë°
ඉල්ලුම්කරුලන් යලනත් උකවහ ව්යළÏඳළර ඳලත්ලළයගන යන්යන් නම්
විංඛ්යළිහ ල වශ ඒ පිළිබ විවහතර /ôðÈúç°çêèõˆ Îô× ÖêèôÊôðÁèçèõë°
øä°÷ðéäîæèÈÌåìèê°ÊôêèÁðä° íÊ ç÷°÷ðÁôðçõë° :State Applicant has any other pawing business,if "yes" mention
details/How many
ව්යළiඳළරය/ඉල්ලුම්කරු වතු චිංච ශළ නිහච යේඳල මුළු
ලටිනළකම/ôðÁèçèõë° /ôðÈúç°çêèõˆ ôòë° ãó°óíéòüë° ë÷°×ë° íéòÁò°
îòèê°Êæ°æóðä° îëèê°êç° îç×ëêð :State Total fixed and other properties own toBusiness
/applicant :ව්යළlඳළරය/ඉල්ලුම්කරු යලනත් ඳළර්ලයන්ට ණය ලයයන් යගවීමට ඇති
මුළු ලටිනළකම / ôðÁèçèõë°/ ôðÈúç°çêèõˆ Îô×
ÖêèôÊåçÕæ°ÆæìäèæîòÙê°ê ¡Õæ°Æë° ËÏç° îç×ëêð / State Total
debts owe to others by the Business /applicant :ආදළයම් බදු යගලන්යන්ද ? එයවේ නම් එහි යගොනුඅිංකය :ôÕëèäôèðîòÙê°êç° çÌæðä÷° êè ? íô°ôèõèÁðä° íêä° ¡ùæ°æë° :Income Tax Payer? if "yes" mention the file number :ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුල(බ.ඳ.), දනො.204, දෙන්සිල් දකොබ්බෑකඩුල මාලත, බත්තරමුල්.

දු.ක. 011-2077270
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උකවහ ව්යළඳඳළරය යයදවීමට බළයඳොයරොත්තු ලන වහථළනයේ ලිපිනය ශළ
එම යේඳෂ ඔබට අයත් යේඳෂක්ද? නෆතයශොත් බදු යේඳෂක්ද? යන්න
(ඔප්පුයව් ඡළයළ පිටඳත ඉල්ලුම්ඳත වමඟ ඉදරිඳත් කරන්න.) :íìÆôðÁèçèõë° îòÁ°Áöêðˆçèˆæ°Æë° ¡ìê°êðä° Ëæôèð ë÷°×ë°
íò°îòèê°Êãñ°æÓæ°Æîòèå°êëèäêè ? ¡ù°éùÎÁù° Æê°êéæò° îòèê°êè
?öä°çÊ (Íêäç° çê°êðõçðõêðøä°÷ðéäôðÈúç°çê°Êìä° òëˆç°çðææ
° Ôë°):State the Business place owned to you or rented.?
(Attached photocopy of the deed with the application) :-
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යමයටකලින්උකවහ ව්යළoඳළරයක් ඳලත්ලළයගන ගියේද යන ලග, එයවේ නම්
එය අලවන් කිරීමට යශේතු :¡ê÷°Æ Ëä°äˆ íìÆôðÁèçèõë° øä°÷ðéäîæèÈÌåìèê°êðäèõèöä°çÊ.
íô°ôè÷èÁðä° íêéä †âôðÌôê÷°æèäæèõúë°:State were you carried out pawning business previously?if it
terminated, state reason :-
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අයදුම්කරු කිසියම් අඳරළධයකට ලරදකරුවී තියේද යන ලග :ôðÈúç°çêèèðÖêèôÊ Æ÷°÷ê°êð÷°Æ Æ÷°÷ôèóðÁèæð ¡Õæ°æðõèõèöä°÷ ôðçõë°
Has the applicant been convicted to criminal offence in a court?
if "yes" mention details :ආරක්ළල වශළ ආරක්ක බඩු යවේප්පුලක් ශළ අයනකුත් උඳකරණ
ව්යළඳළරයේ වවිකර තියේද යන්න :çèÊæèç°çð÷°æèæçèÊæèç°çèäîçèÕì°
îçì°âë÷°×ë°ÖéäÁãçæõúñ°æó°ôðÁèçèõê°êðù°îçè×ê°êç°çì°Ìó°óêèöä°÷
ôðçõë°
State safety locker, security Equipments fixed & actions taken
for security exist in the business :රක්ණය කිරීමට අදළ යතොරතුරු (ප්රsඥප්තියේ 27 ලගන්තිය ඳරිද)
/Details of Insurance (As per sec.27)
බඳත්ර ය ඉල්ලුම් කරන දනට ඔඩඳන ල ලටිනළකම
/Value of the pawing to the date of application submit :..............+ලර්යක් තු උකවහ ලයයන් බළ ගෆනීමට අදශවහ කරන භළණ්ඩ ල ලටිනළකම :- ...............
Total value of pawing excepted to receving within the year
රක්ණ ආලරණය වියයුතු ඔඩඳන ල ලටිනළකම / Value of the Insuarence:- ...............
රක්ණය ලිංගු කළය/ Insurance valid period :- ............................ සිට ............................ දක්ලළ
ඉශත කී යතොරතුරු යටයත් ඉශත නම් වශන් බඩු උකවහ ගන්නන්යේ ව්යළdඳළරය වශළ වම්පූර්ණගිනි ශළ යවොරබිය රක්ණ ආලරණය
බළයගන ඇති බල මළ / අඳ විසින් වත්ය යව ප්ර කළ කර සිටිමි.
((ගිනි ශළ යවොරබිය රක්ණ වශතික ල පිටඳතක්ඉදරිඳත් ක
යුතුය./Certified Insuarence certificate should be submitted)
(1) ප්රiඥප්තියේ විධිවිධළන අනුල ඳශත යඳොත්ඳත් ශළ යල්ඛන ඳලත්ලළයගන යන්යන්ද?
1. ඔඩඳන යඳොත (අ ආකෘතිය) / Article Baankඔව් / නෆත
2. ඔඩඳන විකුණුම් යඳොත (ඇ ආකෘතිය)/
Sales bookඔව් / නෆත
3. උකවහ තුන්ඩුල (ඈ ආකෘතිය) / Pawn Ticket ඔව් / නෆත
4. දුඳත (ඉ ආකෘතිය) / Pawn receipt ඔව් / නෆත
(1) බඩු යලන්යේසි කර තියේද යන ලග / Auction had been conducted before : ...............................
අලවන් ලරට යලන්යේසිය ඳෆලෆත්ව දනය / Date of final auction held : ..............................
යලන්යේසියේදී නිත්යළ නුක පියලර අනුගමනය කයෂේද? යන ලග : ............................
(2) ....................... දනට උකවහ යගන අවුරුදු 1ක් වම්පූර්ණ ව යේරළ යනොගත් උකවහ භළණ්ඩ ලටිනළකම :- ..........................
Unredeemed article value that are completed one years
(තමළ භළරයේ ඳලතින සියලුම ඔඩඳන උකවහගත් දනය වමඟ යතොග ලළර්තළලක් ඉදරිඳත් ක යුතුය.)
(Submit the total article stock indetailed)
බළ දී ඇති අත්තිකළරම් මුදල් පිළිබ විවහතර- Advance given for articles
i
තම භළරයේ ඇති සියළු ඔඩඳන ලට අදළල බළ දී ඇති මුළු අත්තිකළරම් මුද
:- ............................
i
Total advance given for exsisting articles :- ............................
ii ඔඩඳන නිදශවහ කිරීමට ඇති කළය ඉකුත් වී ඇති ඔඩඳන ලට අදළල අත්තිකළරම් මුද
:- ............................
ii Total advance given for unredeemed articles:- ............................
බඩු උකවහ ගන්නන්යේ ප්රඥප්තියේ 8 ලන ලගන්තියේ විධිවිධළන ඳරිද බඩු උකවහ ගෆනීයම් ව්යළ.ඳළරයට අදළ ඊට යඳර මුදල් ලර්යේ
ලළර්ෂික ගිණුම්ප්ර කළ ඉදරිඳත් කර ඇති බල ප්රලකළ කර සිටිමි.(ළඛළ ඇත්නම් යලනයලනම ගිණුම් ප්රටකළ ඉදරිඳත් ක යුතුය.)
Financial accounting report was submitted according to the section 8 of the statute.
(Separate Accounting report for each branches)
බදු ගිවිසුම වම්බන්ධ විවහතර - Rent Agreement
1. බදු ගිවිසුමට අදළ යේඳයල් ලිපිනය / Address of the property :- ...................................................
:- ......................................................................................................................................................
2. බදු ගිවිසුයම් ලිංගු කළය / Rent Period
:- .................................. සිට ............................. දක්ලළ
3. උකවහ ව්යළිඳළරය කරයගන යළමට යේඳ අයිති තෆනෆත්තළයේ කෆමෆත්ත ඳකරන ප්ර.කළය
Willingness
/
statement
given by property owner:- ...................................................................................................................
(ලිංගු කළය ඉක්මවී ඇත්නම් නල බදු ගිවිසුම ඉදරිඳත් ක යුතුය./ Submit new rent agreement if expired the
agreement)
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ඉශත වශන් සියළු විවහතර වත්ේ ශළ නිලෆරද බලද, ඉශතින් ප්රbකළ කර ඇති යම් කරුණක්, ලළර්තළලක් අවත්යt බල ඔප්පු වුලයශොත්
2015 අිංක 01 දරන බඩු උකවහගන්නන්යේ ප්ර ඥප්තියේ 37 ලගන්ති ප්රුකළරල ලරදකට ලරදකරුලන් ලන බලටද කියලළ යත්රුම්යගන
වශතික යකොට අත්වන් කරමි.
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.
දනය/êðæê/Date : -අයදුම්කරුයේඅත්වන/ôðÈúç°çêèèðÁðä° éæîÁèç°çë/ Signature of Applican
°

ආදායම් දදඳාර්තදම්න්තුල(බ.ඳ.), දනො.204, දෙන්සිල් දකොබ්බෑකඩුල මාලත, බත්තරමුල්.

දු.ක. 011-2077270

(1) බඩු උකව් කරන්නන්දේ ව්යාnඳාර ව්ථානයක කරදගන යාම වශා බඳත්රfයක් බා ගැනීමට ඉදිරිඳත් කයුතු
දල්ඛන. (ප්රනඥප්තිදේ 7(1) අ,ආ,ඇ,ඈ)
1. ඉල්ලුම් ඳත්රඳය
2. දිවුරුම් ප්රඳකායක්
3. ව්යාරඳාර නාම ලියාඳදිංචි වශතිකය/ ශවුල් ගිවිසුම/ වාංගමික වංව්ථාලලිදේ පිටඳතක්/ වමාගම් ලියාඳදිංචි
කිරීදම් වශතිකය
4. දඳර මුදල් ලර්දේ ලාර්ෂික ගිණුම් ප්රතකාය
5. ප්ර ඥප්තිදේ 27 ලගන්තිය ප්රකාරල ගිනි ශා දවොරබිය රක්ාලරණදේ පිටඳතක්
(එක් එක් ව්යාඳාරික ව්ථානයක් වශ/දශෝ ාඛාලක් දලනුදලන් දලන දලනම ඉල්ලුම්ඳත්රක ඉදිරිඳත් ක යුතුය.)
(2) බඩු උකව්ගන්නන්දේ නල ව්යානඳාරයක් ලියාඳදිංචි කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කයුතු දල්ඛන.
1. ඉල්ලුම්ඳත්ර්ය
2. දිවුරුම් ප්රගකායන්
3. හිමිකරු/හිමිකරුලන් ඳදිංචි ව්ථානදයන් ශා ව්යාකඳාර පිහිටි ව්ථාන ල දඳොලිව් ව්ථානාධිඳතිලරුන්දගන්
ලාර්තාල
4. ලාර්ෂික ගිණුම් ප්රමකාය
5. පූර්ණ ලගකීම් වහිත ගිනි ශා දවොරබිය රක්ණ වශතිකදේ වශතික ක පිටඳතක්
6. ප්ර්ඥප්තිදේ 43(1) උඳලගන්තිය ඳරිදි ඉදිරිඳත් කයුතු වාධන ඳත්රිය
7. ව්යාණඳාරය පිහිටි ව්ථානදේ බදු ගිවිසුම/සින්නක්කර ඔප්පුදව් වශතික ක පිටඳතක්
8. ව්යාණඳාර නාම ලියාඳදිංචි වශතිකය/ශවුල් ගිවිසුම/වාංගමික වංව්ථාලලිය/වමාගම් ලියාඳදිංචි කිරීදම් වශතිකදේ
වශතික ක පිටඳතක්
(3) ව්යාඳාරදේ අයිතිය ඳැලරීමට (ප්රිඥප්තිදේ 44(1) ලගන්තිය අනුල) ඉදිරිඳත් කයුතු දල්ඛන
1. බඩු උකව් ගන්නා ශා ඳැලරුම්ාභියා ඳදිංචි ව්ථානදයන් ශා ව්යාඥඳාරය පිහිටි ව්ථාන ල දඳොලිව්
ව්ථානාධිඳතිලරුන්දගන් දඳොලිව් නි්කාණ වශතිකයක්
2. ප්රලඥප්තිදේ 3(2) ලගන්තිය කරුණු ඇතුත් දිවුරුම් ප්රයකායක්, බඩු උකව් ගන්නා ශා ඳැලරුම්ාභියා විසින්
ඉදිරිඳත් ක යුතුය.
3. නිදශව් කිරීමට ඇති සියළු ඔෙඳන ශා උකව් කා සීමාල තු දබ්රා දනොගත් ඔෙඳන පිළිබ සියළු දතොරතුරු
4. ඳැලරුම්ාභියා නමින් ඇති බදු ගිවිසුදම් වශතික ක පිටඳත්
5. ඳැලරුම්ාභියා නමින් ඇති ගිනි ශා දවොරබිය රක්ණාලරනදේ වශතික ක පිටඳත්
6. ඳැලරුම්ාභියා/ාභීන් නමින් ඇති ව්යා්් ඳාර නාම ලියාඳදිංචි වශතිකය, ශවුල් ව්යාබඳාර ගිවිසුම, වමාගම්
ලියාඳදිංචි කිරීදම් වශතික, වාංගමික වංව්ථාලලිදේ පිටඳතක්
7. දලනත් යම් දල්ඛනයක්
(ව්යාලඳාරය ඳැලරීමට අදශව් කරන දින සිට මාව 3කට දඳර ආදායම් දකොමවාරිව් දලත ලිඛිතල ඉල්ලීම ක
යුතුය.)
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