
බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද ව ාමසාරිස් තනතුර සඳහා අයදුම්පත්රය 

01. නිලධාරියාවේ නම   - .........................................................................................................   

   .................................................................මහතා/මහත්ිය/වමනවිය 

02. වස්වා ස්ථානය හා ලිපිනය  - ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ........................................................................................................  

03. දැනට දරන තනතුර   - ......................................................................................................... 

04. නිලධාරියා අයත් වස්වය   - ......................................................................................................... 

05. උපන් දිනය හා ජා.හැ.ප. අං ය - ......................................................................................................... 

06. ශ්රී ලං.ආ.වව. වස්. පරිපාලන 1 වර්ණියටයට උසස්  ද දිනය - 

............................................................................................. 

07. ශ්රී ලං. ආ.වව. වස්. පරිපාලන 1 වර්ණියටවස වස්වා  ාලය තුල ලබා ි ව වැප් ර රහිත නිවා ප පිබඳබඳ විස්තර -  

               සිට                                දක්වා                                      අවු.               මාස                  දින 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

          ........................   ............................  ...........  .........  ......... 

08. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට පරිපාලන 1 වර්ණියටවස සරීය වස්වා  ාලය - අවු. ........ මාස ......... දින 

........... 

09. ශ්රී ලං ා ආයුර්වේද වවදය වස්වවස පරිපාලන 1 වර්ණියටවස වස්වා  ාලය තුල ලබා ි ව වස්වා පලරුද්දද 

පිබඳබඳ විස්තර -  

වස්වා ස්ථානය වස්වය  ල  ාල සීමාව  ාලය 

ආරම්භ  ල දිනය අවසන්  ල දිනය අවු.     මාස      දින  

    

    

    

    

    



    

 

10. ආයුර්වේද වවදය ක්වෂ්ත්රයට දක්වන ලද “කුසලතාවය” පිබඳබඳ විස්තර -  

      (අයදුම්පත්  ැඳවීවම් නිවේදනවස 03 වන වේදවස කුසලතාවය) 

 

 1. වාර්ි   ාර්ය සාධන ිගයුම 

 සම්ුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනට පූර්වාසන්න වර්ෂ 05 තුල ලබා ි ව  ාර්ය සාධන මට්ටම පිබඳබඳ          

විස්තර (අදාල වනාවන වචන  පා හරින්න)  

වර්ෂය ලබා ි ව  ාර්ය සාධන මට්ටම 
 විශිෂ්ඨ / සාමානය ්රමාණයට වාා හහළ / සතුප්දාය  

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ්රමාණයට වාා හහළ / සතුප්දාය  

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ්රමාණයට වාා හහළ / සතුප්දාය  

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ්රමාණයට වාා හහළ / සතුප්දාය  

 විශිෂ්ඨ / සාමානය ්රමාණයට වාා හහළ / සතුප්දාය  

 

 2. ්ර ානන 

     * අදාල  ාණ්ාය - අයදුම්පත්  ැඳවීවම් නිවේදනවස 03 වන වේදවස කුසලතාවය යටවත් ්ර ානන 

(අ) සහ (ආ) වලස  ාණ්ා  ර ිත.  ඒ අනුව අදාල  ාණ්ාය ලියන්න. 

 පල  රන ලද ්ර ානනය අදාල  ාණ්ාය* 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3. ්රනංසා හා සම්මාන 

    (අ) ලබා ි ව ්රනංසා පිබඳබඳ විස්තර - 

 ( “වපාදු 230බී” ආ ෘ වය මගින් ලබා දී ි ව ්රනංසා සඳහා පමණක් වම් යටවත් ලකුණු ලබා වදනු    

ලැවේ.) 

 

ලබා ි ව ්රනංසාව ්රනංසාව ලැුනවන් කුමන ක්වෂ්ත්රයට අදාල  ාර්යයක් 
වවනුවවන් ්රනංසාව හිි දවස ද 

යන්න 
 ාවගන්ද යන්න වර්ෂය 

 
 

   



 
 
 
 

    (ආ) ලබා ි ව සම්මාන පිබඳබඳ විස්තර -  

           (ලබා ි ව සම්මාන ිත්නම් අයදුම්පත්  ැඳවීවම් නිවේදනවස වර්ග  ර ි ව ආ ාරය පදනම්  ර 

වගන පහත අදාල වන වගුවේ සඳහන්  රන්න) 

  

1. ආයුර්වේද වවදය ක්වෂ්ත්රය වවත දැක් ද දාය ත්වය සඳහා අන්තර්ජා ව  සම්මාන - 

ිත/නැත 

සම්මානවස නම සම්මානය පිරිනමන ලදවද කුමන ක්වෂ්ත්රයට අදාල  ාර්යයක් 
වවනුවවන් සම්මානය ලැුනවන් ද 

යන්න 
 වුද්න් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

2. ආයුර්වේද වවදය  ක්වෂ්ත්රය වවත දැක් ද දාය ත්වය සඳහා ජා ව  සම්මාන - ිත / නැත 

සම්මානවස නම සම්මානය පිරිනමන ලදවද කුමන ක්වෂ්ත්රයට අදාල  ාර්යයක් 
වවනුවවන් සම්මානය ලැුනවන් ද 

යන්න 
 වුද්න් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

3. ආයුර්වේද වවදය ක්වෂ්ත්රය වවත දැක් ද දාය ත්වය සඳහා ජා ව  / පළාත් මට්ටවම් විවන්ෂ 

සම්මාන - ිත / නැත 

සම්මානවස නම සම්මානය පිරිනමන ලදවද කුමන ක්වෂ්ත්රයට අදාල  ාර්යයක් 
වවනුවවන් සම්මානය ලැුනවන් ද 

යන්න 
 වුද්න් විසින් ද 

යන්න 
වර්ෂය 

 
 
 
 
 
 

   

 

 



 

හහත සඳහන්  ර ි ව වතාරතුද් සතය බවට සහ ව   රි. 

        ..................................................... 

දිනය - .......................................     අයදුම් ද්වේ අත්සන   

       

වදශීය වවදය අමාතයාංන ව  ම් / පළාත් වසෞඛය හා වදශීය වවදය අමාතයාංන ව  ම් 

....................................................................................................................... මහතා / මහත්ිය / වමනවියවේ 

අයදුම්පත නිර්වදන  ර හදිරිපත්  රි. 

 

         ........................................................... 

        වදපාර්තවම්න්තු/ආයතන ්රධානියාවේ අත්සන 

         නම -  

දිනය - ...............................................     තනතුර - 

 

ආණ් ප ාර ව  ම්, 

බස්නාහිර පළාත. 

....................................................................................................................... මහතා / මහත්ිය / වමනවියවේ 

අයදුම්පත නිර්වදන  ර හදිරිපත්  රි. 

 

           ........................................................... 

         අමාතයාංන ව  ම්වේ අත්සන 

         නම -  

දිනය - ...............................................     තනතුර - 

 



 

 

 

 


