2.32 උප්පැන්න, මරණ සහතික නම් වෙනස් කිරීම

2.32.1 සුදුසුකම්
ක ොළඹ ප්රාකිය ල කම  ක ායාලා ලට අලත් බ ප්රකියල කහ ල
පත
බා
තිබීම ලා පිළිග ලැකි සාක්ෂි ව නම භාවි ා හ තිබීම.කහජිස්ට්රායාකල වීමේක ක ක කලකි
නම කවනස් වි තිබීම.
2.32.2 ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීවම් ක්රියාවලෙයයාව
(ඉමලූ කතත් බා ග ලැකි ස්ථාන, ඉදිරිතත්
2.32.2.1

ළ යුතු ස්ථානල,

වු ටහල ලා කේ ාව )

ඉල්ලූම්පත් ලබල ගත හැකි ස්ථලන :පත ට අ ාළ ක ොට්ඨාසලට අලත් ප්රාකිය ල කම  ක

2.32.2.2

ඉල්ලූම්පත් ලබල ගැනීමට වගවියාව යුතු ගලස්තු. :-

ඉමලූ කතත් බා ගැනීක ක   කනොව අලදු කතත් ස කපූයාණ
කිරීක ක   ප්ර ාය ත්රල ස ලා ු..0/=ක ගාස්තුවක් කගවිල යුතුල.
2.32.2.3

හ ඉදිරිතත්

ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලලෙන් :සතිකේ වැඩ

2.32.2.4

ායාලා ල  

හන දින ව    කත.ව.9.00 සිට ත.ව.3.00 ක්වා

වසේෙලෙ ලබල ගැනීමට වගවියාව යුතු ගලස්තු :- ගාස්තු කගවිල යුතු නැ

2.32.3 වසේෙලෙ ලබල දීමට ගත ෙන කලලයාව ( සලමලනය වසේෙල හල ්රමුඛ වසේෙල :
ක

ක් ඇතුළ    ( අඩුතාඩු කනොමැති විට)

2.32.4 අෙශ්ය සනලථ කරන යයාවකියාවවිය








නම කවනස් කිරීමට අවයය ප්පතැ න සලති ල ( අ.දි.කහ. විසි සලති
ළ පිටත ක්)
ක මේපිල කල විවාල සලති ල( අ.දි.කහ. විසි සලති
ළ පිටත ක්)
ක මේපිල කල ජාති ලැදුනු කතත්
ක මේපිල කල ැමැත් ප්ර ාය කිරීක ක වීපිලක්
ග්රාම ලධ රාරි කල තදිචිය ල සනාථ කිරීක ක වීපිල ( ප්රා.කම.අනු අත්ස
හන
)
දිවුු. ක සලති ල
තල ස ල වීලවිවී වවී තුනක් කල ඊට වැඩි ප්රමාණලක්
(ප්ර ාය ලාකල වලස වැඩිවන ප්රමාණල අනුව හුගකල=ඇලකල කල ජි නම භාවි ා ළ බවට
වීලවිවී ප්රමාණල වැඩි විල යුතුයි)
 පුවත්තත් ැ මේ ක ( වසහක් ම පිරි තිබිල යුතුල)
 බැචිකු කතො ( වසහක් ම පිරි තිබිල යුතුල)
 ඡ
හිමි නාම කමඛනකේ පපුටනලක් ( වසහක් ම පිරි තිබිල යුතුල)
 ය කය ායාලල යායනල= විදුලමතතිකල වීපිලක් = තාසම ්රීඩා කල කවනත් සලති

ැතැම ලැදුනු කත =ගුව ගම බ ත්රල
 කවනත් අවයය වීපි කමඛන

2.32.5 වසේෙල භලර මලණ්ඩයක නිලධලරීන්
නතුහ

නම

අචියල

දුහ ථනල

ෆැක්ස්

ඉ- ක කම

අ.දි.කහ. ආයා.එ .සයුහචිගි

අ.දි.කහ.

2472990

2320012

sayurangi8@gmail.com

අ.දි.කහ. ආයා.ඒ.අයි.නලී

අ.දි.කහ.

2470990

2320012

indikanalinra1973@gmail.com

2.32.6 ෙයතිවකක වහෙත් ඉහත අෙශ්යතලෙයන් බැහැර ෙන අෙස්ථල හල විවශ්ේ වත රතුු

2.32.7 ඉල්ලූම්පත් ආකෘතියාව ( ආකෘති පත්රයාව්  අමුඛණන්න

ස කපූයාණ

හන

ආ යාය ඉමලූ කත (ස කපූයාණ

හන

ආ ෘති ත්රලක් අුණණ න)

