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1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනවේ 62 ලගන්තිය
ලියාපදංචි ආයුර්වේද වලද්ය ලරුන්වේඅතිවර්ක සුදුසුකම් ඇතුෂේ කිරීම
1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද ඳනවේ 62 ලගන්තිය අනුල ලියාඳදංචි ආයුර්වේද වලද්යිලරුන් විසින්
බා ගනු බන අතිවර්ක සුදුසුකම් නාම වේඛනවේ ඇතුෂේ කර ගත යුතුය. µමම සුදුසුකම් ආයුර්වේද
වලද්යදවභාල පිළිගනු ැබිය යුතු අතර අනතුරුල වලද්යන
නාම වේඛනයට එය ඇතුෂේ කරනු ැබීµමන්
අනතුරුල එම සුදුසුකම් නීේයාබනුකූල
සිය නම වමඟ ඳර û දර්නය
කිරීවම් හිමිකම් ැවබනු ඇත.
එබැවින් ඔබ ආයුර්වේද වලද්යාවභාවේ ලියාඳදංචිය බා ගැනීµමන් ඳසුල බා ගේ යම් පිළිගත ශැකි
අතිවර්ක සුදුසුකම් ඇේනම් වම් වමඟ ඇති ආකෘති ඳතරෂවලය
වම්පූර්ණ කර ඳශත දැක්වලන ලිපිවේඛන ශා
µමම ලිපිය වමඟ එවීමට කටයුතු කරන්න.
අල්ය ම
වේඛන :
1.
නාමවේඛනයට ඇතුෂේ කෂ යුතු අතිවර්ක සුදුසුකම වහිත වශතිකවේ වශතික කරන
ද ජායා පිටඳත
2.

අතිවර්ක සුදුසුකම බාගේ "විය ක්වේ තරයා
" තශවුරුලන
ය
වවේ අදාෂ ආයතනය මගින්
නිකුේ කරන ද වශතිකවේ ජායා පිටඳතක්

3.

ආයුර්වේද වලද්යදවභාවේ ලියාඳදංචි වශතිකවේ වශතික කරන ද ජායා පිටඳත

4.

ජාතික ශැදුනුම්ඳේ ජායා පිටඳත

µමම වේඛන වම්පූර්ණ ව ඳසු ඔබවේ අතිවර්ක සුදුසුකම වභාවේ අනුමැතිය වදශා ඉදරිඳේ කරන බල
දන්ලමි. ( උපවදව් වදශා පසු පිට බන්න )
වේඛකාධිකාරී,
à$×ÔÌµÓ÷À µµ<÷À] &þ$<.

වලද්යාවභාවේ ලියාඳදංචි
අංකය
ආයුර්වේද වලද්යත
වභාවේ
ලියාඳදංචි වශතිකය
අතිවර්ක සුදුසුකම
අතිවර්ක සුදුසුකම වභාල
අනුමත කෂ දනය
නාම වේඛනයට අතිවර්ක
සුදුසුකම ඇතුෂේ කෂ දනය

කාර්යාලීය පරþ$ වයෝජනය
වඳශා
ජාතික ශැදුනුම්ඳත
අතිවර්ක සුදුසුකම වහිත
වශතිකය
එම සුදුසුකම බාගේ දනය
මුද ශා රිසිට්ඳේ අංකය
වාරානුකූ වශතික පිටඳත
නිකුේ කෂ දනය
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උපවදව් :
 වමය අදාෂ ලන්වන් අධ්යාිඳනික
, ලෘේතීය ශා ාව්තරීල සුදුසුකම්
ය
වම්බන්ධවයන්
ඳමණි.
 එම සුදුසුකමට අදාෂ වශතිකවේ පිටඳතක් අමුණන්න .
 කරුණාකර , විවිධ ආයතන වශෝ වංගම් මගින් පිරිනමන ද වම්මාන වශෝ වන්නව්
ඳතරිකර
ආදය වශෝ තනතුරු , නිනාම, ඳදවි ආදය පිළිබ විව්තර එවීවමන් ලෂකින්න .
 වම් වශා ඉදරිඳේ කරන වතොරතුරු වේයාශා නිලැරද විය යුතු අතර යම් වභයකින්
ඒලා ේයාවජඒලා බල ඳසුල වවොයාගනු ැබුල වශොේ 1973 විනය නිවයෝග යටවේ
විනයානුකූ පියලර ගනු ැවේ.
 එක් එක් අතිවර්ක සුදුසුකම වශා වලන වලනම අකෘති ඳතරු19
ඉදරිඳේ කෂ යුතුය.
 එම අතිවර්ක සුදුසුකම් ඇතුෂේ කෂ වාරානුකූ සිංශ / වදමෂ වශතික පිටඳතක්
බාගැනීවම් ගාව්තුල රු.3,000/- කි.
 අතිවර්ක සුදුසුකම් ඇතුෂේ කර එහි ඉංගරීිකූසි
ඳරිලර්තන පිටඳත නිකුේ කිරීවම්
ගාව්තුල රු.2,500/- කි.
( ආයුර්වේද වලද්යතවභාල අනුමත වනොකෂ යම් සුදුසුකමක් වශෝ ඒ බල ශැගවලන
විව්තරයක් වශෝ එකතුලක් ලෘේතිය කටයුතු වශා සිය නම වමඟ ඳරටඳ දර්නය
කිරීම
ලෘේතීය විමාචාරයකි . )

විවේයි :- කරුණාකර වමම සුදුසුකම ආයුර්වේද වලද්යු වභාල පිළිගේ බල ඔබට
දන්ලන වතක් ගාව්තු එවීවමන් ලෂකින්න.
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