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ග�පහ මහ නගර සභාව

1. 01  02  නමැ� මම / අ� ග�පහ

 දරණ සථ්ානය (��නය)  ව�ෂය �ල

 පව�වාෙගන යාම සදහා  �න �ට

වලං�ව පව�න අ�� බලප�ය� ��� කරන ෙලස ෙම�� ඉ��� කර ���/���.

2.අ��ක�ෙ�/අ��ක�ව�ෙ� නම ෙහ� න� :- 

 

 

3.ව�ාපා�ක සථ්ානෙ� ��නය :-  

4.ෙවළද ව�ාපාරය හැ���ෙ� නාමය :-  

5.ස���ණ ෙග�ඩනැ��ලම ව�ාපාරය සදහා ෙය�ද�ෙ�ද :-  

6.ව�ාපාරය පව�ව�ෙ� ෙක�ටසක පමණ� න� එම ෙක�ටෙස� �මාණය :- 

7.ජා�ක හැ���ප� අංකය :-  

8.ෙප��ග�ක ��නය :-  

9.ව�පන� අංකය හා ��ය :-  

10.�රකථන අංකය :-  

මම /අ� ඉහත සදහ� ෙවළදාම/ව�ාපාරය ස�බ�ධෙය� ස�රා�ය ��ව ඇ� ග�පහ මහ නගර සභාෙව

�ය�ම අවශ�තාවය� ස�රා�මට ෙම�� එකග ෙව�/ෙව�.

�නය :-  

අය��ක�ෙ� අ�සන

සැ.�:-

ෙමම අය��පත තැපෑෙල� එව�ෙ� න� ෙ�ඛනගත තැපෑෙල� යැ�ය ��ය.
ෙගවන ලද බලප� ගාස�් ආප� ෙගව� ෙන�ලැෙ�.

බලප�ය� ��� කර� ලබ�ෙ� ග�පහ මහා නගර සභාව ��� ෙගවා ඇ� ��මය

අවශ�තාවය� ස�රාලවෙහ�� පම�.

ග�පහ මහ නගර සභාෙව� අවසරය� ෙන�ෙගන නගර සභා �මාව ඇ�ලත ක�මා�ත ව�ාපාර

පැවැ��ම වරද� වන අතර එෙස� බලප�ය� ගැ�ම අතප� කලෙහ�� ව�ාපාරය අ��ක�ව�ට



���ධව �� ම�� කට�� ��මට ��ෙ�.

ඉහත සදහ� ව�ාපාරය /ක�මා�තය ෙමම අය��ක� ��� පව�වාෙගන ය� ලබන බැ�� ඔ� ���

ව�ාපාර කළමනාක� ���   ව�ෂෙ� ෙවළද බලප�ය� සදහා ෙමම ඉ���

ප�ය ඉ��ප� කර ඇත. ��� කට�� සදහා ඉ��ප� කර�.

�නය :- 

අදාය� ප��ක/අදාය� ප�පාලක

කා�යා�ය �ෙය�ජනය සදහා

නාග�ක ගණකා�කා�

සභාව ස� කඩ කාමර ��බඳ වා�තාව

කඩ අංකය :-

ෙ�ඛනගත අ��ක�ෙ� නම :

ක. ස(කඩ��)

ක. ස

වා��ක ත�ෙස��ව සහ ෙක��ඨාශ අංකය වා�තා කර�න

�. ක. ස

වා��ක ව�නාකම �    �. ෙක��ඨාශ අංකය    ෙ�.

ෙ�පළ �සත්රය   

ක. ස. (ව�පන�)

නාග�ක ෙක�මසා�ස ්/ නාග�ක ගණකා�කා� / ආදාය� ප��ෂක

වා��ක ව�නාකම අ�ව බලප� ගාස�්ව �    � අය ��ම ���ය.

�. ක. ස

මහජන ෙස�ඛ� ප��ෂක



Online download

ක�ණාකර ඉ�ම�� වා�තා කර�න

නාග�ක ෙක�මසා�ස්

ෙස�ඛ� ෛවද� �ලධා�

අ�පා� ස�රා ඇ� බැ�� ��ෙ�ශ කර�/  ෙන� කර�

මහජන ෙස�ඛ� ප��ෂක

නාග�ක ෙක�මසා�ස්

බලප� ��� ��මට ��ෙ�ශ කර�/  ෙන� කර�

�නය :-

ෙස�ඛ�/ෛවද� �ලධා�

ක. ස

�ය�ත ගාස�් අය ��මට පමණ� අ�මත කර�/  ෙන� කර�

ෙවළඳ බලප� ��� ��ම අ�මත කර�/  ෙන� කර�

�නය :-

නාග�ක ෙක�මසා�ස්
ග�පහ මහ නගර සභාව

ෙ�ඛන ගත කරන ල�

ෙ�ඛන අංකය :- ��ව :-

�ද� ��තා�� අංකය :- �දල :-

බලප� අංකය :- �නය :-

   


