දැව හෙලීහේ බලපත්ර ිකුත්  ිරීම(කහස ්,දහද්  ෙ ැැෙැු  ල් )
සුදුසුකම්
 නිරවුල් ඔප්පුවක් සහිත ඉඩමක පිහිටා ඇති ගස් වීම.
අවශ්ය ලිපි ලල්ඛන
1. සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත (ග්රා.නි. සින් අ අසනස අ කර තිය ය තුය.ය.
2. ඉඩම් ඔප්පුව සහ එහි පිටපතක් (ඔප්පුව පරික්ෂා කර බලා පිටපත අප ලවත තබා
ග අන.
3. ඉඩලම් සැලැස්ම
4. ගස කපා ලහල අල අ ඉදිකිරීමක් සඳහා නම් අදාල ඉදිකිරීම් සැලැස්ම

2.2.1 සුදුසුසේ - අප ප්ර හීය ල හ් සේ හස ඨාශ තලල ල ල පංචි ක සවෙහවුත ම ( ග ැ් පවතින ඉඩ( ිකරවු් 
ඔප්පු ්හිල ම (
2.2.2 ඉ් ලූේප්  ඉංරිප්  ිරීමහේ ක්රිල වලිල
(ඉල්ලූම්පසන ලබා ගත හැකි ස්ථාන, ඉදිරිපසන කළ තුය. ස්ථානය, කවු අටරය හා ලේලාව අ
2.2.2.1 ඉ් ලූේප්  ලබ ැල ෙැිර ්,ථ න :-ප්ර හීය ල හ් සේ ස යාල ලල ක තලලන අචිතල)

2.2.2.2 ඉ් ලූේප්  ලබ ැැනී(ට හැවිල යුල  ැ ්,ල . :-නැල

2.2.2.3 ඉංරිප්  සළ යුල  හේල වන් :-ස යාල ල හේල ව ල ල

2.2.2.4 හ්ේව ව ලබ ැැනී(ට හැවිල යුල  ැ ්,ල :- නැල

2.2.3

හ්ේව ව ලබ දී(ට ැල වන ස ලල ක ් ( නය හ්ේව ෙ ප්රමුඛ හ්ේව ):- ්ෙස ර ප්ර හීය ල හ් සේහ
ක්හ ේත්ර පීමක් ව ෙ ප්ර හද්ීය ල හ් සේ අමැ(ැතිහලන් පසු වින  2 ක ක් ප(ණ

2.2.4 අවතය ්න ථ සරන ලිලිරලවිලි:- ග්ර ( ිකලර ීම ිකයාහීතල ්හිල අලදුේපලද ඉඩහේ ඔප්පුවද ඉඩ( ෙවු් 
ඉඩ(ක් නේ ෙවු්  සවෙවන්හ සැ(ැ් ල ප්රස ත සරන ලිියලද
2.2.5

හ්ේව භ ර ( ණ්ඩලිස ිකලර ීමන්

ලනල ර
ප්රාලිය ය ලල්කම්
සහකාර ප්රාලිය ය
ලල්කම් -I
සහකාර ප්රාලිය ය
ලල්කම් -II

න(
ඩී.පී සික්රමන්හහ
මයා
එම්.ඒ.එස්
කාහචනා
ගුණවර්ධන මිය
ආශ්ා වීරන්හහ
මිය

අචිතල

දුරසථනල

ෆැක්්,

ආයතනඅහශ්ය

0112320572

0112325512

2.2.6

වයතිහයාස හෙව්  ඉෙල අවතයල වලින් බැෙැර වන අව්,ථ ෙ විහතේ හල රල වෙ :- නැල

2.2.7

ඉ් ලූේප්  තසෘතිල ක

2.2.8

්ේපූයාණ සරන ලද තදයාත ඉ් ලූේපල ක්ේපූයාණ සරන ලද තසෘති පත්රලක් අමුණන්න)

තසෘති පත්රලක් අමුණන්න) :-

ඉ-හේ් 

