ශ්රී ලංා  ලංවත්ත්ල ලංනි්ඳ දන ලංශ  ලංසවෞඛ්ය ලංසවේලසේ ලංඳෂමු ලංසරේණියේසේ ලං
උඳසේඛ්නගත ලංවිසේඥ ලංතනතුරු ලංපුරප්ඳ ඩු ලංපිරවීම ලං2021
ර්ය ලීය ලංප්රසයජනනය ලංවශ
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅයදුම්ඳත් ලංඅා ය ලං- ලං
1. නිධාරීයාගේ වම්පූර්ණ නම :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ජාතික ශැදනුම්ඳත් අංකය
:.....................................................................
3. උඳන් දිනය
:.....................................................................
4. දැනට දරණ තනතුර
:.....................................................................
5. ලර්තමාන ගවේලා ව්ථානය:....................................................................................................
5.1.
ලිපිනය
:....................................................................................................
5.2.
කාර්යාලීය දුරකථන අංකය:................................................................................................
5.3.
ගඳෞද්ගලික දුරකථන අංකය:..............................................................................................
6. ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග ඳත්වීම් ශා උවව් වීම් දින
6.1.
ශ්රී ං. ව. නි. ශා ගවෞ. ගවේ. III (II/II) ගරේණියේග ඳත්වීම් දිනය:.................................................
6.2.
ශ්රී ං. ව. නි. ශා ගවෞ. ගවේ. II (II/I) ගරේණියේයට උවව් වීම් දිනය :.............................................
6.3.
ශ්රී ං. ව. නි. ශා ගවෞ. ගවේ. I ගරේණියේයට උවව් වීම් දිනය :......................................................
(අදාෂ ඳත්වීම් ලිපිග ශා උවව් වීම් ලිපිල වශතික ක පිටඳත් අයදුම්ඳත වමඟ ඇමිණියේය යුතුය.)
7.

ගවේලා කාය 7.1. ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග මුළු ගවේලා කාය :
අවු. :........................... මාව:............................ දින:......................................
7.2. ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග වක්රීය ශා වතුදාදායක ගවේලා කාය :
අවු. :........................... මාව:............................ දින:......................................

8. මුල් ඳත්වීම් දින සිට ගවේලා ලාර්තාල (දැනට දරණ තනතුර ශා ගවේලා ව්ථානය මුලින් වශන් කර
අනුපිළිගලළින් විව්තර වටශන් කරන්න. ඉඩකඩ ප්රමාණලත් ගන ග නම් ඇමුුමම්  ගවේ ගය දන්න.)
තනතුර

සවේල  ලංව්ථ නය

 ලංසීම ල
සිට

දක්ල

9. අයදුම්ඳත් කැලන දිනට පූර්ලාවන්න ඳව් ලවර තුෂ ලැදාප් ලර්ධක බා තීබීම ශා කාර්ය වාධන මට්ටම
9.1. උවව් වීම් ැබීමට පුර්ලාවන්න ඳව් ලවර තුෂ සියළු ලැදාප් ලර්ධක උඳයාගගන ඇත / නැත.
(අදාෂ ගන ලන ලචනය කඳා ශරින්න.)
9.2
අනු ලං
අා ය

ලර්ය
විශි්ඨයි ලං

අලව න ලංඇගයුම
ව ම නය ලං ප්රම යයට ලං වතුටුද ය යි
ලඩ  ලංඉශෂයි

අවතුටුද ය යි

(ඉශත එ්  එ්  ලර්ග කාර්ය වාධන ලාර්තාල අනුල වම්පූර්ණ ක යුතුය. අදාෂ කාර්යවාධන ලාර්තා 05 හි
වශතික ක පිටඳත් 9.1 සිට 9.5 ද් ලා අංක කර ඇමිණියේය යුතු අතර, අලවාන ඇගයුගමහි විකල්ඳ නිර්ගද්
ද් ලා ඇති ශා අදාෂ නිධාරීයාගේ අත්වන, නි මුද්රාල තබා ගන මැති ලාර්තා පිළිගනු ගන ැග .)
10. බා ගගන ඇති ලැදාප් රහිත නිලාඩු පිළිබ විව්තර (අදාෂග නම් ඳමණ්  වම්පුර්ණ කරන්න)
කා ලකලානුල
ප්රමාණය
සිට
ද් ලා
අවු.
මාව
දින

11. පුර්ලාවන්න ලවර 05 (ඳශ) තුෂ විනයානුකූ දඩුලමකට භාජනය වී ගන තිබීම.
11.1. අයදුම්ඳත් කැලනු බන දිනට පුර්ලාවන්න ලවර 05 (ඳශ) තුෂ කිසිදු විනය දඩුලමකට ්  වී ඇති
/ නැති බල - ඇත / නැත. (අදාෂ ගන ලන ලචනය කඳා ශරින්න.)
11.2. විනය දඩුලමකට ්  වී ඇති නම් ඒ වම්බන්ධ විව්තර :
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11.3 විනය කරුුම මත ගවේලා කාය අඩු වීම (අදාෂ ග නම් ඳමණ්  වම්පුර්ණ කරන්න)
විනය
ගචෝදනා ඳත්රය අනුල ලරද සිදු ව කා සීමාල
ගවේලා කාය අඩු ලන දින ගණන
තීරණය
අවු.
මාව
දින

ගවේලා කාය අඩු ලන වම්පූර්ණ දින ගණන
12. ඉල්ලුම් කරනු බන තනතුර ප්රමුඛ්තා අනුපිළිගල අනුල වටශන් කරන්න.
i. ............................................................................................
ii. ............................................................................................
iii. ............................................................................................
iv. ............................................................................................
v. ............................................................................................
vi. ............................................................................................
vii. ............................................................................................
viii. ......... ............................................................................................
ix. ...................................................................................
x. ............................................................................................
xi. ............................................................................................

මවිසින් ඉශත අංක 01 සිට 11 ද් ලා වශන් කර ඇති සියළු කරුුම වතය බලත්, වම්පූර්ණ ගත රතුරු වහිත
ඉල්ලුම්ඳත ශා ඇමුුමම් ලගයන් ඉදිරිඳත් කරන ගව වශන් කර ඇති සියළු ලිපි ගල්ඛ්න ල වශතික පිටඳත්
උඳගදව් දී ඇති ඳරිදි අංක කර, අංක අනුපිළිගලලින් අමුණා සගොනුලක් ලංලසයන් ලංව ව් ලං ර ගම් වමඟ ඉදිරිඳත් කරමි.
එගමන්ම 2021.11.02 දිනට ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග I ඳන්තිග ලවර ........... මාව ...........
දින........... ක ගවේලා කාය්  වම්පූර්ණ කර ඇති බලත් ප්රකා කර සිිමමි.

දිනය :..................................................

..............................................................
අයදුම්කරුගේ අත්වන

සඳෞද්ගලි  ලංලිපි ලංසගොනු ලංනඩත්තු ලං රනු ලංබන ලංආයතන ලංප්රධ නිය ස  ලංවශික ය
01.

ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග .................................................................. මශතා/
මශත්මිය/ගමගනවිය..............................................................(තනතුර) ලගයන්....................................හි
(ගවේලා ව්ථානය) ගවේලය කරන නිධාරීගයකු බලත් ඔහු / ඇය විසින් ඉල්ලුම්ඳත්රග වශන් කර ඇති
ගත රතුරු ඔහුගේ / ඇයගේ ගඳෞද්ගලික ලිපි ගග නුල අනුල නිලැරදි බලත් වශතික කරමි.

02.

ගමම නිධාරියාගේ රාජකාරී / ශැසිරීම / කුවතා ශා කාර්ය වාධනය ඇගයීමට ්  කරන ද අතර,
......................................................................................... මශතා / මශත්මිය / ගමනවිය ශ්රී ංකා වත්ත්ල
නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග I ගරේණියේග තනතුරකට ඳත් කිරිම වෂකා බැලීම නිර්ගද් කරමි. /
ගන කරමි.

03.

ඒ අනුල නිලැරදිල වම්පුර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත ශා ඊට අදාෂ ලිපි ගල්ඛ්න ල වශතික ක පිටඳත්
ඇතුෂත් ඇමුුමම් සියල් ඇතුෂත් ගග නුල ගම් වමඟ ඉදිරිඳත් කරමි.

දිනය :..................................................

..........................................................................
(ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රධානියා / ඳෂාත් ගදඳාර්තගම්න්තු
ප්රධානියා)
නි මුද්රාල :

අම තය ා ලංළ ලංඳෂ ත් ලංඅම තය ා ලංසේ ම්ස  ලංනිර්සද්ය
ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග ......................................................................................... මශතා /
මශත්මිය / ගමනවිය ශ්රී ංකා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ගවෞඛ්ය ගවේලග I ගරේණියේග තනතුරකට ඳත් කිරිම වෂකා
බැලීම වම්බන්ධගයන් .................................................... ගදඳාර්තගම්න්තු / ඳෂාත් ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රධානියා
විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති නිර්ගද් වමඟ මමද එකඟ ගලමි / එකඟ ගන ගලමි.

දිනය :..................................................

..........................................................................
(අමාතයාං ගල්කම් / ඳෂාත් අමාතයාං ගල්කම්)
නි මුද්රාල :

