TELECOMMUNICATIONS REGULATORY COMMISSION OF SRI LANKA
APPLICATION FOR ISSUE OF VENDOR LICENCE

To be filled by TRC staff
Ref. No.

To be filled by the Vendor.
(Refer General Instructions (Annex – A) and Licence Fee Schedule (Annex – B) before filling)

1. Company Name: …………………………..…..………………………………..….
…………………………………………………………………………………
2.

Business Registration Number: ………………………………………………….....

3.

Registered Business Address: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Telephone Nos:

4.

…………………………………………………………….

Name of the Contact Person : ..…………………………………………...…………
Designation : …………………………………………………………………..
Mobile No : ………….…………….. Email : ………………………………...

5.

Purpose /activity for which a vendor license is required (please tick):
i.

Manufacture

ii.

Import

iii

Deal-in, Sale , Offer for Sale

iv.

Demonstrate, Transfer

v.

Hire, Lease,

vi.

Installation, Maintenance, Repair

6.

Please tick the required category/categories.
i.

Wired Communication Apparatus and Accessories

ii.

Wireless Communication Apparatus and accessories excluding Cellular Phones,
Satellite Receivers, GPS Vehicle Tracking Devices.
If there is a requirement to add following categories to the Licence
please tick (Conditions applied)
a

Cellular Phones

b

Satellite Receivers

c

GPS Vehicle Tracking Devices

Do you intend to import only the following items?

7.

8.

iii.

Remote Controlled Toys and Bluetooth Devices

iv.

Others (please specify): ………………………………………………

Address of :
i Trading outlet : …..……………………………………………………..……
………………………………………………………………
ii

Maintenance/Repair Centre : …….……………………………………………
…….……..…………………………………….

iii

Stores/Warehouse:

…...…………………………………………………….
………………………………………………………….

Arrangements for maintenance, repair and after sales service:
Professional and Technical Staff:
Name of
Staff Member

Academic
Qualification

Issuing
Authority

Experience

………………

………………..

…………………..

…………….

ii. ………………

………………..

…………………..

…………….

iii. ………………

………………..

…………………..

…………….

i.

I/We undertake to comply with all provisions of the License and to be bound by all rules
and regulations now in force or which may be subsequently promulgated for the control of
telecommunication apparatus.
Name of the Applicant :

.……………………………………………………………..

Designation………………………………………Telephone No …………………………
National Identity Card No/ Passport No:…………………………….
Date:……………………….

Signature: ……………………..
(Company Seal)

Annex - B

LICENCE FEE SCHEDULE

No

Purpose/Activity

Fee per Annum
Upto ten (10)outlets

Over ten (10) outlets

1

Manufacture / Import / Deal-Sale / Offer
for sale of Telecommunication Apparatus by
way of Trade

Rs.5,000.00
(per factory/trading
outlet)

Rs.2,500.00
(per factory/trading
outlet)

2

Transfer/Hire/Lease/Demonstration of
Telecommunication Apparatus by way of Trade

Rs.2,500.00
(per trading outlet)

Rs.1,250.00
(per trading outlet)

3

Maintenance or Repair of Telecommunication
Apparatus by way of Trade

Rs.2,500.00
(per trading outlet)

Rs.1,250.00
(per trading outlet)

Annex - A
GENERAL INSTRUCTIONS
Documents required to be submitted for the application of Vendor Licence.
1.

Letter of request for Vendor Licence

2.

Dully filled application form

3.

Copy of the Certificate of Incorporation.

4.

Copy of the Memorandum and Articles of Associations.

5.

Copy of the Form (20) or Business registration and names of the Board of
Directors.

6.

Technical Specifications of the Telecommunications Apparatus/ Radio
Communication equipment/ Data Communications equipment/ Cellular
Phones/ Cordless Phones etc.

7.

Copy of the Certificates of Technical staff (Technical staff should have at least a
Diploma in electronics/telecommunication or relevant field).

8.

Dealer should submit a confirmation letter from its local supplier, if it does not
have workshop facilities.

9.

Income Tax Report along with a copy of the last quarter payment slip.

10.

If any amendments are to be made at the renewal, A new application form
should be completed and submitted to the Commission along with necessary
supporting documents.

11.

Applicant who applies for Satellite Receivers must have DTH Satellite
Broadcasting Service System Licence issued by TRCSL or must get a
recommendation letter from a same System Licence holder.

12.

Applicants are requested to forward four (04) sets of copies of the application
(only for wireless applications) along with the original.

Tel Nos.

TRCSL (General No) : (011) 2689345
Networks Division

: (011) 2683861

Ext

: 5103, 5117, 5118

ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන දකොමිෂන් සභාව
දවළද බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ අයදුේ පත්රය
ශ්රී.ල.වි.ස.නි.ක ො.සභාකේ
කිරීම සඳහා

ාර්ය මණ්ඩලය විසින් සම්පූර්ණ

කයොමු අං ය

විකුණුම් රු විසින් සම්පූර්ණ

ළ යුතුය.

(අයදුේපත්රය සේපූර්ණ කිරීමට දපර දපොදු උපදදස් (ඇමුණුම-අ) සහ දවළද බලපත්ර ගාස්තු උපදේඛනය (ඇමුණුම-ආ)
කියවන්න).
1. සමාගදේ නම : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. වයාපාර ලියාපදංචි කිරීදේ අංකය : ----------------------------------------------------------------------------------3. ලියාපදංචි වයාපාරික ලිපිනය : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------දුරකථන අංක : ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. සේබන්ධ කළ යුතු තැනැත්තාදේ නම : -----------------------------------------------------------------------------තනතුර : --------------------------------------------------------------------------------------------------ජංගම දුරකථන අංකය :------------------------ විදුත් තැපෑල : ---------------------------------------5. දවළද බලපත්රයක් අවශය වීදේ අරමුණු/ක්රියාකාරකම (කරුණාකර සළකුණු කරන්න).
I.

නිෂ්පාදනය කිරීම

II.

ආනයනය කිරීම

III.

ඒ සේබන්ධදයන් කටයුතු කිරීම,විකිණීම,විකිණීම පිණිස ඉදරිපත් කිරීම

IV.

ක්රියාකර දපන්වීම,පැවරීම

V.

කුලියට දීම,බදු දීම

VI.

ස්ථාපනය කිරීම,නඩත්තු කිරීම,අලුත්වැඩියා කිරීම

6. කරුණාකර අවශය වර්ගය/වර්ග සළකුණු කරන්න.
I.
රැහැන් සහිත සන්නිදේදන උපකරණ හා උපාංග.
II.
රැහැන් රහිත සන්නිදේදන උපකරණ හා දසලියුලර්
දුරකථන, චන්ද්රිකා ආදායක, දගෝලීය ස්ථානගත වීදේ පේධතිය සහිත රථවාහන පථ
උපකරණ හැර අදනකුත් උපාංග.
බලපත්රයට පහත සදහන් වර්ග එකතු කිරීමට අවශය නේ කරුණාකර සළකුණු කරන්න.( දකොන්දේසි
අදාළ දේ)
අ.
දසලියුලර් දුරකථන
ආ.
චන්ද්රිකා ආදායක
ඇ.
දගෝලීය ස්ථානගත වීදේ පේධතිය සහිත රථවාහන පථ උපකරණ
ඔබ පහත සදහන් අයිතම පමණක් ආනයනය කිරීමට අදහස් කරන්දන්ද?
දුරස්ථ පාලක දසේලේ භාණ්ඩ හා බ්ලූටූත් උපකරණ
දවනත් (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) ----------------------------------------------------------------

III.
IV.
7. ලිපිනයන් :

අදළවි මධයස්ථාන : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
නඩත්තු/අලුත්වැඩියා කිරීදේ මධයස්ථානය : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.
ගබඩාව/ගුදම : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. විකුණුේ දසේවාදවන් පසුව නඩත්තු කිරීදේ,අලුත්වැඩියා කිරීදේ වැඩපිළිදවලවේ :
I.

වෘත්තීය හා තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය :
කාර්ය මණ්ඩල

අධයාපන

නිකුත් කරන

පළපුරුේද

සාමාජිකයාදේ නම

සුදුසුකම

බලධාරියා

I. ---------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

II. ---------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

III.---------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

මම/අපි විදුලි සංදේශ උපකරණ පාලනය පිළිබදව ප්රකාශිත හා දැනට බලාත්මක සියලුම නීති හා රීති වලට බැඳී සිටින
අතර බලපත්රදේ සියලුම විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට එකඟ දවමි.
අයදුේකරුදේ නම : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------තනතුර : ---------------------------------------------- දුරකථන අංකය : ------------------------------------------------------ජාතික හැදුනුේපත් අංකය/විදේශ ගුවන් ගමන් බලපත්ර අංකය : ---------------------------------------------------------------

දනය : -----------------------------------------------

අත්සන : -------------------------------------------------------------සමාගදේ නිල මුද්රාව

ඇමුණුම - අ

ක ොදු උ කෙස්
දවළඳ බලපත්රය අයදුේකිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදරිපත් කිරීම අවශය දේ.
1. දවළඳ බලපත්රය සදහා ඉේලුේ කළ ලිපිය.
2. නිසි පරිද සේපූර්ණ කළ අයදුේපත්රය.
3. සංස්ථාවක් දලස නීතිගත කළ බවට දදන සහතිකදේ පිටපතක්.
4. සමාගදේ වයවස්ථාවලිදේ සාංගමික පිටපතක්.
5. ආකෘති පත්ර (20) දහෝ වයාපාරය ලියාපදංචි කිරීදේ පිටපතක් හා අධයක්ෂ මණ්ඩලදේ නේ.
6. විදුලි සංදේශ උපකරණ/ගුවන් විදුලි සන්නිදේදන උපකරණ/දත්ත සන්නිදේදන උපකරණ/දසලියුලර්
දුරකථන/ රැහැන් රහිත දුරකථන වල තාක්ෂණික පිරිවිතර යනාදය.
7. තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලදේ සහතික පත්ර වල පිටපත් (තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය අවම වශදයන්
ඉදලක්දරොනික්ස් / විදුලි සංදේශ දහෝ අදාළ ක්දෂේත්රය පිළිබද ඩිප්දලෝමාවකින් සමන්විත විය යුතුය).
8. දබදාහරින්නා සතුව වැඩ බිේ පහසුකේ දනොමැති නේ එහි දේශීය සැපයුේකරු විසින් සහතික කිරීදේ
ලිපියක් ඉදරිපත් කළ යුතුය.
9. අවසන් කාර්තුදේ දගවීේ කුවිතාන්සිය සමඟ ආදායේ බදු වාර්තාව.
10. බලපත්රය යාවත් කාලීන කිරීදේදී කිසියේ සංදශෝධනයක් සිදු කර ඇති නේ නව අයදුේ පත්රයක් සේපුර්ණ
කළ යුතු අතර අවශය සහායක ලියකියවිලි සමඟ එය දකොමිෂන් සභාව දවත ඉදරිපත් කළ යුතුය.
11. චන්ද්රිකා ආදායක සදහා ඉේලුේ කරන අයදුේකරුවන් ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන දකොමිෂන් සභාව
විසින් නිකුත් කළ සෘජු ගෘහස්ථ චන්ද්රිකා විකාශන දසේවා බලපත්රයක් දහෝ එම පේධති බලපත්ර ලාභියාදේ
නිර්දේශ කිරීදේ ලිපියක් ලබා ගත යුතුය.
12. අධයක්ෂකවරුන්දේ/හිමිකරුදේ ජාතික හැඳුනුේපත්රදේ පිටපතක්.
13. අයදුේකරු විසින් අයදුේපත්රදේ මුේ පිටපත සමඟ පිටපත් (04) (රැහැන් රහිත දසේවා බලපත්ර ලබා ගැනීදේ
අයදුේපත්ර සදහා පමණි) ඉදරිපත් කරන දලස ඉේලා සිටිනු ලැදබ්.

දුරකථන අංක : ශ්රී.ල.වි.ස.නි.දකො.සභාව (දපොදු අංකය) : (011) 2689345 දගුව:5103,5117,5118

ජාල අංශය

: (011) 2683861

ඇමුණුම-ආ

බල ත්ර ගාස්තු උ කේඛනය
අංකය

අරමුණ/ක්රියාකාරකම

වාර්ෂික ගාස්තුව
අදළවි මධයස්ථාන දහය
(10) දක්වා

අදළවි මධයස්ථාන
දහයට (10) වැඩි

01.

විදුලි සංදේශ උපකරණයක් දවළඳාමක්
වශදයන් නිෂ්පාදනය කිරීම/ආනයනය
කිරීම/ විකිණීම/ විකිණීම පිණිස ඉදරිපත්
කිරීම.

රු.5,000.00 (කර්මාන්ත
ශාලාවකට/ දවළඳ අදළවි
සැලකට)

රු,2,500.00(කර්මාන්ත
ශාලාවකට/ දවළඳ
අදලවි සැලකට)

02.

විදුලි සංදේශ උපකරණයක් දවළඳාමක්
වශදයන් පැවරිම,කුලියට
දම,බදුදම,ක්රියාකර දපන්විම.

රු.2,500.00(දවළඳ
අදලවි සැලකට)

රු,1,250.00(දවළඳ
අදලවි සැලකට)

03.

විදුලි සංදේශ උපකරණයක් දවළඳාමක්
වශදයන් නඩත්තු කිරිම දහෝ අළුත්වැඩියා රු2500.00 (දවළඳ
කිරිම.
අදලවි සැලකට)

රු.1,250.00(දවළඳ
අදලවි සැළකට)

