රණවිරු අයදුම්කරුලන් ශට ඉඩම් කකොටව් බාදීම වඳශා
ක ෝරාගැනීකම් ක්රියා ිපාිාපාය
* කමම ක ෝරාගැනීකම් ක්රමකදයකදදී රණවිරු ියමම ම උිරිම කුණු 50ක් වශ කලමත් අයාෂ
කරුණු වඳශා උිරිම කුණු 50ක් කව කුණු බාකයයි.
* මියගිය රණවිරුලන්කේ ෂඟම ඥාතීන්කගන් කුණු 30 කට ලඩා බාගන්මා සියලු අයදුම්කරුලන්
ශට ඉඩම් කකොටව් බාදීම සුදුසු කද. (මියගිය රණවිරුලන්කේ ෂඟම ඥාතීන් ලම අයදුම්කරුලන්
ශට රණවිරු ියමම ම බාකයම කුණු බාග කමොශැකි ලම කශයින්)
* ඉශ අයුරින් මියගිය රණවිරුලන්කේ ෂඟම ඥාතීන් ශට ඉඩම් කකොටව් බාදුන් ිසු කබයාදීමට
ඉතිරිල ඇති ඉඩම් කකොටව් ප්රමාණය අකමකුත් අයදුම්කරුලන්කගන් ලැඩිම කුණු බාගන්මා
අයදුම්කරුලන් ශට බාදීම සුදුසු කද.
(කුණු 40 ට ලඩා බාගන්මා අයදුම්කරුලන්ට ිමණක් ඉඩම් බාදිය යුතුය.)
* ඉශ ආකාරයට කඩයිම් කුණු මට්ටම් අනුල ිෂමුල ඉඩම පිහිපා ප්රා.කේ. කකොට්ඨාවකද
අයදුම්කරුලන්ට ඉඩම් බාදී ඉතිරි ඉඩම් කකොටව් ප්රමාණය කඩයිම් කුණු මට්ටම් අනුල ආවන්ම
ප්රා.කේ. කකොට්ඨාවල අයදුම්කරුලන්ට කබයාදිය යුතු කද.
* ඉඩම් කච්කච්රි වඳශා කැඳවීකම්දී අයදුම්කරුලන් කලතින් ිශ වඳශන් කේඛම වශ ලිපි පිටිත්
කගන්ලාකගම ිරීක්ා කිරීකමන් මියගිය රණවිරුලන්කේ ෂඟම ඥාතීන් ශට කමන්ම කුණු
බාදීකම් පිළිකලට අනුල ක ෝරාගන්මා අයදුම්කරුලන් ශට ඉඩම් කකොටව් බාදීමට සුදුසුකම්
තිකේයැයි යන්ම වමාථ කරගැනීම වඳශා කයොයාග ශැකිය. ඒ අනුල ිශ වඳශන් කේඛම
රැකගම එම කව අයදුම්කරුලන් යැනුලත් කෂ යුතුය.
(1) අයදුම්කරුකේ ජාතික ශැඳුනුම්ි කශෝ අයාෂ ශඳුමාගැනීකම් වශතිකයක්
(2) රණවිරුලා මියගිය අකයකු මම් ඒ බල වමාථ කෂ ශැකි ලිපියක පිටි ක්
(3) අයදුම්කරු මියගිය රණවිරුලකුකේ ෂඟම ඥාතියකු මම් අයදුම්කරු මියගිය
රණවිරුලාකේ ෂඟම ඥාතියා බල වමාථ කිරීමට ශැකි ලිපියක පිටි ක්
(4) ආබාධි රණවිරුලකු මම් ආබාධි බල වශ ආබාධි ප්රති ය වඳශන් කර ඇති
ලිපියක පිටි ක්
(5) ක්රියාන්වි කවාලා කාය ශා යැමට වම්ර්ණ ණ කර ඇති කවාලා කාය කලම
කලමම වඳශන් කර ඇති කවාලා වශතිකයක්
(6) විශ්රාමික රණවිරුලකු මම් විශ්රාමික බල වමාථ කෂ ශැකි ලිපියක පිටි ක්
(7) විලාශක අයදුම්කරුලකු මම් විලාශ වශතිකකද පිටි ක්
(8) අයදුම්කරුකේ කත්රයා ව්ිරර රැකියාලක ිරර කද මම් එම ආය මකයන් බාගත්
කවාලා වශතිකයක්
(9) වන්මද්ධ කවාලාලන්හි කවාලකද ිරයුතුල සිපා කශෝ යැමට කවාලකද කයදී සිපාම
අයදුම්කරුකේ ිවුකේ කලමත් ආවන්ම වාමාජිකයන්
(පියා/මල/පු ා/දුල/වකශෝයරයන්/වකශෝයරියන්) සිටීමම් එම ඥාතීත්ලය වමාථ කෂ ශැකි
කේඛම කශෝ පිටිත්

(10) අයදුම්කරුකගන් යැකින්මන් වංඛයාල, අයදුම්කරු වතුල කශෝ විලාශක මම් කත්රයා
වතු ිරලාව ඉදිකිරීමට සුදුසු ඉඩම් ප්රමාණය ශා ඔවුමට උරුම වීමට ඇති ිරලාව
ඉදිකිරීමට සුදුසු ඉඩම් පිළිබඳ විව් ර වඳශන් ිදිංචි ප්රකද්කද ්ාම ිරධාරි විසින්
බාදී ඇති වශතිකයක් (කමම කරුණුලට අයාෂ වශතිකයක් බාදීමට සියලුම ්ාම
ිරධාරිලරුන් විසින් ක්රියා කෂ යුතුය.)
(පිටිත් සියේ වශතික කරම ය ඒලා විය යුතුය.)
* ඉශ කරුණු අනුල කුණු බාදීම වඳශා කම් වමග ශඳුන්ලා දී ඇති කුණු වටශන් කිරීකම් ිත්රය
කයොයාග යුතුය.

