
 

��ෙ�ඛා සහ�කය/ ෙන�පවරා ගැ�ෙ� සහ�කය� ලබා ගැ�ම 
සඳහා වන ඉ��� ප�ය - ග�පහ මහ නගර සභාව

1.ඉ���ක�ෙ� නම:- 

2.��නය:- 

3.

1.ඉ��� කරන ඉඩෙ� නම:- 

2.��� අංකය හා කැබ� අංකය:- 

3.පාර ��ය මාවත:- 

4.ව�පන� අංකය:- 

5.ඉඩ� �මාණය:- 

6.�ාම �ලධා� ෙක��ඨාශය:- 

7.���පත ��ෙයල කල ���ෙද�� මහතාෙ� නම ��නය:- 

(���පෙ� �ටපත� අ�ණා තැ�ය ��ය)

���පත:- 

4.අදාල ඉඩෙ� දැනට ෙග�ඩනැ��ල� තනා �ෙ�ද? ඔ� -     නැත -

ඒ සඳහා කා�යාලෙ� අ�මැ�ය� ලබා �ෙ�ද? 

ඒෙස� න� ෙග�ඩනැ�� අය��ප� අංකය:- 

5.��ෙ�ඛා සහ�කය ෙන�පවරා ගැ�ෙ� සහ�කය ඉ��� ��මට ෙහ��ව

1.ඉඩ� �ල� ගැ�ම - 

2.ඉඩ� ෙග�ඩනැ��ල� ඉ���ම සඳහා - 

3.ෙවන� - 

6.සහ�කය ෙය�� කල�� ආයතනය/බැං�ව:- 

��නය:- 

ඉහත දැ�ෙවන ක�� මාෙ� දැ�ෙ� හ�යට �වැර� බව� මා ��� ඉ��� කරන සහ�කය ඉඩෙ�
ෙග��නැ��ල� සෑ�මට ���/���� බව �කාශ ව�න� ෙන�වන බව මම ද�නා බව� ෙම�� �කාශකර

���.



�නය :- 

ඉ���ක�ෙ� අ�සන

නාග�ක ෙක�මසා�ස/්නාග�ක ෙ�ක�/�.ආ.��ක�

නම:- 

පාෙ� ��ෙ� අංකය:- 

දරණ ෙ�පල සඳහා ව�පන� බ� ෙමම කා�යාලය ම�� පනවා ඇ� නැ� බව� ෙමම ෙ�පල සඳහා ව�පන�

අ�කර බ� �ඟ ඇ� නැ� බව� ෙ�පල සඳහා �� ෙ�ඛා සහ�ක ��� ��ම ���/���� බව� ව�තා කර�.

�නය:- 

�ෂය ��ක�/ ආදාය� ප�පාලක

��ෙ�ඛා හා ෙන�පවරා ගැ�ෙ� සහ�කයට �ය�ත ගාස�්ව    අයකර ෙගන ���

කර�න.

නාග�ක ෙක�මසා�ස/් කා.භා. �ලධා�

ෙක��ෙ��:-

01.��ෙ�ඛා සහ�කය ෙන�පවරා ගැ�ම සහ�කය� ��� කර� ලබ�ෙ� අදාල ඉ���ප� අය��ක�

��� ස���ණ ��ෙම� පම�. ඒ සඳහා �ය�ත ව�පන� ගාස�් අවසාන කා��ව ද�වා ෙගවා ��ය ��ය.

02. ඉහත ද�වා ඇ� සහ�කය ඉ���කර� ලබ�ෙ� ක�� කරන ලද ඉඩම� සඳහා න� එම ඉඩම 1988
ව�ෂයට ප�ව ක��කරන ල�ෙ� න� ��ක��සැලැසම් සඳහා අ�මැ�ය ෙමම ක�යාලෙය� ලබාෙගන ��ය

��ය. ඉඩ� ක��යක �වාස ඉ���ම සඳහා ප�චස ් 

03.අනවසර ෙග�ඩනැ�� ඉ�කර ඇ� ඉඩම සඳහ සහ�ක ��� කර� ෙන�ලැෙ�.

වැඩ අ�කා�/තා�ෂණ �ලධා� ව�තාව

1. පාෙ� නම හා අ��ය :-



2. පාෙ� ��ෙ�ඛා �මාව:-

3.පාෙ� ෙග�ඩනැ�� �මාව :-

ඉඩමට �ෙ�ග මා�ගය:-

4.��ෙ�ඛා සහ�කය ඉ�ලන ඉඩ� සඳහා බලයල� ���ෙද�� ��� සකස ්කල

මානක සැල�� අංකය:- 

මානක සැල�� �නය:- 

���ෙද��වාෙ� නම:-

අදාල ෙල�� අංකය:- 

ඉඩෙ� �මණය:- 

5.ෙවන� :- 

�නය:- 

වැඩ අ�ක�/තා�ෂණ �ලධා�

මහ නගර සභාව- ග�පහ


