
මහජන �ස්තකාලය - ග�පහ මහ නගර සභාව 
�ස්තකාල සාමා�ක�වය අ�� ��ෙ� අය��පත - ළමා අංශය

කා�යාල�ය �ෙය�ජනය සදහා

���ප� අංකය : 

බා�ර පාඨකයාෙ� �ක� අංකය : 

අවසාන වන �නය : 

          පහත අ�ස� කරන මම , ග�පහ නාග�ක �මාව �ල ප�ං�ක�ෙව� / ඉෙගන ග�නා � �ෂ�ය�
වන ෙහ�� , බැහැර ෙදන �සත්කාලෙය� ෙප�� තව�රට� ලබා ගැ�ම සඳහා මාෙ� සාමා�ක�වය

අ�� කර ෙදන ෙම� ඉ�ලා ���. මා �ෙගන යන ෙප�� �ය�ත �නට ආප� භාර�මට�, �ය�ත �නට

ඉ�මවන�ට අදාල දඩ �ද� ෙග�මට�, එෙම� ම �සත්කාල�ය ව�වසථ්ා හා ෙර�ලා� ��පැ�මට�

එකඟ ෙව�.

01.අය��ක�ෙ� ස���ණ නම :- 

02.��ග�ක ��නය :- 

03.�වෙස� �රකථන අංකය :- 

04.වයස :- 

05.ෙ���ය / වසර :- 

06.පාසෙ� නම හා ��නය :-  

07.මහා නගර සභා �මාව �ල න� �වෙස� ව�පන� බ� අංකය :- 

�නය :- 

අය��ක�ෙ� අ�සන



අ�� ��ෙ� ගාස�්ව :- ��ය� 100.00

මහජන �සත්කාලය-ග�පහ මහ නගර සභාව
�ස්තකාල සාමා�ක�වය අ�� ��ෙ� ඇප ���ම-ළමා අංශය

          ග�පහ මහා නගර සභා �මාව �ළ මා�ක ��ය ��ය� 100.00 කට ෙන�අ� ෙගයක, ස�්ර

ප�ං�ක�ව� වන, ග�පහ නගර සභාවට ව�පන� බ� ෙගවන ෙම� පහත අ�ස� කරන මම, ග�පහ

මහා නගර සභාෙ� �සත්කාල සාමා�ක�වය අෙ��ෂා කරන ප��ට න� සදහ�  

  මහ�මා /මහ��ය /ෙමන�ය /�ෂ�යා /�ෂ�ාව මා

ඉතා ෙහ��� හ�නන ෙහ��, ඔ� /ඇය �සත්කාල සාමා�ක�වය සදහා ��� අෙය� බව ��ෙ�ශ

කරන අතර, ඔ� /ඇය බැහැර ෙදන �සත්කාලෙය� �ෙගන ය� ලබන ෙප��,�ය�ත �නයට භාර

ෙන��ෙම� ෙහ� ෙප�� අසථ්ානගත ��ෙම� ෙහ� ෙප��වලට හා� ��ෙම� ෙහ� ��ය� අවැඩ� ��

කර� න�, එම ෙප��ප� ෙහ� ව�නාකම මා ��� �සත්කාලය ෙවත ලබා ෙදන බවට ෙම��

ෙප�ෙර��� ෙව�.

1. ඇපක�ෙ� ස���ණ නම: 

2. ��ග�ක ��නය : 

3. �වෙස� �රකථන අංකය : 

ජංගම �රකථන අංකය : 

4. ��යාව : 

5. ව�ාපා�ක /රාජකා� ��නය : 

6. ව�ාපා�ක /රාජකා� �රකථන අංකය : 

7. ෙමම වසෙ� ව�පන� බ� ෙග� ��� ප� අංකය : 

8. �සත්කාල සාමා�ක�වය අෙ��ෂා කරන අයෙ� ස���ණ නම සහ ��නය : 

�නය :

ඇපක�ෙ� අ�සන

           ඉහත න� සදහ� ඇපක� වන,     මහ�මා /

මහ��ය /ෙමන�ය    �න ම ඉ���ට අ�ස� තබන ලද බව සහ�ක කර�.

�නය :



නාග�ක ෙක�මසා�ස්

�නය : 

Online download

අ�සන

නාග�ක ම�� / �ාම �ලධා� / සාම ����
(�ල ��ාව)

�ධාන �සත්කාලයා�ප�

�නය : 

සැ.� : ඇපක�ට ඇපකාර�වෙය� ඉව��මට අවශ� ෙ� න�, ඔ� /ඇය ඒ බව �සත්කලයා�ප�ට

�ය��ල�� දැ���ය ��ය. එ�ට එම ඇපක� ��ම වග�මකට බැ� ෙන�මැ�ෙ� න�,
�සත්කාලයා�ප� ඔ� /ඇය ඇප�ෙම� �දහස ්කර� ඇත.


