
ග�පහ මහ නගර සභාව

ෙවළද දැ���/බැන�/�චාරක �ව� (කට��) ග�පහ මහ නගර 
සභාව ම�� ��ා තබාෙගන �ද�ශනය ��ම සදහා අවසර ගැ�ෙ� ඉ���

ප�ය

1.ඉ���ක�ෙ� නම:- 

2.ප�ං� ��නය :- 

3.ෙවළද ආයතනෙ� නම සහ ��නය :- 

4.�චාරක දැ��� අදාල කට�� (ෙවළද දැ��ම� ද/සංද�ශනය� ද යනවග) :-

  

5.ෙවළද ආයතනෙ� ස�බ�ධෙය� න� අදාල �ෂයට ව�ාපාර බ�/බ� බලප� ගාස�් ෙගවා �ෙ�ද?

(එෙස� න� ල�ප� අංකය හා �සත්ර ෙද�න) :- 

6.දැ��ෙ� �ග සහ පළල :- 

7.දැ��ෙ� අඩං� �සත්රය :- 

8.දැ��� �චාරය කරන සථ්ානය� (�සත්රා�මකව):- 

9.දැ��� �චාරය කවදා �ට කවදා ද�වාද?  

10.දැ��� ඉව� ��මට අෙ���ත �නය:-  

         මා�ග සංව�ධන අ�කා�යට අය� මහා මා�ග මත ෙහ� ර�ත වල ෙහ� ෙප��ග�ක ෙ�පල වල
ෙහ� ෙවනය� සථ්ානයක ආධාරක මත බැන� ෙහ� ස�්ර �ව� �ද�ශනය කර� න� එම ආයතනය��

ෙහ� ��ගලය�ෙ� අවසරය ලබා ගත ��ය. ලංකා ��� බල ම�ඩලය සහ � ලංකා ෙට�ෙක��

ආයතනයට අය� ක� සහ �හැ� වල ��� ෙද��ම� �ද�ශනය ෙන�කළ ��ය.

        ඉහත සදහ� �සත්ර �වැර� හා සත� බව ෙම�� �කාශ කරන අතර, දැ��ම �චාරය කල �න

(කා�යාලයට �ද� ෙග� �නය ) �ට  පමණ කාලය� �ළ ඉ��� කර ඇ�

සථ්ානෙ� දැ��� �චාරය කර �ය�ත �ෙන� ප�ව එම දැ��� ම ��� ඉව� කර� ලබන බව�,

ෙම�� �කාශ කර ��න අතර, ඉහත සදහ� ෙක��ෙ�� වලට එකගව දැ��� �ද�ශනය ��මට

කැම� බවද ද�වා ���.

�නය :-  



Online download

අය��ක�ෙ� අ�සන

සැ.� :- �ද� ෙග� ල�පත ඉ��ප� කර ��ා තබාගත �� බව ද�වන අතර, ��ා ෙන�මැ� දැ��� කපා

ඉව� කර� ලබන බව ද�ව�.

�/� (ආදාය�)

     අය�� ප�ෙ� සදහ� දැ��� �ව� ප��ෂා කෙල�. එ� බැනරය� / �ව�ව� �ග අ� 

 � පළල අ�   � ෙ�. ෙ� අ�ව දැ���  

  �. ඒ අ�ව � :    � ෙග�ය ��ය. අදාල �ද�

ෙග�ෙම� ප�ව ෙමම දැ��� �චාරණය ��ම ��ෙ�ශ කර�. එක� කල අගය මත බ�ද 15% � හා

ඉව� ��ෙ� ගාස�්ව ෙලස අදාල ගාස�්ෙව� 10% � ෙහ� උප�මය � : 500/= � අයකර�න.

�නය :-

  

ආදාය� ප��ක / ආදාය� ප�පාලක

නාග�ක ෙක�මසා�ස,්

ඉහත ප�� අයකළ �� ගාස�් �වැර�ය. අය ��මට අ�මැ�ය සදහා ඉ��ප� කර�.

�නය :-

�� (ආදාය�) /ක.ස 2

ආදාය� 2 /�ආ�

ඉහත ප�� �ද� අය ��ම අ�මත කර�. �ද� ෙග�ෙම� ප� ල�ප� අංකය ෙවළද දැ��� /බැන� /

�චාරක �ව� වල සටහ� කර�න.

නාග�ක ෙක�මසා�ස,්

ග�පහ මහ නගර සභාව.

ල�ප� අංකය :- 

�දල :- 

ඉව� ��ෙ� ගාස�් :- 

වැ� බ�ද :-



   


