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උපදෙස් 

1. අයදුම්පත් සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස් 

(i) අයදුම්කරුවන් අවශ්ය සියලු ත ොරතුරු පුරවො අදොළ ලිපි තේඛන අමුණො එවිය යුතුය. 

(ii) අයදුම්කරුවන් ලියොපදිංචි වීමට බලොතපොතරොත්තතුවන අයි මවලට ඉදරිතයන් ‘X’ ලකුණු කළ යුතුය. 

උදො: සැපයුම්කරුතවකු නොම පුවරු, සමරු ඵලක සහ ගුවන් ටිකට්පත්ත තසේවො සඳහො ලියොපදිංචි වීමට 

කැමති නම්, අයදුම්ප  පහ  පරිද සලකුණු කළ යුතුය. 

උපකාණ්ඩය අයිතමය 
ගාස්ුව 

(රු.) 
X ලකුණු 
කරන්න  

ප්රචොරණය සහ තවළඳ 
දැන්වීම් 

නොමපුවරු 

250.00 

  X 

සමරු ඵලක X 

තවනත්ත ප්රචොරණ අවශ්ය ො   

ගුවන් ප්රතේශ්පත්ර තසේවො ගුවන් ප්රතේශ්පත්ර තසේවො 1,000.00 X 

2. ලියාපදිංචි ගාස්ු දගවීම සඳහා උපදෙස් 

(i) අයදුම්කරුවන්  මන් අයදුම් කරන අයි ම සහි  එක් එක් උප කොණ්ඩය සඳහො අදොල ගොසේතු තගවිය 

යුතුය. අවශ්ය ගොසේතු තගවීමට අතපොතහොසත්ත වන අයදුම්පත්ර ප්රතික්තෂේප වන අ ර වැඩිපුර තගවන ලද 

අයදුම්පත්ත ගොසේතු නැව  තගවනු තනොලැතේ. 
උදො: ඉහ  උදොහරණයට අනුව සැපයුම්කරුතවකු නොම පුවරු, සමරු ඵලක සහ ගුවන් ටිකට්පත්ත තසේවො 

සඳහො ලියොපදිංචි වීමට කැමති නම්, අයදුම්පත්ත ගොසේතුව රු. 1,250.00 ක් තේ. (ප්රචොරණය සහ තවළඳ 

දැන්වීම් සඳහො රු. 250.00 + ගුවන් ප්රතේශ්පත්ර තසේවො සඳහො රු. 1,000.00) 

(ii) ලියොපදිංචි ගොසේතු ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක ඕනෑම වොණිජ බැිංකුව කින් තගවිය හැකි අ ර SLIPS 

හරහො පහ  ගිණුමට මුදේ මොරු කරන තලස ලිපියක් ලබො දීතමන් සිදුකල හැක (බ ංකු ගාස්තතු අදාල 

වේ). 
බැිංකුතේ තක් ය : 8004 

බැිංකුතේ නම : Central Bank of Sri Lanka 

ශ්ොඛොතේ තක් ය : 001 

ශ්ොඛොතේ නම : Head Office 

ගිණුම් අිංකය : 65911 

ගිණුතම් නම : Inter Department Entry Clearing Finance (Common) 

තයොමුව/ විසේ රය : Supreg-වයොපොර ලියොපදිංචි/ CIDA/ NCASL අිංකය 
උදා.: ඔතේ වයොපොර ලියොපදිංචි අිංකය PV-0000 නම්, තයොමුව/ විසේ රය විය යුත්තතත්ත               

Supreg-PV-0000. 

ඉේලුම් කිරීතම් ලිපිය සඳහො මීළඟ පිටුවේ සඳහන් ආකෘතිය භොවි ො කළ හැක. 
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දේකම් 

ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුව 

 

කළමණොකරු 

බැිංකුතේ නම 

ශ්ොඛොතේ නම 

දනය 

SLIPS හරහා මුෙේ මාරු කිරීම 

මොතේ ගිණුම් අිංකය වන (ඔබදේ ගිණුම් අිංකය) න් පහ  සඳහන් ගිණුමට SLIPS මඟින් රු.(නිව රද අයදුම්පත් 

ගාස්ුව) ක මුදලක් මොරු කරන තමන් කොරුණිකව ඉේලො සිටිමි. 

බැිංකුතේ තක් ය : 8004 

බැිංකුතේ නම : Central Bank of Sri Lanka 

ශ්ොඛොතේ තක් ය : 001 

ශ්ොඛොතේ නම : Head Office 

ගිණුම් අිංකය : 65911 

ගිණුතම් නම : Inter Department Entry Clearing Finance (Common) 

තයොමුව/ විසේ රය : Supreg-වයොපොර ලියොපදිංචි/ CIDA/ NCASL අිංකය (උදා.: Supreg-PV-0000) 

සේූතියි 

(අත්තසන) 

ඔබතේ නම : 

ජො. හැ. අිංකය : 

ගිණුම් අිංකය : 

 


