ලියාඳදිංචි ආයුර්වේද වලදයලරු් වශා ශැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කිරිම
(1961 අිංක 31 දරණ ආයුර්වේද ඳනවත් 20.2 ලග්තියට අනුල)

01. වම්පූර්ණ නම (සිංශව්)

:-

මුකුරු වමඟ නම (සිංශව්):-

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :02. ව්ථිර ලිපිනය (සිංශව්)

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :-

03. දව්තිරක්කය

04. උඳ් දනය

:-

05. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය:-

:-

06.දුරකතන අිංකය :-

07. ආයුර්වේද වලදය වභාවේ ලියාඳදිංචි අිංකය :- වර්ලාිංග :-

විවේ :-

08. ලියාඳදිංචිය ැබූ සුදුසුකම අදාෂ වකොටුල තුෂ ඳැශැදලිල ලිය්න.
( උඳාධි/ඩිප්වෝමා/ඳාරම්ඳරික)***
09. උඳාධිය බාගත් ආයතනවේ (වි්ල විදයාය) නම ඳැශැදලිල වශ් කර්න :10. විවේ අිංයකට ලියාඳදිංචි වී ඇතිනම්, විවේ අිංය වශ් කර්න :-

11. මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බාවගන ඇතිද ලග :(මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බා වගන ඇත්නම් එය
µමම අයැදුම්ඳත වමඟ ඇමිණිය යුතුය)
ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි … ...............................................................................................................වන
මම ඉහත සඳො ඇති යතොරතුරු හා ඳරකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම සතය හා නිවැරද බවට සතය යෙස සහතික
කර දවුරා ඳරකාශ කරමි.( µමය වාමදාන විනි්චකාරලරයකු වශෝ දවුරුම් වකොමවාරිව්ලරයකු ඉදරිවේ
දවුරා අත්ව් කෂ යුතුය.)

ආදර් අත්වන
(වකොටුල වනොකැඳන වව ආදර් අත්වන වයොද්න)

ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි .............................................................................. … විසින් සඳො ඇති ඉහත
යතොරතුරු සතය බවත් මා ඉදරියේ අත්සන් තැබු බවත් µමයින් සහතික කරමි.
..................................

අත්වන ශා රබර්
මුද්රල
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට අදාෂ උඳවදව් වශා ඳසුපිට බ්න


අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට උඳවදව්
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිවම්දී වැකිය යුතු කරුණු : ඉල්ලුම්ඳත සම්පුර්ණ කර අගල් 2x2 1/2 ඳරමාණයේ වර්ණ ඡාොරූඳෙක් සමඟ
රු 1,000/-ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් 'වේඛකාධිකාරි' නමින් රැයගන මාරු කරන
ස්ථානෙ 'මශරගම' ෙනුයවන් සදහන් කර 'වේඛකාධිකාරි, ආයුර්වේද වලදය වභාල,
ඳරණ වකොට්ටාල ඳාර, නාවි්න, මශරගම' ෙන ලිපිනෙට එවිෙ යුතුෙ.
 µමම කර්ොෙෙට ඳැමිණිµමන්ද අදාළ යල්ඛන සම්පුර්ණ කර භාරදෙ හැකිෙ. ( අදාළ
ගාස්තුව මුදලින් යගවිෙ යුතුෙ)
 µමම අෙැදුම්ඳත නිසි ඳරිද සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ. (ඳැහැදලි අත් අකුරින් සිිංහයෙන්
සහ ඉිංගි්සි
ර යෙන් සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ.)
 අෙැදුම්ඳත සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ලිොඳදිංචි සහතිකයේ සතය පිටඳතක් සහ ඡාතික හැඳුනුම්ඳයත්
පිටඳතක් සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කර අෙැදුම්ඳත සමග ඉදරිඳත්
කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ජාොරූඳෙ පිටුඳස සහ ආදර්ශ අත්සන තමායේම බවට µමම අෙැදුම්ඳතරෙ
සහතික කරන අෙ ෙවා සහතික කර නිෙ මුද්රාව තබා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබ ලිොඳදිංචි වීම සහා වවදය සභාව යවත ඉදරිඳත් කරන ෙද සුදුසුකම කුමක්ද
ෙන්න නිවැරදව අදාළ යකොටුව තුළ සහන් කළ යුතුෙ.
(ඩී.අයි.එම්.එස්/ඩී.ඒ.එම්.එස්/ඩී.එස්.ඒ.සී/ඩී.එස්.ඒ.එම්.එස්/බී.ඒ.එම්.එස්/බී.එස්.එම්.එස්
/ බී.යූ.එම්.එස් / ඩී.ඒ / ඩී.ඒ.එම් /ඳාරම්ඳරික )***
වැෂකිය යුතුය  ඔබයේ වවදය හැඳුනුම්ඳත නැතිවී නම්, ඒ සහා අදාළ යඳොලිස් ස්ථානයෙන් ෙබාගත්
යඳොලිස් වර්තායේ සතය පිටඳතක් සමඟ රු 1,500/- ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් , නැවත
හැඳුනුම්ඳතක් ෙබා ගැනිම සහා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත අලුත් කිරියම්ද ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත ආයුර්යේද වවදය සභා
කර්ොෙෙට භාර දෙ යුතුෙ. එයතක් නව හැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කරනු යනොෙැයේ.
 එක් අිංශෙක් සහා ලිොඳදිංචි වවදයවරෙකු යවනත් අිංශෙකට ලිොඳදිංචිෙ ෙබා ගත්
විට නව ලිොඳදිංචි අිංශෙ / අිංකෙ ඇතුළත් යකොට නව හැඳුනුම්ඳතක් ෙබා ගත යුතුෙ.
එවිට ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත සභාවට භාරදෙ යුතුෙ.
 කිසිදු යහේතුවක් මත එක් හැඳුනුම්ඳතකට වඩා ළඟ තබා ගැනිම යහෝ භාවිත කිරිම දඬුවම්
ෙැබිෙ හැකි වරදක් යේ.
 µමම අෙැදුම්ඳත සමඟ සාවදය යහෝ අසතය යතොරතුරු ඉදරිඳත් යනොකළ යුතුෙ.
 යම් වභයකි් අයැදුම්ඳත වම්පුර්ණ කිරිවම්දී සදුලන අඩුඳාඩු වදෝ නිවා ශැඳුනුම්ඳවත්
යම් වතොරතුරක් ලැරද වව වටශ් විම වම්බ්ධවය් වභාල කිසදු ලගකිමක් වනොගනී.

වේඛකාධිකාරී,
ආයුර්වේද වලදය වභාල
2012 ජනලාරි මව 01 ලැනිදා

ආ.වව.ස./ 11 - ඒ

ලියාඳදිංචි වභජයකලරු් වශා ශැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කිරිම
(1961 අිංක 31 දරණ ආයුර්වේද ඳනවත් 20.2 ලග්තියට අනුල)

01. වම්පූර්ණ නම (සිංශව්)

:-

මුකුරු වමඟ නම (සිංශව්):-

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :02. ව්ථිර ලිපිනය (සිංශව්)

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :-

03. දව්තිරක්කය

:-

05. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය:-

04. උඳ් දනය

:-

06.දුරකතන අිංකය :-

07. ආයුර්වේද වලදය වභාවේ ලියාඳදිංචි අිංකය :08. ලියාඳදිංචිය ැබූ සුදුසුකම අදාෂ වකොටුල තුෂ ඳැශැදලිල ලිය්න.
09. ඩිප්වෝමාල බාගත් ආයතනවේ (වි්ල විදයාය) නම ඳැශැදලිල වශ් කර්න :-

10. මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බාවගන ඇතිද ලග :(මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බා වගන ඇත්නම් එය
µමම අයැදුම්ඳත වමඟ ඇමිණිය යුතුය)
ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි … ...............................................................................................................වන
මම ඉහත සඳො ඇති යතොරතුරු හා ඳරකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම සතය හා නිවැරද බවට සතය යෙස සහතික
කර දවුරා ඳරකාශ කරමි.( µමය වාමදාන විනි්චකාරලරයකු වශෝ දවුරුම් වකොමවාරිව්ලරයකු ඉදරිවේ
දවුරා අත්ව් කෂ යුතුය.)

ආදර් අත්වන
(වකොටුල වනොකැඳන වව ආදර් අත්වන වයොද්න)

ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි .............................................................................. … විසින් සඳො ඇති ඉහත
යතොරතුරු සතය බවත් මා ඉදරියේ අත්සන් තැබු බවත් µමයින් සහතික කරමි.
..................................
අත්වන ශා රබර්
මුද්රල
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට අදාෂ උඳවදව් වශා ඳසුපිට බ්න


අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට උඳවදව්
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිවම්දී වැකිය යුතු කරුණු : ඉල්ලුම්ඳත සම්පුර්ණ කර අගල් 2x2 1/2 ඳරමාණයේ වර්ණ ඡාොරූඳෙක් සමඟ
රු 1,000/-ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් 'වේඛකාධිකාරි' නමින් රැයගන මාරු කරන
ස්ථානෙ 'මශරගම' ෙනුයවන් සදහන් කර 'වේඛකාධිකාරි, ආයුර්වේද වලදය වභාල,
ඳරණ වකොට්ටාල ඳාර, නාවි්න, මශරගම' ෙන ලිපිනෙට එවිෙ යුතුෙ.
 µමම කර්ොෙෙට ඳැමිණිµමන්ද අදාළ යල්ඛන සම්පුර්ණ කර භාරදෙ හැකිෙ. ( අදාළ
ගාස්තුව මුදලින් යගවිෙ යුතුෙ)
 µමම අෙැදුම්ඳත නිසි ඳරිද සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ. (ඳැහැදලි අත් අකුරින් සිිංහයෙන්
සහ ඉිංගි්සි
ර යෙන් සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ.)
 අෙැදුම්ඳත සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ලිොඳදිංචි සහතිකයේ සතය පිටඳතක් සහ ඡාතික හැඳුනුම්ඳයත්
පිටඳතක් සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කර අෙැදුම්ඳත සමග ඉදරිඳත්
කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ජාොරූඳෙ පිටුඳස සහ ආදර්ශ අත්සන තමායේම බවට µමම අෙැදුම්ඳතරෙ
සහතික කරන අෙ ෙවා සහතික කර නිෙ මුද්රාව තබා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබ ලිොඳදිංචි වීම සහා වවදය සභාව යවත ඉදරිඳත් කරන ෙද සුදුසුකම කුමක්ද
ෙන්න නිවැරදව අදාළ යකොටුව තුළ සහන් කළ යුතුෙ.
වැෂකිය යුතුය  ඔබයේ ඖෂධ සිංයෙෝගක හැඳුනුම්ඳත නැතිවී නම්, ඒ සහා අදාළ යඳොලිස් ස්ථානයෙන්
ෙබාගත් යඳොලිස් වර්තායේ සතය පිටඳතක් සමඟ රු 1,500/- ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් ,
නැවත හැඳුනුම්ඳතක් ෙබා ගැනිම සහා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත අලුත් කිරියම්ද ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත ආයුර්යේද වවදය සභා
කර්ොෙෙට භාර දෙ යුතුෙ. එයතක් නව හැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කරනු යනොෙැයේ.
 කිසිදු යහේතුවක් මත එක් හැඳුනුම්ඳතකට වඩා ළඟ තබා ගැනිම යහෝ භාවිත කිරිම දඬුවම්
ෙැබිෙ හැකි වරදක් යේ.
 µමම අෙැදුම්ඳත සමඟ සාවදය යහෝ අසතය යතොරතුරු ඉදරිඳත් යනොකළ යුතුෙ.
 යම් වභයකි් අයැදුම්ඳත වම්පුර්ණ කිරිවම්දී සදුලන අඩුඳාඩු වදෝ නිවා ශැඳුනුම්ඳවත්
යම් වතොරතුරක් ලැරද වව වටශ් විම වම්බ්ධවය් වභාල කිසදු ලගකිමක් වනොගනී.

වේඛකාධිකාරී,

ආයුර්වේද වලදය වභාල
2012 ජනලාරි මව 01 ලැනිදා

ආ.වව.ස./ 11 - බී

ලියාඳදිංචි වශද නිධරය් වශා ශැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කිරිම
(1961 අිංක 31 දරණ ආයුර්වේද ඳනවත් 20.2 ලග්තියට අනුල)

01. වම්පූර්ණ නම (සිංශව්)

:-

මුකුරු වමඟ නම (සිංශව්):-

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :02. ව්ථිර ලිපිනය (සිංශව්)

:-

(ඉිංගි්රසවය් ) :-

03. දව්තිරක්කය

:-

05. ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අිංකය:-

04. උඳ් දනය

:-

06.දුරකතන අිංකය :-

07. ආයුර්වේද වලදය වභාවේ ලියාඳදිංචි අිංකය :08. ලියාඳදිංචිය ැබූ සුදුසුකම අදාෂ වකොටුල තුෂ ඳැශැදලිල ලිය්න.
09. ඩිප්වෝමාල බාගත් ආයතනවේ (වි්ල විදයාය) නම ඳැශැදලිල වශ් කර්න :-

10. මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බාවගන ඇතිද ලග :(මීට වඳර ශැඳුනුම්ඳතක් බා වගන ඇත්නම් එය
µමම අයැදුම්ඳත වමඟ ඇමිණිය යුතුය)
ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි … ...............................................................................................................වන
මම ඉහත සඳො ඇති යතොරතුරු හා ඳරකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම සතය හා නිවැරද බවට සතය යෙස සහතික
කර දවුරා ඳරකාශ කරමි.( µමය වාමදාන විනි්චකාරලරයකු වශෝ දවුරුම් වකොමවාරිව්ලරයකු ඉදරිවේ
දවුරා අත්ව් කෂ යුතුය.)

ආදර් අත්වන
(වකොටුල වනොකැඳන වව ආදර් අත්වන වයොද්න)

ඉහත ලිපිනයෙහි ඳදිංචි .............................................................................. … විසින් සඳො ඇති ඉහත
යතොරතුරු සතය බවත් මා ඉදරියේ අත්සන් තැබු බවත් µමයින් සහතික කරමි.
..................................
අත්වන ශා රබර්
මුද්රල
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට අදාෂ උඳවදව් වශා ඳසුපිට බ්න


අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිමට උඳවදව්
අයැදුම්ඳත වම්පූර්ණ කිරිවම්දී වැකිය යුතු කරුණු : ඉල්ලුම්ඳත සම්පුර්ණ කර අගල් 2x2 1/2 ඳරමාණයේ වර්ණ ඡාොරූඳෙක් සමඟ
රු 1,000/-ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් 'වේඛකාධිකාරි' නමින් රැයගන මාරු කරන
ස්ථානෙ 'මශරගම' ෙනුයවන් සදහන් කර 'වේඛකාධිකාරි, ආයුර්වේද වලදය වභාල,
ඳරණ වකොට්ටාල ඳාර, නාවි්න, මශරගම' ෙන ලිපිනෙට එවිෙ යුතුෙ.
 µමම කර්ොෙෙට ඳැමිණිµමන්ද අදාළ යල්ඛන සම්පුර්ණ කර භාරදෙ හැකිෙ. ( අදාළ
ගාස්තුව මුදලින් යගවිෙ යුතුෙ)
 µමම අෙැදුම්ඳත නිසි ඳරිද සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ. (ඳැහැදලි අත් අකුරින් සිිංහයෙන්
සහ ඉිංගි්සි
ර යෙන් සම්පුර්ණ කළ යුතුෙ.)
 අෙැදුම්ඳත සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ලිොඳදිංචි සහතිකයේ සතය පිටඳතක් සහ ඡාතික හැඳුනුම්ඳයත්
පිටඳතක් සාමදාන විනිශ්චකාරවරෙකු ෙවා සහතික කර අෙැදුම්ඳත සමග ඉදරිඳත්
කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ජාොරූඳෙ පිටුඳස සහ ආදර්ශ අත්සන තමායේම බවට µමම අෙැදුම්ඳතරෙ
සහතික කරන අෙ ෙවා සහතික කර නිෙ මුද්රාව තබා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබ ලිොඳදිංචි වීම සහා වවදය සභාව යවත ඉදරිඳත් කරන ෙද සුදුසුකම කුමක්ද
ෙන්න නිවැරදව අදාළ යකොටුව තුළ සහන් කළ යුතුෙ.
වැෂකිය යුතුය  ඔබයේ යහ නිෙධර හැඳුනුම්ඳත නැතිවී නම්, ඒ සහා අදාළ යඳොලිස් ස්ථානයෙන්
ෙබාගත් යඳොලිස් වර්තායේ සතය පිටඳතක් සමඟ රු 1,500/- ක් වටිනා මුදල් ඇණවුමක් ,
නැවත හැඳුනුම්ඳතක් ෙබා ගැනිම සහා ඉදරිඳත් කළ යුතුෙ.
 ඔබයේ ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත අලුත් කිරියම්ද ඳැරණි හැඳුනුම්ඳත ආයුර්යේද වවදය සභා
කර්ොෙෙට භාර දෙ යුතුෙ. එයතක් නව හැඳුනුම්ඳතක් නිකුත් කරනු යනොෙැයේ.
 කිසිදු යහේතුවක් මත එක් හැඳුනුම්ඳතකට වඩා ළඟ තබා ගැනිම යහෝ භාවිත කිරිම දඬුවම්
ෙැබිෙ හැකි වරදක් යේ.
 µමම අෙැදුම්ඳත සමඟ සාවදය යහෝ අසතය යතොරතුරු ඉදරිඳත් යනොකළ යුතුෙ.
 යම් වභයකි් අයැදුම්ඳත වම්පුර්ණ කිරිවම්දී සදුලන අඩුඳාඩු වදෝ නිවා ශැඳුනුම්ඳවත්
යම් වතොරතුරක් ලැරද වව වටශ් විම වම්බ්ධවය් වභාල කිසදු ලගකිමක් වනොගනී.

වේඛකාධිකාරී,
ආයුර්වේද වලදය වභාල
2012 මැයි මව 15 ලැනිදා
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à$×ÔÌµÓ÷À µµ<÷À] &þ$ &$´$¬æ þ<õÝùß &úÀ{$ ùÚÙ {`ú¸ùÔÈûõæß ùÚæÝõß æÚÍ´
(1961 à‘æ 31 ÷ÀØù à$×ÔÌµÓ÷À ûùµõß 20.2 <èùßõÚ×ð àùÔ<)

01. &ÈûÕÌó ù´ (&Ú‘{µÙùß)

:-

´ÔÙæÝØ` &´è ù´ (&Ú‘{µÙùß) :(á‘èÚ&
Ü Úµ×ùß )
02. &ßöÚØ ÙÚûÚù× (&Ú‘{µÙùß)

(á‘èÚÜ&Úµ×ùß)

::-

:-

03. ÷ÀÚ&ßõæ
ÚÜ ßæ× :-

04. ãûùß ÷ÀÚù× :-

05. í$õÚæ {`ú¸ùÔÈûõß à‘æ× :06. à$×ÔÌµÓ÷À µµ<÷À] &þ$µÓ ÷ÀØù õùõÝØ :-

á{õ ÙÚûÚùµ×{Ú û÷ÀÚ‘¥ … ...............................................................................................................<ù ´´
á{õ &û×$ à`õÚ µõ$ØõÝØ` {$ ûÜæ$Á &ÈûÕÌóµ×ùß´ &õ] {$ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ý< {$ &õ] µÙ& &{õÚæ æØ
÷ÀÚ<ÔØ$ ûÜæ$Á æØÆ

à$÷ÀÌÁ àõß&ù
(µæ$ðÔ< µù$æ`ûù µÙ& à$÷ÀÌÁ àõß&ù µ×$÷Àùßù)

à×`÷¸Èûõ &ÈûÔÌó æÚÍµÈ÷ÀÛ &`ÙæÚ× ×ÔõÝ æØ`óÔ :**

áÙßÏÈûõ &ÈûÔÌó æØ àèÙß 2x2 1/2 ûÜ´$óµ×ß <Ìó ì$×$Ø|û×æß &´ê á÷ÀÚÍûõß æ} ×Ôõ×
Ý

**

µ´´ à×`÷¸Èûõ ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ &ÈûÔÌó æ} ×Ôõ×
Ý . (û`{`÷ÀÚÙÚ àõß àæÝÍùß &Ú‘{µÙùß &{ á‘èÚ&
Ü Úµ×ùß
&ÈûÔÌó æ} ×Ôõ×
Ý .)

**

à×`÷¸Èûõ à$×ÔÌµÓ÷À µæ$´&$Í&ß Ñ&Úùß &{õÚæ æ} ×Ôõ×
Ý .

**

åýµèß ì$õÚæ {`ú¸ùÔÈûµõß ûÚðûõæß &$´÷À$ù ÑùÚÁßëæ$Ø<Ø×æÝ Ù<$ &{õÚæ æØ à×`÷¸Èûõ
&´ê á÷ÀÚÍûõß æ} ×Ôõ×
Ý .

වලදය එච්.බැසේ රිංජිත් ප්රනා්දු
වේඛකාධිකාරී,
ආයුර්වේද වලදය වභාල

à$.µµ<.&./ 11 - äß

