
උපෙදස ්ප�උපෙදස ්ප�උපෙදස ්ප�උපෙදස ්ප�කාවකාවකාවකාව 

 

ජනා�ප� අර�ද�� ෙදන ෛවද�ාජනා�ප� අර�ද�� ෙදන ෛවද�ාජනා�ප� අර�ද�� ෙදන ෛවද�ාජනා�ප� අර�ද�� ෙදන ෛවද�ාධාරය �ණ�ාධාරය �ණ�ාධාරය �ණ�ාධාරය �ණ�ාධාරය�ධාරය�ධාරය�ධාරය�.  .  .  .  එය ලැ මට ඔබ %&සේස' එය ලැ මට ඔබ %&සේස' එය ලැ මට ඔබ %&සේස' එය ලැ මට ඔබ %&සේස' 
න( පමණ' ෙමම උපෙදස ්ප�න( පමණ' ෙමම උපෙදස ්ප�න( පමණ' ෙමම උපෙදස ්ප�න( පමණ' ෙමම උපෙදස ්ප�කාව �යවා කාව �යවා කාව �යවා කාව �යවා අය&(පත අය&(පත අය&(පත අය&(පත ස(*+ණ කර�නස(*+ණ කර�නස(*+ණ කර�නස(*+ණ කර�න.... 

    
((((1111))))    /යවර /යවර /යවර /යවර :        :        :        :        අය&(පත' ලබා ගැ2ම අය&(පත' ලබා ගැ2ම අය&(පත' ලබා ගැ2ම අය&(පත' ලබා ගැ2ම :::: 

     
ෙ( සඳහා පහත සඳහ� �ය�ය5� අවශ� ෙ7. 
 

(1) ෛවද� 8+ෙ9ශය (�: /ටපත) 
(11) අදාළ ආෙරෝග�ශාලාෙව� ලබාග> 5යද( ඇස්තෙ(�@ව' 

(�: /ටපත) 
   (111) ෙරෝAයාෙB/අය&(කDෙB ඉ:Fම' සGත �/ය 

    

අ�ත+ජාලය මා+ගෙය� ෙවH අඩ5ෙය� අය&(පත' ලබාෙගන ඉJKප> 
කර�ෙ� න( ඉහත �ය�ය5� ද අය&(පත සමග ජනා�ප� අර�දල ෙවත 
ඉJKප> කළL@ය. 

 

((((2222))))    /යවර/යවර/යවර/යවර    ::::        අය&(පත 8N> �Oම අය&(පත 8N> �Oම අය&(පත 8N> �Oම අය&(පත 8N> �Oම ::::----        තාවකා�ක අංකය' ෙ( අවස්ථාෙ7S ලබාෙදT ඇත. 

 

((((3333))))    /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    අය&(පත ස(*+ණ කර ආප% භාරSම අය&(පත ස(*+ණ කර ආප% භාරSම අය&(පත ස(*+ණ කර ආප% භාරSම අය&(පත ස(*+ණ කර ආප% භාරSම :::: 

             

            අය&(පෙ> 1 Wට 13 ද'වා ඇ� සෑම ෙකොටස'ම ස(*+ණ කළL@ය. 
   ඉK ගැZෙම� ෙහෝ Gස්ව තැ ෙම� වළ��න. 
 

((((4444)      )      )      )      /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    අය&(පත අ8වා+යෙය�ම ජනා�ප� අර�ද: කා+යාලයට පමණ' භාරJය      
L@ය. 

 

((((5555)      )      )      )      /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    අය&(පත ලැ]T ප% ජනා�ප� අර�ද: කා+යාලෙය� පාෙ9_ය ෙ:ක(ෙග�      
සහ ෙසෞඛ� අමාත�ාංශෙය� වා+තා කැඳවT ලැෙH.  ජනා�ප� අර�ද�� 
8N> කරන කාbපත ද ෙ( අවස්ථාෙ7S එවT ඇත.  පාෙ9_ය ෙ:ක( 5W� 
ඉ'මc� වා+තාව එවන බවට තහdD කර ගැ2ම සඳහා පාෙ9_ය ෙ:ක(ට 
යවන �/ෙe /ටපත' ඉ:f(කD ට එවT ඇත. 

 

((((6666)      )      )      )      /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    වා+තා ෙදකම ලැ ෙම� ප%ව අය&(පෙ> සඳහ� ඉ:Fම /hබඳව ෙමම        
කා+යාලෙය� ඉiකළL@ කටL@ 8මකර අ�ගD ජනා�ප�@මාෙB අTමැ�ය 
සඳහා ඉJKප> කරT ලැෙH. 

 

((((7777)     )     )     )     /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    අ�ගD ජනා�ප�@මාෙB අTමැ�ය ලැ ෙම� ප%ව ඒ බව ඉ:f(කDට     
ද�වT ලැෙH.  ඉ�ප%ව �/ෙගොTව සඳහා සl්ර අංකය' ලබාෙදT ඇත.  ඉJK 
කටL@ සඳහා භා5තා කළL>ෙ> ෙමම නව අංකයm. 

 

((((8888)      )      )      )      /යවර /යවර /යවර /යවර ::::        ෙරෝAයා ෙවTෙව� oල�ාධාර අTමත �Oෙ( �/ය ලැ]p  ප%     
ශල�ක+මය/ෛවද� ප�කාර සඳහා 

     

(1) ෙරෝහලට ඇ@ළ>qමට Jනය' ලබාග�න. 
(11)   Jනය සඳහ� කර ෙරෝහෙල� 8N> කරන ලද �/ෙe ඡායා /ටපත' 

ලබාග�න. 
(111) ජනා�ප� අර�ද�� අTමත �දල එම ෙරෝහල ෙවත ලබාෙදන ෙලස 

ඉ:Fම' එම �/ය සමග එව�න. 
 

� (2) 
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        ((((9999)  )  )  )          /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    ඉ�ප% වගuෙ( �/ය අදාළ ෙරෝහල ෙවත ෙහෝ අධ�'ෂ, ෛවද� සැපx( 
ආයතනය ෙවත 8N> කරT ලැෙH.  ෙරෝAයාට අවශ� ප�කාර අදාළ ෙරෝහල 
ෙව�� ලබාගත හැ�ය.  (අ�ගD ජනා�ප�@මාෙB අTමැ�ය ලැ මට ෙපර 
වගu( �/ය 8N> කරT ෙනොලැෙH.) 

 

  5යද( ප  5යද( ප  5යද( ප  5යද( ප�*රණය �Oම�*රණය �Oම�*රණය �Oම�*රණය �Oම:  :  :  :   

             

((((10101010)     )     )     )     /යවර /යවර /යවර /යවර ::::    ය(�W ෙහේ@ව' 8සා වගuෙ( �/ය ෙරෝහලට 8N> �Oමට පථම 
ශල�ක+මය කරවා ගැ2මට ෙහෝ ෛවද� ප�කාර ලබා ගැ2මට W&dවෙහො> ඒ 
සඳහා අTමත { �දල ෙහෝ වැය{ �දල යන ෙද�� අවමය ජනා�ප� අර�ද�� 
ප�*රණය කරT ලැෙH.  එම කා+යය සඳහා පහත සඳහ� පKJ |යා 
කළL@ෙ7. 

 

(1) ශල�ක+මය හJWෙe කර ගැ2මට W&{ බවට හා ඒ අTව �ද: 
ප�*රණය කරන ෙලස ඉ:Fම' ජනා�ප� අර�දලට ෙයො� �Oම.  
ෙමම ඉ:Fම ශල�ක+මය කළ වහාම ඉJKප> කළL@ ෙ7. 

 

(11) �ද: ප�*රණය සඳහා අ8වාඅ8වාඅ8වාඅ8වා+යෙය�ම+යෙය�ම+යෙය�ම+යෙය�ම 

 

(1) ෙරෝහ�� 8N> කරන ලද KW}ප> හා ~:ප>වල �: /ටප>�: /ටප>�: /ටප>�: /ටප> 

 

(2) සැ>කම W&�Oෙම� ප% ෛවද�වරයා 5W� 8N> කරT 
ලබන වා+තාෙ7 /ටපත' 

 

ජනා�ප� අර�දල ෙවත ඉJKප> �Oම අත�වශ� ෙ7.  ෙගq( කරT 
ලබ�ෙ� �: /ටප> සඳහා පමc. 

           

ෙරෝAෙයNට හJWෙe සැ>කම' �Oමට W&{ෙe න( ෙරෝAයා ෙරෝහ�� /ටq  ෙගොස ් ෙරෝAෙයNට හJWෙe සැ>කම' �Oමට W&{ෙe න( ෙරෝAයා ෙරෝහ�� /ටq  ෙගොස ් ෙරෝAෙයNට හJWෙe සැ>කම' �Oමට W&{ෙe න( ෙරෝAයා ෙරෝහ�� /ටq  ෙගොස ් ෙරෝAෙයNට හJWෙe සැ>කම' �Oමට W&{ෙe න( ෙරෝAයා ෙරෝහ�� /ටq  ෙගොස ් 
ස�ෙe වැඩ කරන Jන ස�ෙe වැඩ කරන Jන ස�ෙe වැඩ කරන Jන ස�ෙe වැඩ කරන Jන 05050505 ' ඇ@ළත කරන ඉ:F( සඳහා පමණ' oල�ා ' ඇ@ළත කරන ඉ:F( සඳහා පමණ' oල�ා ' ඇ@ළත කරන ඉ:F( සඳහා පමණ' oල�ා ' ඇ@ළත කරන ඉ:F( සඳහා පමණ' oල�ාධාර ධාර ධාර ධාර 
ලබාSමට සළකා බලT ලැෙHලබාSමට සළකා බලT ලැෙHලබාSමට සළකා බලT ලැෙHලබාSමට සළකා බලT ලැෙH.... 

 

සැළ�යසැළ�යසැළ�යසැළ�ය L@m L@m L@m L@m:::: 

 

(1)  අය&(පත ස(*+ණ කර ජනා�ප� අර�ද: කා+යාලයට ක�න�� භාරSමට කටL@ කළL@   
ෙ7. 

 

  (11) ජනා�ප� අර�ද: කා+යාලයට පැ�ෙණ�ෙ� න( ස�ෙe ස�දා, බදාදා සහ WNරාදා Jනවල 
පමණ' පැ�ෙණ�න. 

 

(111) ජනා�ප� අර�දලට එවන Wය�ම �/ පහත සඳහ� �/නයට එ5යL@ ෙ7. 

 

  ෙ:ක(ෙ:ක(ෙ:ක(ෙ:ක( 

        ජනා�ප� අර�දලජනා�ප� අර�දලජනා�ප� අර�දලජනා�ප� අර�දල 

        41414141, , , , ෙ+pකා ෙගොඩනැA:ල ෙ+pකා ෙගොඩනැA:ල ෙ+pකා ෙගොඩනැA:ල ෙ+pකා ෙගොඩනැA:ල ((((~( මහල~( මහල~( මහල~( මහල)))) 
        ජනා�ප� මාවතජනා�ප� මාවතජනා�ප� මාවතජනා�ප� මාවත, , , , ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ ---- 01 01 01 01 

 

(1V) ජනා�ප� අර�ද�� ආධාර ලබා ගැ2ම ස(බ�ධෙය� කාbපත ද �ෙගන 5මZමට පැ�cය 
L>ෙ> ෙරෝAයා ෙහෝ අය&(කD පමණ�.  හJW අවස්ථාවකS ෙවන> තැනැ>ෙතN 
පැ�ෙණ�ෙ� න( ෙරෝAයාෙග�/ඉ:f(කDෙග� �/ය' �ෙගන පැ�cය L@ය.  
ඉ:f(කDට/ෙරෝAයාට පැ�cය ෙනොහැ� ෙහේ@ එම �/ෙe සඳහ� කළL@ ෙ7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         අංකයඅංකයඅංකයඅංකය: : : : �එෆ්�එෆ්�එෆ්�එෆ/්///එ(එ(එ(එ(////����//// 

 

ජනා�ප� අර�ද�� �ද: ආධාර ඉ:ලා W�ම ජනා�ප� අර�ද�� �ද: ආධාර ඉ:ලා W�ම ජනා�ප� අර�ද�� �ද: ආධාර ඉ:ලා W�ම ජනා�ප� අර�ද�� �ද: ආධාර ඉ:ලා W�ම 
ෛවද�ෛවද�ෛවද�ෛවද� ප ප ප ප�කාර�කාර�කාර�කාර 

 

සැසැසැසැ....LLLL. . . . ---- උප උප උප උපෙදස ්ප�ෙදස ්ප�ෙදස ්ප�ෙදස ්ප�කාව �යවා ෙමG පහත අංක Wය:ල ස(*+ණ කළL@යකාව �යවා ෙමG පහත අංක Wය:ල ස(*+ණ කළL@යකාව �යවා ෙමG පහත අංක Wය:ල ස(*+ණ කළL@යකාව �යවා ෙමG පහත අංක Wය:ල ස(*+ණ කළL@ය.... 
 

(1)  1.  ෙරෝAයාෙB ස(*+ණ නම :-  .................................................................................... 
                                G�/�ය/ෙමය/මයා/දDවා/දැKය 

 

       11.  ජා�ක හැ�T(ප> අංකය:-    
 

      111. �/නය :- .......................................................................................................... 
    .......................................................................................................... 

 

       1V. &රකථන අංකය (�ෙH න() :-    
 

         V. වයස  :- 

              
       V1. ව+තමාන ��යාව :-         ............................................................................ 
  5ශා�කෙය' න( ෙසේවය කල ආයතනය සඳහ� කර�න. 
   ...................................................................................................................... 
   
  ව+තමාන වැiප / 5ශාම වැiප :-  
 
       V11. ව+තමාන ��යා සථ්ානෙe �/නය :- ........................................................................ 
                ........................................................................ 
 
     V111. 5වාහක/අ5වාහක බව :-  

 

                            1X. ෙරෝAයා, අය&(කDට ඇ� නෑකම :-  ......................................................................... 
   

(මව,/යා, &ව, �තා, භා+යාව, ස්වා��Dෂයා ආS වශෙය�) 
 ඉ:f(කD ඉහත කා�ඩයට අය> නැ�න( ෙහේ@ 5ස්තරා>මකව සඳහ� කර�න. 

       
අය&(කD ෙරෝAයා ෙනොවන 5ට පමණ' පහත සඳහ� ෙ�දය /ර5ය L@mඅය&(කD ෙරෝAයා ෙනොවන 5ට පමණ' පහත සඳහ� ෙ�දය /ර5ය L@mඅය&(කD ෙරෝAයා ෙනොවන 5ට පමණ' පහත සඳහ� ෙ�දය /ර5ය L@mඅය&(කD ෙරෝAයා ෙනොවන 5ට පමණ' පහත සඳහ� ෙ�දය /ර5ය L@m.... 

 

(2) 1. අය&(කDෙB ස(*+ණ නම :-  .................................................................................. 
G�/�ය/ෙමය/මයා 

         11.  ජා�ක හැ�T(ප> අංකය:- 

 

        111. �/නය :-   ................................................................................................................ 
                                        ................................................................................................................ 

 

         1V. &රකථන අංකය (�ෙH න() :-      
 

           V. ��යාව :-     ............................................................................................................... 
 
         V1. ��යා ස්ථානෙe �/නය :-  .......................................................................................  
 

� (2) 
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D: 



 

 

(3) 1. ෙරෝAයාෙB ස්lර පJං� පෙ9ශය අය> වන Jස්�'කය:-  

 

 

11. පාෙ9_ය ෙ:ක( ෙකො}ඨාශය :- 
 

 

(4)  ෙරෝගෙe ස්වභාවය :-  ....................................................................................................... 
 

 

(5) ෙරෝAයාට ප�කාර කරන ෛවද�වරයාෙB නම සහ �/නය :- ................................................ 
 
............................................................................................................................................. 
 

 

(6) ප�කාර ලබා ගැ2මට බලාෙපොෙරො>@ වන ෙරෝහෙ: 

නම සහ �/නය :-  ................................................................................................................ 
        ................................................................................................................ 

 

 

(7) ෛවද� ප�කාර සඳහා ඇසත්ෙ(�@ කළ �ල :-   

 

 

 

 

(8) ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ: සාමා�කm� /hබඳ 5ස්තර සහ 

ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ:ෙරෝAයාෙB පdෙ: මාWක ආදායම (දළ වශෙය�) 
පහත සඳහ� කර�න. 
(5ශා�ක න( 5ශාම වැiප/ දDව�ෙB ආදාය( ද ඇ@�ව) 

 

 

                              5වාහක            ��යාව /        මාWක              ආදාය( බ&        ආදාය( බ&  
        අ5වාහක බව   ව�ාපාරය       ආදායම           ෙගව�ෙන'ද     ෙගොT අංකය 

 

1. ......................    ..............      ..................      ....................     ...............       .................... 

2. ......................    ..............      ..................      ....................     ...............       .................... 

3. ......................    ..............      ..................      ....................     ...............       ..................... 

4. ......................     ..............      ..................      ....................     ...............       ..................... 

5. ......................    ...............     ..................      ....................     ...............       ..................... 

 

 

 

� (3) 
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D: 



9. ෙරෝAයාෙB පdලටෙරෝAයාෙB පdලටෙරෝAයාෙB පdලටෙරෝAයාෙB පdලට අය> 8ශ්චල හා චංචල ෙ9පලවල ෙවළඳ ව�නාකම : 
 

/h@ර අNK�/ඉල'ක�� සඳහ� කළ L@m. ඉK ගැZම පමාණව> ෙනොෙ7. 

     

1. 8ශ්චල ෙ9පල: (ඉඩ( හා 8වාස)    දළ ව�නාකම D: 

 

1.  ........................................................   .............................. 

2.  ........................................................   .............................. 

          11. වාහන හා අෙනN> චංචල ෙ9පල 

  

1.  ........................................................   .............................. 

2.  ........................................................   .............................. 

3.  ........................................................   .............................. 

 

        111. ස්ථාවර තැ�ප> Ap( / සහ�කප> වල ව�නාකම 

 

  බැංNෙ7 නම / oල�        ශාඛාව                 Ap( අංකය/        අය&(පත ඉJKප> කරන 

    ආයතනෙe නම                                     සහ�කප> අංකය           Jනට ෙශේෂය D: 

 

1.  .........................   ........................       ...........................    .................................. 

2.  .........................   ........................       ...........................    .................................. 

3.  .........................   ........................       ...........................    .................................. 

 

1V. ඉ�K �Oෙ( Ap(වල තැ�ප>ව �ෙබන පමාණය� 

 

 බැංNෙ7 නම/oල�            ශාඛාව                  Ap( අංකය     අය&(පත ඉJKප> කරන 

                ආයතනෙe නම                                                                           Jනට  ෙශේෂය  D: 
 

1.  .........................   .......................       ............................   .............................. 

2.  .........................   .......................       ............................   .............................. 

3.  ........................    .......................       ............................   .............................. 

 

   V. ජංගම Ap(වල ෙශේෂය� 

 

     බැංNෙ7 නම/oල�        ශාඛාව                Ap( අංකය       අය&(පත ඉJKප> කරන 

                 ආයතනෙe නම                                                                        Jනට ෙශේෂය D: 

 

1.  ........................    ........................      ...........................   .................................. 

2.  ........................    ........................      ...........................   .................................. 

3.  ........................    ........................      ...........................   .................................. 

           
� (4) 
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10. ෙයෝ�ත ප�කාර සඳහා අවශ� 5යදම ෙසොයාෙගන ඇ� ආකාරය පහත සඳහ� කර�න. 
 

 �ද: ලබාග�නා මා+ගය: 

 

1. තම�ෙB ස(ප>     - D:  ............................ 

2. ෙසේවා 8L'තය�ෙB භාර අර�දල (E.T.F)  - D:  ............................ 

3. ජා�ක ර'ෂණ භාර අර�දල (අගහාර ර'ෂණ(N.I.T.F) - D:  ............................ 

4. ෙරෝAයාෙB ෙසේවා ස්ථානෙe ෛවද� ආධාර කමෙය� - D:  ............................ 
5. ර'ෂණ කමය' ෙහෝ %භසාධන කමය' මA� 

�ද: ලැෙබ�ෙ� න( එම �දල   - D:  ............................ 

 

6. රාජ� ෙනොවන සං5ධාන මA�    - D:  ............................ 
7. ෙවන> පKත�ාගය�     - D:  ............................ 
8. ණයට ලබා ගැ2(     - D:  ............................ 
9. ෙවන> මා+ගව�� (මා+ගය පැහැJhව ද'ව�න.) 

 

1.  ...............................................................  - D:  ............................ 
                        11.    ............................................................... - D:  ............................ 
           111.    ..............................................................  - D:  ............................ 

 

11. ජනා�ප� අර�ද�� අෙ�'�ත ආධාර �දල : D:  
 

12. ෙරෝAයා �ට ක�� ජනා�ප� අර�ද�� �ද: 

ආධාර ලබාෙගන �ෙH න( එම 5ස්තර 

 

ලබාග> �දල 

 

Jනය 

 

ෙරෝගය/ ප�කාරය 

 

�/ෙගොT අංකය 

 

 

13. ප�කාර සඳහා ෙරෝහලට ඇ@ළ> 5යL@ Jනය: 
(සනාථ �Oෙ( �ය5� ඇ�cය L@ය.)       

 

ඉහත සඳහ� කDp සත� හා 8වැරJ බව>, ෙමම �ණ�ාධාරය ලැ මට ෙරෝAයා %&% බව> 
පකාශ කර�.  අසත� ෙතොර@D සපයා ඇ>න( ෙහෝ පමාණව> ෙතොර@D සපයා නැ>න( අය&(පත 
ප�'ෙෂේප වන බව මම ද8�. 

 

    

       අය&(කDෙB /ෙරෝAයාෙB අ>සන 

      Jනය: 
 

 

            ඉJKෙeS ෙ( ස(බ�ධෙය� එවT ලබන සෑම �/යකම අය&(පෙ> අංකය ඉJKෙeS ෙ( ස(බ�ධෙය� එවT ලබන සෑම �/යකම අය&(පෙ> අංකය ඉJKෙeS ෙ( ස(බ�ධෙය� එවT ලබන සෑම �/යකම අය&(පෙ> අංකය ඉJKෙeS ෙ( ස(බ�ධෙය� එවT ලබන සෑම �/යකම අය&(පෙ> අංකය  
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