
සංචාරක වෙළදාම සදහා අෙසර පත්රණයක්  බාා ැනීමම සදහා ල්ලුම්  පත්රණයක 

 

1. ඉල්ලුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම :-  ......................................................................................... 

2. ඉල්ලුම්කරුගේ ස්ථිර ලිපිනය  :-  ......................................................................................... 

3. ඉල්ලුම්කරුගේ තාවකාලික ලිපිනය  :-  ......................................................................................... 

4. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය  :-  .....................................................................................  

5. ඉල්ලුම්කරුගේ දුරකතන අංකය :-  ......................................................................................... 

6. සංචාරක වයාපාරග  ස්වභාවය :-  ......................................................................................... 

7. සංචාරක වයාපාරය දුදුකරන ාකාරය :-  ......................................................................................... 

8. ඉල්ලුම් කරනු ලබන බල ගෙිද්ශය :-  ......................................................................................... 

9. ඉල්ලුම්කරු පදංචි බල ගෙිද්ශය :-  ......................................................................................... 

10. අවසරපත්රදය අවශය කරන කාල ීමමාව :-  ......................................................................................... 

11. සංචාරක ගවළදාම සුදු කරනු ලබන වාහනග  ලියාපදංචි අංකය:-  ........................................................ 

 

.................................. 

ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන 

 

අයදුම්පත්රදය සමඟ ඉදරිපත් කලයුතු ගල්ඛන : 

1. හැදුනුම්පගතහි පිටපත. 

2. ෙිාගද්ය ය ගල්කම් අනුඅත්ස ස සහිත ග්රාාම ළධළරා  විදු ස ළධකුත්කල පදංචි සහතිකය. 

3. පාස්ගපෝට් ෙිමාණග  ජායාරූප 2ක්  



කාර්යාලීය ෙිගයෝජනය සදහා 

ප්ර්ධාා  දදායක්  පීක් කක  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 . ……………..         ……………. 

දනය                                                  ාදායම් ප ක්ෂක 

සභාපති /ව්ලක්   

ගාස්තු අයකර ලබා දීම කි ම ළධර්ගද්ශ කරමි/ගනොකරමි. 

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

දනය                                          ෙිරාන ාදායම් ප ක්ෂක/ෙි.ක.ස ාදායම් 

කළමණාකාර සහකාර , 

අවසර පත්රදය  ලබා දීම අනුමත කරමි/ගනොකරමි. 

 
 

 . …………….      . …………….. ……………. 

දනය        සභාපති/ගල්කම් 

අවසර පත්රදය ලබාදීම සදහා විෂය ලිපිකරුගේ වාර්තාව 

ලිපිගගොනු අංකය   :-………………………… 
 
ගල්ඛන පිටුව :-………………………… 

අවසර පත්රදය  අංකය     :-………………………… 

දනය :-………………………… 
 

.............................................. 
කළමණාකරණ සහකාර  

 

 

 

 

 

 

 

 



සංචාරක වෙළදාම සදහා වදනු බා  අෙසරයකයි. 
 

1. අවසරපත් ලාභියාගේ සම්පූර්ණ නම  :-  ..........................................................................................  

2. අවසරපත් ලාභියාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :-  ..........................................................................................  

3. ගවළදාගම් ස්වභාවය :-  ..........................................................................................  

4. අවසරපත් ගදනු ලබන ෙිගද්ශය :-  ..........................................................................................  

5. අවසරය ගදනු ලබන කාල ීමමාව :-  ..........................................................................................  

 

දනය :……………….. 

………………………... 

           සභාපති 

                      ීමතාවකපුර නගර සභාව  

 

     

(ගමම ගකොටස ෙිකටව ගපගනන පරිද පැළද දුටිය යුතුය නැතගහොත් ෙිදර්ශණය කළ යුතුය.) 

 

නගර සභා බල ගෙිද්ශ සංචාරක ගවළදාම සදහා ගදනු ලබන අවසර පත්රදයි 

1. සම්පූර්ණ නම :-  .................................................................................................................  

2. ස්ථිර ලිපිනය :-  .................................................................................................................  

3. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :-  .................................................................................................................   

4. අවසරපත් ගදනු ලැබූ ෙිගද්ශය :-  .................................................................................................................  

5. අවසරය ගදනු ලැබූ කාල ීමමාව :-  .................................................................................................................  

6. ගවළදාගම් ස්වභාවය :-  .................................................................................................................  

 

7. අවසරපත්රද ලාභියාගේ අත්සන :-  ......................................  

 

දනය :…………………. 

……………………….. 

     සභාපති  

ීමතාවකපුර නගර සභාව. 

 


