ඔප්පු සාරාාංශ ඉල්ලුම්පත්රය.
ග ොනු අංකය
ක ාක ාන්නාව නගර සභාව
වරිපනම් අංකය

:

නම

:

ගකොට්ඨොශ අංකය

:

පොර

:

ලදුපත් අංකය:
දුරකථන අංකය

:



තකගසේරු ගේඛණයට නම ඇතුලත් කිරීම

:



පරි ණකයට නම ඇතුලත් කිරිම

:



තකගසේරු ගෙපොර්තගම්න්තතුවට යැවීම

:

ඔප්පු සාරාංශ ඉල්ලුම් පත්රය පත ෑ ඉිරිපප් 

ුතුයය.

 ඔප්පුගේ ගේඛනගේ සඳහන්ත මොනක සැලසුගම් නීතීඥ වරගයකු සහතික කරන ලෙ
පිටපත් 01
 ඔප්පුගේ නීතීඥවරගයකු සහතික කරන ලෙ පිටපත් 01

විපපනම් වාර් ාව :1. අයිතිය

: ………………………………………………………………….

2. ගකොට්ඨොශ අංකය

: ………………………………………………………………….

3. පොර

: ………………………………………………………………….

4. වරිපනම් අංකය

: ………………………………………………………………….

5. බදු ග වීම

: ………………………………………………………………….
.............................................
වරිපනම් ලිපිකරු

නම

වාර් ාව

අනුමැතිය

විපපනම් කල්ලඛනකේ නම කවනස් කිරීම. - ක ාක ාන්නාව නගර සභාව.
ඔප්පු සොරොංශ

වරිපනම් අංකය

නීතීඥ ගනොතොරිසේ

බිම් සැලසුම්

ඇතුලත් කළ

අංකය

සහ පොර

අංකය

අංකය

යුතු නම

ගේකම්,
ඉදිරිපත් කර ඇති ගේඛන අනුව ගතොරතුරු නිවැරදිය. අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරමි.

ප්රධාොන වරිපනම් කළමනොකරණ සහකොර
සභොපති,
ඉහත සඳහන්ත වොර්තොව අනුව වරිපනම් ගේඛන වල නම සංගශෝධානය කිරීම අනුමත කිරීම
නිර්ගේශ කරමි.
ගේකම්,
ගකොගළොන්තනොව න ර සභොව.
ඉහත නිර්ගේශය මත අනුමත කරමි.
සභොපති,
ගකොගළොන්තනොව න ර සභොව.

හිමි ම් සතති ය
.......................................................................................................පදිංචි නිතීඥ / ගනොතොරිසේ
.............................................. වන මම ගකොගලොන්තනොව න ර සභො බල ප්රගේශය තුල අංක
.................... ෙරණ ගකොට්ඨොශගේ ........................................................... පොගර් වරිපනම් අංක
................................... ෙරණ ගේපල සම්බන්තධාව ඔප්පු පරිකෂො කර බැලු බවත්, එම නම සඳහන්ත
අය ............................................................................................... බවත් ගමයින්ත සහතික කරමි.

ප්රසිද්ධ  ීතති

කනා ාිපස්

(නිල මුද්රාව කයිරය ුතුය)
ිරනය: ..........................

විපපනම් කල්ලඛණකේ නම කවනස්

ර ගැීතම සඳතා ඔප්පුකේ විස් රය

1. ඔප්පුගේ අංකය..................................................................................................
2. පළමු ලියොපදිංචි දිනය .......................................................................................
3. දිනය ...............................................................................................................
4. ගනොතොරිසේගේ නම ...........................................................................................
5. ඔප්පුගේ සේවොභොවය ...........................................................................................
6. භොරගෙන ගහෝ විකුණන අයගේ නම ..................................................................
7. භොරගෙන ගහෝ විකුණන අයගේ ලිපිනය .............................................................
8. භොරගෙන ගහෝ මිලදි න්තනො අයගේ නම ............................................................
9. භොරගෙන ගහෝ මිලදි න්තනො අයගේ ලිපිනය .......................................................
10. ඉඩගම් නම ......................................................................................................
11. ඉඩගම් ප්රමොණය ...............................................................................................
12. ඉඩගම් මොයිම් ...................................................................................................
13. පොරිගතෝෂිතය ගහෝ මුෙල ...................................................................................
14. ෙැනට තිගබන වරිපනම් අංකය ..........................................................................
(ගමම ගකොටස ඉඩගම්ෙ නැතගහොත් එහි ගකොටසෙ සඳහන්ත කරන්තන)
15. ඉහත සඳහන්ත ඉඩම ගබෙො ගවන්ත කළ දිනය .........................................................
16. ගබදූ සැලැසේගම් අංකය ......................................................................................
17. වීථිගේ නම ......................................................................................................
18. ගවන්තගේසිකරුගේ ගහෝ ගරෝකර්කරුගේ නම සහ ලිපිනය ..................................
සැ.ුත - වරිපනම් ගේඛණගේ සඳහන්ත අයිතිකරුගේ නගම් සිට ෙැනට අයිතිය ෙරණ අයගේ නම
ෙකවො අයිතිකරුවන්තගේ නොමොවලිය පිළිගවළින්ත සඳහන්ත කළ යුතුය. එය නිසි ගලස සඳහන්ත
ගනොකළගහොත් වරිපනම් ගේඛනගේ නම ගවනසේ කිරීම සලකො බලනු ගනොලැග..
අයිතිකරුවන්තගේ නම පිළිගවළින්ත සඳහන්ත කළ යුතුය :
1.
2.
3.
4.

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

දිනය ...........................

................................................
ඉේලුම්කරුගේ අත්සන

ඉහත සඳහන්තව ඇත්ගත් ......................................... පිහිටි අංක .......................ෙරණ ඉඩගම්
ඔප්පුගේ සතය කරුු  බවට ගමයින්ත සහතික කරමි.
දිනය ............................

........................................
(මුද්රොව තැබිය යුතුය)

