ආයුර්වේද වලදය වභා කාර්යාවයන් ලියාපදිංචි ආයුර්වේද වලදයලරුන් වලත නිකුත්
කරනු බන වශතික පතර / වේඛන බා ගැනීවේ ඉේලුේ පතය
ර
( වැ.යු. -– තමාට බා ගැනීමට අවේක්ෂිත වශතික පිටපත වශෝ ලිපිය වදශා " " වයොදන්න )
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*********************************************************************************
01. වම්පූර්ණ නම

-…

02. ව්ථිර ලිපිනය

-

03. සවේලා ව්ථානසේ ලිපිනය - -

04. ජාතික ශැදුනුම්පත් අංකය 05. ආයුර්සේද වලදය වභාසේ ලියාපදංචි අංකය ( වර්ලාිංග )

( විවේ )

07. විසේ නම්, විසේ අංය 06. වලදය අංය -

ආයුර්වේද

යුනානි

සිද්ධ

( වැ.යු. – අදාෂ අිංය වදශා " " වයොදන්න )
08. දුරකථන අංකය 09. වශතිකය සශෝ ලිපිය අලයලන දනය පශත අත්වන් කරන මම µමම ඉල්ලුම් පත -----------------------------------------------------------------බා
( තමා බා ගැනීමට අලය වශතිකවේ වශෝ ලිපිය අකුරින් වදශන් කරන්න )
ගැනීම වදශා ඉදරිපත් කරමි. ඒ වදශා අලය සියළුම වශතික පතර
් ඇතුළු අසනකුත් සල්ඛන සම් වමග ඉදරිපත් කර ඇති
අතර µමහි වදශන් සියළු සතොරතුරු ශා අදාෂ ඇමුණුම් වතය ශා නිලැරද බල &{õÚæ æØÆ.

අත්වන -

-------------------------------------------

දනය -

-------------------------

( වශතික පතර ශා ලිපි බා ගැනීමට අලය ලිපි වේඛන පිළිබද විව්තර පසු පිවේ වදශන් වේ )
ආ.වල.ව/වපොදු/04

01. වාරානුකූ සිිංශ වශතික පිටපත
1.
ආයුර්සේද වලදය වභාසේ ලියාපදංචි වශතිකය නැතිව බලට බා ගත් සපොලිව් ලාර්තාල
2.
ආයුර්සේද වලදය වභාල මගින් නිකුත් කරනු ැබූ වලදය ශැදුනුම්පසත් ජායා පිටපත
3.
තම ලියාපදංචි වශතිකය නැතිවීමට සශේතු ද වදශන් කරමින් තම ලියාපදංචි අංකය යටසත්
ලියාපදංචි වලදයලරයා තමා ම බල තශවුරු ලන සවේ බා ගත් දවුරුම් පරකාය්
4.
µමම වශතික පිටපත බා ගැනීම වදශා රු 2,500/- ( රුපියේ වදදශව් පන්සීයක් ) ක මුදල්
සගවිය යුතුය.
5.
µමම වශතිකය නිකුත් කිරීම වදශා සියළු ලිපි සල්ඛන වම්පූර්ණ වී දන 06 ක කාය් ගතසේ.
02. ඉිංගරීසි වශතික පිටපත
1.
ආයුර්සේද වලදය වභාසේ ලියාපදංචි වශතිකසේ ජායාව්ථ පිටපත් ( එහි නම ශා ලිපිනය
ඉංගරීසිසයන් තමා විසින් ලියා ඉදරිපත් කෂ යුතුය )
2.
µමම අයැදුම්පසත් වම්පූර්ණ නම ශා ලිපිනය ඉංගසි
රී කැපිටල් අකුරු භාවිතා කරමින් පිරවිය
යුතුය.
3.
µමම වශතික පිටපත බා ගැනීම වදශා රු 2,500/- ( රුපියේ වදදශව් පන්සීයක් ) ක මුදල්
සගවිය යුතුය.
4.
µමම වශතිකය නිකුත් කිරීම වදශා සියළු ලිපි සල්ඛන වම්පූර්ණ වී දන 04 ක කාය් ගතසේ.
5.

µමම වශතිකය නිකුත් කිරීම වදශා සියළු ලිපි සල්ඛන වම්පූර්ණ වී දන 04 ක කාය් ගතසේ.

03. නේ වලනව් කිරීවේ ලිපිය
1.
ආයුර්සේද වලදය වභාසේ ලියාපදංචි වශතිකසේ වශතික කරන ද ජායා පිටපත්
2.
වංසෝධිත උප්පැන්න වශතිකසේ වශ ජාතික ශැදුනුම්පසත් වශතික කරන ද ජායා පිටපත්
වමග නසම් සලනව වදශන් කරමින් බා ගත් දවුරුම් පරකාය්
3.
විලාශසයන් පසු නම සලනව් කරන්සන් නම් විලාශ වශතිකසේ වශතික කරන ද ජායා පිටපත්
4.
µමම වශතික පිටපත බා ගැනීම වදශා රු 2,500/- ( රුපියේ වදදශව් පන්සීයක් ) ක මුදල්
සගවිය යුතුය.
5.
භි්ෂුන්ලශන්සවේ නම් නම් සරජිව්ටරාර් සජනරාල් කාර්යාසයන් නිකුත් කරන ද
උපවම්පදා වශතිකය සශෝ සබෞද්ධ කටයුතු අමාතයාංය මගින් නිකුත් කරන ද සබෞද්ධ
භි්ෂු ශැදුනුම්පත වමග ගිහි නම ඇතුෂත් දවුරුම් සපත්වම් වශ ලර්තමාන ජායා රපය්
( අගල් 2 x 2 2/1 ප්රමාණය )
6.
µමම වශතිකය නිකුත් කිරීම වදශා සියළු ලිපි සල්ඛන වම්පූර්ණ වී දන 02 ක කාය් ගතසේ.
04. ලියාපදිංචිය තශවුරු කිරීවේ ලිපිය
1.
අලයතාලය වදශන් කර ආයුර්සේද වලදය වභාසේ සල්ඛකාධිකාරී සලත කරනු බන ඉල්ලීම්
ලිපිය
2.
සම් වදශා අලයතාලය අනුල අලම කාය විනාඩි 10 කි. තැපෑසන් ැසබන ලිපි වදශා පිළිතුරු
යැවීමට අලම ලසයන් දන 03 ක කාය් ගතසේ.
3.
µමම වශතික පිටපත බා ගැනීම වදශා විසද් කටයුතු වදශා රු 500/- ද ( රුපියේ පන්සීයක් ද )
සද්ශීය කටයුතු වදශා රු 100/- ද ( රුපියේ සීයක් ද ) සගවිය යුතුය.
µමහි වදශන් වශතික පතර ශා ලිපි බා ගැනීමට අලය මුදල් ආයුර්සේද වලදය වභා කාර්යායට පැමින සගවීය
ශැකි අතර මුදල් ඇණවුම් මගින් සගලන්සන් නම් එය "වේඛකාධිකාරී" නමින් බා ගත යුතු අතර මාරුකරන
ව්ථානය "මශරගම" තැපැල් කාර්යාය සව වදශන් කෂ යුතුය.
µමම වශතික ලියාපදංචි තැපැසන් ඔබ සලත සගන්ලා ගැනීම වදශා µමම ගාව්තුලට අමතරල රු.100/- ක
මුද් ද සගවිය යුතුසේ.

