


 

බව්නාහිර පෂාත් සවෞඛ්ය සව ලා සපපා්තමසන්තුවස  ිශස  සර ණියේසහ සශප ලධරානිලධ 

(සරෝශල් සව ලා) (Matron) මනුවර වඳශා ලන අයදුනපම 

 
 

1. නිධාරියාගේ/නිධාරිණියගේ වම්පූර්ණ නම :- .................................................................................. 

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

2. උඳන්දිනය   :-  ........................................  

3. ව්ත්රී/රුරු වාලය :-  ..................................... 

4. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය :- ...................................................... 

5. ලිපිනය  :-  ගවේලා ව්ථානය :- ............................................................................................................. 

ගඳෞද්ගලික    :-............................................................................................................. 

6. දුරකථන අංකය :-    ගවේලා ව්ථානය    :- ...................................................   

ගඳෞද්ගලික       :- ...................................................   

7. ගශද ගවේලගේ II "ආ"/III ගරේණියප ඳත් කෂ දිනය  ශා ව්ථිර කෂ දිනය :- .............................................. 

8. බව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ගවේලයප අන්රර්්රශණය කෂ දිනය : - .............................................................. 

9. ගශද ගවේලගේ II "අ"/II ගරේණියප ඳත් කෂ දිනය   :- ............................................................................ 

10. ගශද ගවේලගේ I ගරේණියප ඳත් කෂ දිනය   :- ...................................................................................... 

11. ගශද ගවේලගේ I ගරේණිගේ ලවර 0ක ක ගවේලා කාය වරුරන දිනය :- .................................................... 

12. ජාතික ගශද අධයාඳන ආයරනය / ඳ්චාත්  ප්රාථක ක ගශද දුදුශ මන්න් ශදාරන ද ලවර 01 ½ ක 

ඩිප්ගෝමා ඳාඨමාාගේ නම වශ ලර්ය  :- ......................................................................................... 

13. අයදුම්ඳත් කැලන අලවාන දිනප පූර්ලාවන්න ලවර 0ක ක කාය තුෂ 

i. සියළුම ලැටුප් ලර්ධක උඳයා ගගන තිගේද? 

ii. ලැටුප් ලර්ධක උඳයා ගගන ගනොමැති නම් ඒ කලර ගශේතුලක්  මරද යන්න වශන් කරන්න. 

iii. දුනය ඳරීක්ෂණයකප ක් කර ගශෝ සගවේ ිරරීමප නියක ර නම් ඒ පිළිබ දුව්රර වශන් කරන්න. 

iv. ලැටුප් රහිර නිලාඩු බා තිගේද ? 

v. ලැටුප් රහිර නිලාඩු බා තිගේ නම් ඒ පිළිබ දුව්රර 

 

මා දුසින් ඉශර වශන් කර ඇති සියළුම ගරොරතුරු වරය ශා නිලැරදි බල ගමිනන් වශතික කරක . රලද මා 

දුසින් වඳයන ද ගරොරතුරු වාලදය යින ගවොයා ගනු ැබුලගශොත්, දුගේ ගරේණිගේ ගශද නිධාරී ෝගරෝශ  

ගවේලා) රනතුරප උවව් ිරරීම වශා වූ වම්මුඛ ඳරීක්ෂණයප ගඳී  සිීමම පිළිබල වූ මාගේ හික කම් 

ගනොවකා ශරිනු ැබීමප ද, මප දුරුද්ධල දුනයානුකූල කපයුතු කරනු ැබීමප ද ශැිර බල මම 

ගශොදාකාරලක  දනික . 

 

 

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

දිනය         අයදුම්කරු/කාරියගේ අත්වන  

 



 

14. ආයරන ප්රධානියාගේ නිර්ගද්ය 

  ගමම ගදඳාර්රගම්න්තුගේ/ගරෝශග  ......................................................................... ලගයන් 

ගවේලගේ නියුතු  ............................................................   ක ය/මයා/ගමය  දුසින් වඳයා ඇති ගරොරතුරු 

ඇයගේ ගඳෞද්ගලික ලිපිගගොණුල අනුල ඳරීක්ා කර බැලූ බලත්, සම ගරොරතුරු වරය ශා නිලැරදි බලත්, 

  ගශද ගවේලගේ II "ආ"/III ගරේණියප  .......................................... දින ඳත් කර ඇති බලත්,  

.........................  දින සිප ගවේලය ව්ථිර කර ඇති බලත්,  

  නිධාරිනිය ................................ දින සිප ගශද ගවේලගේ II "අ"/II ගරේණියප ශා ............................... 

දින සිප  ගශද ගවේලගේ I ගරේණියප උවව් කර ඇති බලත්, 

  .................................  දින සිප බව්නාහිර ඳෂාත් රාජය ගවේලයප අන්රර්්රශණය කර ඇති බලත්,  

  අයදුම්ඳත් කැලන දිනය ලන දුප පූර්ලාවන්න ලවර 0ක ක් තුෂ ලැටුප් ලර්ධක උඳයා ඇති/නැති බලත්,  

  ලැටුප් රහිර නිලාඩු බා ඇති/නැති බලත්, 

  නිධාරියාප දුරුද්ධල දුනයානුකූ කපයුතු ිරසිලක් ආරම්ව කර ගශෝ සගවේ කපයුතු ිරරීමප අදශව ්

කර ඇති/ ගනොමැති බලත්, 

  නිධාරියාගේ ලැඩ ශා ශැසිරීම වතුටුදායක/අවතුටුදායක බලත්, 

  නිධාරියා දුගේ ගරේණිගේ ගශද නිධාරී ෝගරෝශ  ගවේලා) රනතුරප උවව් ිරරීම වශා ලන වම්මුඛ 

ඳරීක්ෂණයප ගඳී  සිීමමප ුදදුුදකම් වරුරා ඇති/නැති බලත්, 

  ඒ අනුල ගමම අයදුම්ඳර නිර්ගද් කරන/ ගනොකරන බලත් දන්ලක . ෝදුනය ගශෝ ලැටුප් රහිර නිලාඩු 

බා තිගේ නම්) 

 

........................................     ................................................................. 
දිනය        ආයරන ප්රධානියාගේ අත්වන ශා නි මුද්රාල 

 
 
 
15. ඳෂාත් ගවෞඛය ගවේලා අධයක්ෂ ගේ නිර්ගද්ය  

ආයරන ප්රධානියාගේ ඉශර නිර්ගද්ය වම  සක  ගලක / ගනොගලක . 

 

........................................     ................................................................. 
දිනය        ඳෂාත් ගවෞඛය  ගවේලා අධයක්ෂගේ    

                                                                                               අත්වන  ශා නි මුද්රාල 
 

 

16. ඳෂාත් ගවෞඛය අමාරයාං ග කම්ගේ නිර්ගද්ය 

ඉශර නිර්ගද්ය වම  සක  ගලක / ගනොගලක . 

 

 

........................................     ................................................................. 
දිනය        ඳෂාත් ගවෞඛය අමාරයාං ග කම්ගේ    

                                                                                               අත්වන ශා නි මුද්රාල 
 


