
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 
ව්ය ජයව්ෂණ  ජය්රමර ජය 

නේ්ාසික ජයප්රතිකකාව ජයඳහාා ජයශ්ර්  ජයප්රතිකූරධන ර 

 
නඳව් ක ජයඅංකර: ……………… ජය 

 

  
ඳාමාජිකරානේ ජයශ්ඳවතව 

1. සම්පූර්ණ නම : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. තනතුර : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. අධ්යයනන   අධ්යයනන සයයන    රිපරලනන අනධ්යයනන : …………………………………………………………………… 

4. දෙරලර්තදම්පන්තතුව   අංශයන  : …………………………………………………………….  වයනස : …………………………… 

5. ලිපිනයන : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. දුර ථන අං යන ( ලර්යනලලීයන) : ………………………  නිවස : …………………………..ජංගම : …………………….. 

රැනෙේුේනේ ජයශ්ඳවතව ජයහිමිකක්  ජයඉල්ලේනේ ජයක්නවකු ජයඳහාා, ජයඒ ජයඅරනේ ජය) 

1. සම්පූර්ණ නම : ……………………………………………………………………………………………………………………..... 

2. ඥලති සම්පබන්තධ්යන : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

තු්ාල ජයහකරු ාකව ජයොත ජයශ්ඳවතව ජයඳහාේ ජයකවේු) 

1. යදිසි අනතුර සිදුවු දිනයන යල ස්ථලනයන : ………………………………………………………………………………………… 

2. යදිසි අනතුර සිදුවූ ආ ලරයන නිවැරදිව : ……………………………………………………………………………………….. 

3. තුවලන වන ස්වභලවයන : ………………………………………………………………………………………………………………. 

නවෝගර ජයහකරු ාකව ජයොත ජයශ්ඳවතව ජයඳහාේ ජයකවේු) ජය 

1. දරෝගදේ ස්වභලවයන දයෝ විස්තරයන : ……………………………………………………………………………………………. 

2. දරෝගයන රටන්තගත් දිනයන : ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. දරෝගයන සඳයල ප්රථමදයනන්ත ප්රති ලරගත් දිනයන : …………………………………………………………………………….. 

4. දරෝගයන සඳයල මුල් වරට ප්රති ලර නබල ගත් ෛවෙයවරයනලදේ නම සය ලිපිනයන 

නවෝාල්ගත් ජයසිි  ජයකාල ජයෙිච්නදර 

ඇතුනත් වු දිනයන : ………………………………………………. පිටවු දිනයන : ………………………………………………… 

 

ඉයතින්ත විස්තර  රන නෙ දරෝගී තත්වයන අනතුර දය්තුදවන්ත ෛවෙය ප්රති ලර සඳයල ඉයත විස්තර සඳයන්ත මුෙන 

මට යල මලදේ රවුදල් සලමලජි යනන්තට වැයන වූ බවත් ෛවෙය ර්ෂණණ ආවරණයන යනටදත් මම මුෙල් ප්රතිූර්ණයන 

කිරීම සඳයල අමුණල ඇති බිල්රත් සතය යල නිවැරදි ඒවල බවත් දමයනට අෙලනව නැවත ප්රතිූර්ණයන සඳයල 

විශ්වවිෙයලනයනට ඉදිිපරත් කිරීමට කිසිව් දනලමැති බවටත් සයති   රමි. සියනලුම බිල්රත් දවන 

ද ලනයන  අනවල අයනදුම්පරත සමඟ අමුණල ඉදිිපරත්  ළ යුතු අතර සියනලුම බිල්රත් වන දිනයන සය 

ෛවෙයවරයනලදේ මු්ලව තැම ම අනිවලර්යන ද . ර්ෂණණ වියනෙම්ප ප්රතිූර්ණයන සඳයල වන අයනදුම්පරත් ඉදිිපරත් 

කිරීදම්පදි මම අයනදුම්පරත් දවන්ත වශදයනන්ත ලියුම්ප වරයන  බයල ආයනතන දතලරතුරු යල දස්වල අංශදේ තබල 

ඇති දල්ඛනදයනහි අෙලන විස්තර සටයන්ත කිරීදමන්ත රසුව මහි තබල ඇති දරට්ටියන දවත බයලලියන යුතු ද . 

දල්ඛනදයනහි සටයන්ත දනල රන නෙ අයනදුම්පරත් සම්පබන්තධ්ව විශ්වවිෙයලනයන වග කියන න දනලනැද . 

 

 

 

No Details √ 

1 No of bills  

2 Diagnosis card  

3 Detail bill  

4 Payment receipt  

5 Doctor’s seal/ Date  

 

Scheme 

I II III IV 

A B A B A B A B 



 

ප්රතිකූරධන ර ජයඳහාා ජයඉිරිචේ  ජයකවු ජයව්ය ජයප්රතිකකාව ජයශ්ර්  ජයශ්ඳවතවර 

 

(ඖෂණධ් මිනදී ගැනීමට අෙලන  වූ වියනෙම්ප ප්රතිූර්ණයන සඳයල ෛවෙයවරයනල විසින්ත නිුත්  රන නෙ දරෝග 

නිශ්චයන  ලඩ්රත යල දබදයත් වට්ටදටෝරුව අයනදුම්පරත සමඟ ඉදිිපරත් කිරීම අනිවලර්යනයන ද .)  

 

මල විසින්ත වියනෙම්ප ප්රතිූර්ණයන සඳයල ඉල්ලුම්ප  රන නෙ රු. .................................................... මුෙනට 

අෙලනව ඉයතින්ත සඳයන්ත  රන නෙ විස්තර සතය යල නිවැරදි බවත් ඉදිිපරත්  න දල්ඛනවන සතයතලවයන 

මල භලර ගන්තනල බවත් දමයින්ත සයති   රමි. 

 

දිනයන : ........................................                                             ............................................... 

        අයනදුම්ප රුදේ අත්සන 

 

 ජය ජය ජය ජයකාධනරාලීර ජයප්රනරෝවුර ජයඳහාා ජයෙමි 

 

ඳාතිකක ජයකවු ජයල ජයව්ය්වරානේ ජයනිධනනේවර 

ඉල්ලුම්ප රු විසින්ත ඉදිිපරත්  ර ඇති දතලරතුරු යල අමුණල ඇති දල්ඛන ෛවෙයවරයනලදේ දරෝග 
නිශ්චයනන්ත යල නියනම  රන නෙ දබදයත් වට්ටදටෝරු රිප්ෂණල  න අතර නිවැරදි බවට සයති   රමි. 

 
 
 
දිනයන : .........................................                      .............................................. 

      අත්සන සය මු්ලව 

 
 
ඳාකාව ජයනල්ඛකාධිකාරී ජයහආරතු ජයනතාවතුරු ජයාානඳව්ා) ජයනිධනනේවර 
 
ෛවෙය ප්රති ලර නබල ගැනීමට අෙලනව අයනදුම්ප රු විසින්ත ඉදිිපරත්  රන නෙ දතලරතුරු සයති   රන 
නෙ ෛවෙයවරයනල නිර්දශශ  ර ඇති බැවින්ත ිපසිට්ට රත් රිප්ෂණල කිරීදමන්ත අනතුරුව වියනෙම්ප ප්රතිූර්ණයන 
සඳයල රු. ...............................................  මුෙන් නිර්දශශ  රමි. 
  
 
 
 
දිනයන.........................................                                                          .............................................. 
                                                                                                             අත්සන සය මු්ලව 

බිල්රත් 
අං යන 

බිල්රදත් 
සඳයන්ත දිනයන 

දරෝගියනලදේ නම   
දරෝගීන්තදේ නම්ප 

සලමලජි යනලට ඇති 
ඥලති සම්පබන්තධ්යන 

බිල්රත ුමන 
 රුණ ට 
අෙලනෙ යනන්තන 

අගයන (රු) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       


