ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර
ව්ය ජයව්ෂණ  ජය්රමයර ජය018  ජය  ජය018
බාහිව ජයව්ය ජය්රතිකාාව ජයඳහාා ජයශ්ර්  ජය්රතිකූරධන
සවේලක අංකය : ________

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය B

සයෝජනා ක්රමය

අයදුම්කරුසේ වම්පූර්ණ නම : ......................................................................................................................
තනතුර : ..................................................... සදඳාර්තසම්න්තුල / අංය : ...................................................
දුරකථන අංකය (කාර්යාලීය / ජංගම) : .........................................................................................................
ලයව : ...................................................... …

විලාශක/අවිලාශක : .........................................................

[සියලුම බිල්ඳත් සලන සකොයක අලා අයදුම්ඳත වමඟ අමුණා ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අතර සියලුම බිල්ඳත් ල දිනය
වශ වලදයලරයාසේ මු්ාල තීම ම අවාලාර්ය ස . රෂණණ වියදම් රතිපපූර්ණය වශා ලන අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් ිරීමසම්දි
එම අයදුම්ඳත් සලන් ලසයන් ලියුම්කලරයක බශා ආයතන සතොරතුරු ශා සවේලා අංසේ තබා ඇතිප සල්ඛනසයහි
අදා විව්තර වටශන් ිරීමසමන් ඳසුල එහි තබා ඇතිප සඳට්ටිය සලත බශාලිය යුතු ස . සල්ඛනසයහි වටශන්
සනොකරන ද අයදුම්ඳත් වම්බන්ධල වි්ලවිදයාය ලග ිරය න සනොීස .]

්රතිකූරධන ර ජයඳහාා ජයඉදිරිපත් ජයාවු ජයව්ය ජය්රතිකාාව ජයශ්ර්  ජයශ්ඳවරවර
(ඖධ මිදී ගීනීමට අදා වූ වියදම් රතිපපූර්ණය වශා වලදයලරයා විසින් වාුත් කරන ද සරෝග වා්චය
කාඩ්ඳත ශා සබසශත් ලට්සටෝරුල අයදුම්ඳත වමඟ ඉදිරිඳත් ිරීමම අවාලාර්යය ස .)
බිල්ඳත්
අංකය

බිල්ඳසත්
වශන්
දිනය

සරෝගියාසේ නම /
සරෝගීන්සේ නම්

වාමාජිකයාට
ඇතිප ඥාතිප
වම්බන්ධය

බිල්ඳත ුමන
කරුණකට
අදාද යන්න

අගය (රු)

මා විසින් වියදම් රතිපපූර්ණය වශා ඉල්ලුම් කරන ද රු. .......................................මුදට අදාල ඉශතිපන්
වශන් කරන ද විව්තර වතය ශා වාලීරදි බලත් ඉදිරිඳත් ක සල්ඛනල වතයතාලය මා ාාර ගන්නා බලත්
සමයින් වශතිපක කරමි.
දිනය : ...............................................

..............................................
අයදුම්කරුසේ අත්වන

ාාධනරාලීර ජය්රයරජවුර ජයඳහාා ජයපමයි
ඳාතිකා ජයාවු ජයල ජයව්ය්වරාය  ජයනිධනයේවර
ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇතිප සතොරතුරු ශා අමුණා ඇතිප සල්ඛන වලදයලරයාසේ සරෝග වා්චයන් ශා
වායම කරන ද සබසශත් ලට්සටෝරු ඳරිෂණා ක අතර වාලීරදි බලට වශතිපක කරමි.

දිනය : ...............................................

..............................................
අත්වන වශ මු්ාල

ඳාාාව ජයයේඛාාධිාාරී ජය(ආරරු ජයයරොවතුරු ජයාා ජයයඳේ්ා) ජයනිධනයේවර
වලදය රතිපකාර බා ගීනීමට අදාල අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද සතොරතුරු වශතිපක කරන ද
වලදයලරයා වාර්සශ කර ඇතිප බීවින් රිසිට් ඳත් ඳරිෂණා ිරීමසමන් අනතුරුල වියදම් රතිපපූර්ණය වශා රු.
............................................... ක මුදෂණ වාර්සශ කරමි.
දිනය .................................................

.................................................
අත්වන වශ මු්ාල

