
H 024750 – 5,00.000 (2002/05)  ලංකා රජෙය් මු ණ ෙදපා තෙ න්තව 
 

ෙම ට  වාහනය  ෙවනෙුවන ්ආදාය  බලපතය  ලබා ගැනමී සඳහා 
අය  පත - 30 (1) වැන ිවගනත්ය 

ேமா டா  வாகன வ  அ மதி  ப திர தி கான வ ண ப  ப  30 (1) 
APPLICATION FOR A REVENUE LICENCE FOR A MOTOR VEHICLE – SECTION 30 (1) 

 
 
වාහනෙය් අංකය 
வாகன இல                                   ………………………………………………… 
Vehicle No. 
 
වාහන පන්තය 
வாகன தி  வ                     ………………………………………………….. 
Class of Vehicle                         (Ÿ සටහන බලන්න) / றி  “ஆ” ைவ  பா க/ (vide Note B) 
 
වාහනය යා කරනු ලබන්ෙන් ෙප ල් / සල් / භ ෙතල් වලන්  
ெப ேறா  / ச / ம ெண ைணயனா  இய  வாகன  

Operated with Petrol / Diesel / Kerosene 
 
බලපත අ“කා ය වන  …………………………………………………………………………………………………………  ෙවතටයි. 
To : The Licensing Authority 
 
                ඉහත සඳහන්  වාහනෙය් ලයාපදං  අයිතක  වන  …………………………………………………………………………… 
පදං  ………………………………………………………... වන මම, …………………………………………………………. ..ව ෂය 
ෙවනුෙවන් ආදාය  බලපතය  නිකත් කරන ෙමයින් ඉල්ලා සි . වාහනය පළබඳව අදාල —ස්තර පහත දැ ෙ . 
.................................................................................................................இ  வசி  ேம றி த வாகன தி  பதி  ெச ய ப ட உ ைமயாளராகிய 
நா  ............................................................................................20............................ வ ட வ  அ மதி ப திர தி  இ தா  வ ண ப கிேற . 
 

I …………………………………………………………………… of ………………………………………………………..……….. 
being the Registered Owner of the above vehicle hereby apply for a revenue licence for the year 20 … The relevant particulars of  
 
 
  (අ) චැසි අංකය      (ආ) එන් න් අංකය 
(அ)  ெசசி இல க          ………………….....                                                      (ஆ)   இய திர இல கம              ……………………………………. 

 (a)  Chassis No      (b)   Engine No 
 
 
(ඇ) පථමෙයන් ලයාපදං  කළ දනය 
 (இ) தலாவ  பதி திகதி                            ………………………………………………. 
 (c)   Date of First Registration 
 
(ඈ) වාහනෙය් තාරබර ෙහා ………………  කා ……………  රා …………………….  ( ගෑ   ) . 
(ஈ) வாகன தி  எைட     ................................அ .............................. வா...........................இறா................................................கி.கி 
        The tare of the vehicle ……………… Cwt ……………..  Qr. ………………… Lbs. (…………… Kgs) 
 
(ඉ) මගී ආසන සංඛ ාව 
(உ) ப ரயாணகள  ஆசன க           ……………………………………….. 

(d)   Passenger seats 

ïÄåà.Éå.À. 
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කා යාලෙය් පෙය ජනය සදහා පම  
கா யாலய உபேயாக தி  ம  

For Office Use Only 
 
පාලන අංකය  
க பா  இல               …………………………………. 

Control No. 

 
(ඊ) වාහනය, වායු ටයරවලන්/ වායු  ෙනාවන ටයරවලන් සමන්—තය. 
(ஊ) கா றைட த டய க  / கா றைடயாத டய க  ெபா த ப ள வாகன  

(e)  The vehicle is equipped with pneumatic tyres / non – pneumatic tyres 
 
ආදාය  බලපතය මා ෙවත නිකත් කරනු මැන— / පහත සඳහන් ලපනයට එවනු මැන—  
அ மதி ப திர திைன எ னட  ஒ பைட க  / ப வ  கவ  அ ப  

The licence may be issued to me / sent to the following address 
 
     …………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………… 
 
                   ……………………………………………………….. 
        අයිතක  ෙග් අත්සන / ைகெயா ப  ,/ 
         Signature of Owner 
දනය / திகதி/ Date …………………………….   

(2) 
 



2. ෙම . ප. ෙකා. කා යාලෙය් / ක ෙ ෙය් පෙය ජනය ප සයි  /  ேமா.ஆ.க ேச ய  பாவ  / for use in CMT s office /    
    Kachcheri 
 
සරප්      බලපත ගාස්තව  ………………………………… 
 
      අමතර දඩ මුදල  ………………………………… 
 

i. ………………………………… සින් නිකත් කරන ලද  …………………………………  ව ෂෙය් බලපතය / අංක 
                 දරන සි  පත ඇත. 

 
ii.  අංක ………………………………… දරන ර ෂණ සහතකය ………………………………… දනය ෙත  වලංගය 

 
iii. ………………………………… සින් නිකත් කරන ලද අංක ………………………………… සහ …………………… 

දන දරන ෙය ග තා සහතකය අමුණා ඇත. 
 

iv. අංක ……………………… සහ …………………… දන දරන ෙපෟද්ගලක ෙක  රථ අවසර පතය ……………… දන 
ෙත  වලංගය 

 
v. අංක …………………………සහ …………………… දන දරන නිත  බස්රථ ෙස්වා සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පතය 

……………………..දන ෙත  වලංගය 
 

vi. අංක ………………………… සහ ……………………… දන දරන කාලන බස්රථ ෙස්වා සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර 
                පතය ……………… දන ෙත  වලංගය 

 
vii. අංක ………………………… සහ ……………………… දන දරන වෙමන් පැද ෙ  අවසර පතය …………………… 

                 දන ෙත  වලංගය (වාහනය වෙමන් පැදෙ  න  පමණ  අදාල ෙ .) 
 
 
ඉහත සඳහන් ස්තර නිවැරද දැයි ප ෂා කරන ලද. 20 ………………… ව ෂය සදහා  …………………… මුදල / 
බැංකව සින් සහතක කරන ලද ෙච පත /බැංක අණකරය /මුදල් ඇණවම /තැපැල් ඇණවම  බාරෙගන බලපතය 
නිකත් කරන්න/ ඔබ ෙවත තබා ගන්න. 
 
 
        …………………………………………………
        ප ෂා ෙ  සහ සහතක ෙ  නිලධා  
 
දනය  ………………………….. 
 
 

ෙම . ප. ෙකා. කා යාලෙය් පෙය ජනය ප සයි 
 
 
ඉහත සඳහන් මුදල ලද . 
 
අංක ……………………………… සහ ……………………දන දරන බලපතය ලයා ඉහත සදහන් උපෙදස්වලට අනුකලව 
කටයුත කරන ලද. 
 
 
දනය  ………………………………     ……………………………………… 
         සරප් 
 
 

 
 

ෙම . ප. ෙකා. කා යාලෙය් / ක ෙ ෙය් පෙය ජනය ප සයි 
 
 
බැංක ල පත් අංකය …………………………       (1) ෙනාබැදපත් ෙලප්රෙයහි අඩංග සටහන්, අදාල ලය ල සමග ප ෂා ෙකාට  

                                       නිවැරද බවට සහතක කෙළ . 
 
බලපත අංකය …………………………                (2) බලපතය අත්සන් කරන ලද. නිකත් මට බලය ෙද . 
 
 
………………………….       ………………………………. 
 
ෂය භාර ලපක         බලයලත් නිලධා  

 
 
දනය ………………………..       දනය …………………….. 


