
සීතාවකපුර නගර සභාවේ ක්රීසඩා ා මි ප ිහරණර ස සාණා සවසර ා ා ගීමට ඉ ්ලුම්පතිරාස 

 

 

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

 ලිපිනය  :- ....................................................................................................................................  

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

 

2. ක්රීදඩා ා මිය ය ඉල්ලුම් ක ක කා කය:-   .....................................................................................................................  

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

3. අවශ්යුක න ිනනය හා ගලාාව :- 

  ිනන සිට    ිනන  ගෙක්    ගලාාව  

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

ඉහෙ සදහන් ක  ඇති ගෙො තුරු සියල්ා සෙු හා ිවවැ ින වවට සහතික ක ය . ගම් ඉල්ලීමට අනුව අදාා ක්රීදඩා ා මිය ය 

ගවන්ක  ගදනු ාැබුවගහොත් එම ක්රීදඩා ා මිය ගග ග ොඩා නැලිලි වාට ඉිනරීම්ම් වාට කපක ක වාට සහ සකිරීම්ම් වාට රීසියම් 

හාිවයක් වුවගහොත් එහි අාාභය ෙැන්පත් මුදලින් න   සභාව කිසින් අයක නු ාැබීමට එක වන අෙ  එකී ෙැන්පත් මුදා ඒ 

අයරීම්ම් සදහා ප්රහමාකවත් ගනොවන කිට ෙව දු ටත් අවශ්යුවන මුදල් න   සභාවට ග ීමමට ද එක  ගවය . එගසේම ක්රීදඩා ා මිය  

කිධිමත් රීම්ම පාානය රීම්ම හා අධීක්ෂකය රීම්ම පිළිවද අතුරු වුවසථාාවා කිධිකිාාන පිළිපැීමමට ද එක  ගවය .  

 

ිනනය :…………………                                                                                             ...................................... 

                                                                                                                                     අයදුම්කරුගේ අත්සන  

 

 

ක්රීදඩා ා මිය යක් පහරහ කය රීම්මට අයක න  ාසථතු ්ර ය 

 

 ක්රීදඩා ා මිය ගග නම  ාසථතුව  
රු.     ශ්යෙ 
පැය 08ක් 
සදහා 

ෙැන්පත් මුදා 
රු.    ශ්යෙ 

අතිගේක 
පැයකට 
 ාසථතුව 
රු.  ශ්යෙ 

ගවන්ක නු 
ාවන ක්රීදඩා ා 
මිය ය 

01. පිලිප් ගුකවේාන ක්රීදඩා ා මිය ය 8000.00 2000.00 500.00  

02. යාහැල්ා ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

03.  ප්රහ ති ුර  ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

04. න   සභාව ඉිනහරපිට ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

05. ුරවක්පිටිය ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

06. ගහොිවටන් ප්රහජා ශ්යාාා ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

07. සීො ම ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

08. ගව ළුපිටිය ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

09.  ාපිටමඩා ම ක්රීදඩා ා මිය ය 1000.00 500.00 250.00  

 

කාේයාලීය ප්රහගයජජනය සදහා 

 

ාදුපත් අංකය:- ................... මුදා:-  



ප්රපධාාන දාාසපත ිරීක්ෂක, 

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

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

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

 . ……………..         ……………. 

ිනනය                                                  ආදායම් පම්ක්ෂක 

සභාිති/වලුකපත. 

 ාසථතු අයක  ාවා ීමම රීම්ම ිවේගේශ්ය ක ය /ගනොක ය . 

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

ිනනය                                          ප්රහාාන ආදායම් පම්ක්ෂක/ප්රහ.ක.ස ආදායම් 

කළමකාකා  සහකා  (වාපත්ර  ), 

ගසේවය ාවා ීමම අනුමෙ ක ය /ගනොක ය . 

 
 

 . …………….      . …………….. ……………. 

ිනනය        සභාපති/ගල්කම් 

 

ලිපිග ොනු අංකය   :-………………………… 
 
ගල්ඛන පිටුව :-………………………… 

වාපත්ර  අංකය     :-………………………… 

ිනනය :-………………………… 
 

.............................................. 
කළමකාක ක සහකා   

 


