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Ministry of Health, Nutrition& Indigenous Medicine
ප ොදු චක්රපේඛ ලිපිඅංක - 02-12/2016
ශ්රී ංකා ජාතික පරෝශපේ අධ්යක්ෂ
පේඛිය අමාත්යාංය ය පා ාවය ලව සියලුම ශීක්ෂණ පරෝශේ
මශ පරෝශේ/මුලික පරෝශේශා විපේෂිත් ලයා ාර රධ්ාීන්  පලත්
ස ෞඛ්ය පසෂ ණ  පා  පසශිය  පෛද්ය පමා ්ය ාංශයේ සධ පමයයක්ණ (සා් පමයය ෂන) ප්නතුරට ම දුම්ෂත් පකැඳවීා.
පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශිය වලද්ය අමාත්යාංපධ අධ්යක්ෂ හපශද් අධ්යා ව) ත්වතුර පේඛීය අමාත්යාංය
ය පා ාවය ලව ආයත්ව ල පවේලය කරව 2016 02 14 දිව ශත් 04 පේද්පධ වඳශ්  සුදුසුකම් වපුරා
ඇති නිධ්ාරී් පග්  අයදුම් ා කැඳලනු ැපේ
02.

ලැටුප් ක්රමය - පමම ත්වතුර අද්ාෂ රාජය ිප ාව චක්රපේඛ 06-2006
අනුර SL - 01/2006හරු 22 935-10X645-8X790-17X1 050-53 555/-) ලැටුප්

ිපමාණය අද්ාෂ

පේ
03.

පවේලපධ නියුක්ෂත් කිරීපම් පකෝ පේසි - පමම ත්වතුර ව්ථිරය විශ්රාම ලැටුප් වතයත්ය ලැ් ද්
අවාද්රු/ලැ් ද් පුරු අවාද්රු විශ්රාම ලැටුප් අරමුද් ද්ායක මුද්ේ පගවිය යුතුය

04.

අලය සුදුසුකම් I. විපේ පශ්රේණියේපධ පශද් නිධ්ාරී හඅධ්යා ව) ත්වතුරක සින ව නිධ්ාිපපයක්ෂ විය යුතු අත්ර අද්ා
ත්වතුපේ ය ා පිිපපවයි්  ලවර 05ක වක්රිය ශා වතුටුද්ායක පවේලා කායක්ෂ තිමම
II. අද්ා කාය තුෂ නියමිත් ලැටුප් ලේධ්ක සියේම උ යාපගව තිමම ශා පුේලාව් වත්ම ලවර
ශ හ05) තුෂ වක්රිය ශා වතුටුද්ායක පවේලා කායක්ෂ වම්පුේණ කර තිමම
III. අනුමත් කාේයවාධ්ව ඇගයීපම් න  ාන ය අනුල උවව්වීම් දිව ප රාතුල ලවර පද්කක්ෂ තුෂ
වතුටුද්ායක මට් ම ලඩා ඉශෂ කාේය වාධ්වයක්ෂ ප ් නුම් කර තිමම

05.

පත්ෝරා ග් වා ක්රමය
ඉශත් සුදුසුකම් වතයත් විපේ පශ්රේණියේපධ නිධ්රය්  අතුිප්  රාජය පවේලා පකොමි්  වාාල විසි් 
අනුමත් කරනු බව වම්මුඛ රීක්ෂණ මණ්ඩයක්ෂ මඟි්  ලුශගත් වම්මුඛ රීක්ෂණයක්ෂ ලාලා
සුදුසුකම් බව නිධ්ාිපයා පත්ෝරා ගනු ැපේ

385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

ලුශගත් වම්මුඛ රීක්ෂණපධ කුණු ිප ාන ය ශත් ද්ැක්ෂපේ
1

පශද් පවේලපධ හඅධ්යා ව) විපේ පශ්රේණියේපධ පවේලා කාය
- ලකුණු ප ප ප ප ප ප ප ප ප30
හවිපේ පශ්රේණියේපධ ්ක්ෂ ලවරක කුණු 10 බැගි්  ශා මාව 06 ක ලැඩි ලවරක අඩු පවේලා කාය
වඳශා කුණු 05 බැගි් )

2

පශද් පවේලපධ හඅධ්යා ව) ෂපුරුේද් වඳශා
ලකුණු
 ප30
හ1පශ්රේණියේපධ පශද් නිධ්ාරීහඅධ්යා ව)) ත්වතුපේ වක්රිය පවේලා ෂපුරුේද් වඳශා ලවරක
කුණු 02 බැගි්  ශා මාව 06 ක ලැඩි ලවරක අඩු පවේලා කාය වඳශා කුණු 01 බැගි් )
ව ශව : හමුලික සුදුසුකම් වඳශා වෂකා බව පවේලා කාය වඳශා කුණු බා පද්නු පවොැපේ )

3
31

ක්ෂපේත්රය ඇතුෂා අධ්යා ව සුදුසුකම්හවවාක කිරීම වඳශා වශතික ත්ර ඉදිිප ා කෂ යුතුය )
ලකුණු
25
ක්ෂපේත්රය වජුවලම අද්ාෂ ලව අධ්යා ව සුදුසුකම් වඳශා
අ ්චාා උ ාධියහපශද් අධ්යා ව)
ආ ්චාා උ ාධි ඩිප්පෝමා
ඇ ක්ෂපේත්රය අද්ා උ ාධිය

කුණු 13
-කුණු 13
-කුණු 11
-කුණු 08

ඈ පවෞඛය ක්ෂපේත්රය අද්ාෂ මාව 06 ක පශෝ ැය 720 ක පවොඅඩු ඩිප්පෝමා
වඳශාහ ්චාා රාකමික පශද් පුණුණු ඩිප්පෝමාල ශැර)
- කුණු 06

ාඨමාාලක්ෂ

හඋක්ෂත් සුදුසුකම් වි්ලවිද්යා රති ාද්ව පකොමි්  වාාල විසි්  පිිගගා ආයත්වයක්ෂ මඟි්  බාගා
සුදුසුකම් විය යුතුයි )
ව ශව - ඉශෂම සුදුසුකම වඳශා මණක්ෂ කුණු බා පද්නු ැපේ
32

පලවා ඩිප්පෝමා ාඨමාා වඳශා
අ පත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ ක්ෂපේත්රය අද්ාෂ ඩිප්පෝමා
ආ ඉංග්රීසි ාාා ක්ෂපේත්රය අද්ාෂ ඩිප්පෝමා
ඇ කෂමවාකරණ ක්ෂපේත්රය අද්ාෂ ඩිප්පෝමා

කුණු 12
- කුණු 04
- කුණු 04
- කුණු 04

හඩිප්පෝමා ාඨමාාපේ කාය මාව 06 ක පශෝ ැය 720 ක පවොඅඩු විය යුතුය )

4.

ක්ෂපේත්රය අද්ා පලවා බාතයර ක්රියාකාරකම් වඳශා

ලකුණු ප ප ප ප10

01 වියානුබේධ් ේපධණ නිබ් ධ්ව ශා පුලා ා වඟරා ආදිය ව යව ද් ලිපි
- කුණු 02
02 පුණුණු ලැඩව ශ්  පමපශයවීම/වම්බ් ධිකරණය
- කුණු 02
03 පුණුණු ලැඩමුලු/වම්ම් ත්රණ හපේශිය/විපේශිය) වඳශා වශාාගි වීම
- කුණු 02
04 රංවාහප ොදු 230B ආකජතිය අනුල ලව රංවා වද්ශා මණක්ෂ)
- කුණු 02
05 සුවිපේෂි පවේලා වැ යීම - ව්ලාාාවික/ශදිසි/ත්රව්ත් වි පාදි පවේලා වැ යීම
- කුණු 02
හඅද්ාෂ කාය තුෂ නියමිත් බධ්ාිපයා විසි්  නිකුා කරව ද් විපේ ලිපි වඳශා)
හ්ක්ෂ වශතිකයක /ලිපියක /රංවාලක කුණු 01 බැගි්  ්ක්ෂ නිේණායකය උ ිපම කුණු 02 බැගි් 
ලව ිපදි විය යුතු අත්ර සියළු සුදුසුකම් වශතික ශා ලිපි පේඛණ මඟි්  ත්ශවුරු කෂ යුතුයි )
ලකුණු ප ප ප ප ප05

5
වම්මුඛ රීක්ෂණපධදී ද්ක්ෂලව කුවත්ාලය
හකුවත්ා වායකාල ආකේ ප ෞරුාලය ශා ව් නිපේද්ව කුවත්ා වඳශා)
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප
එකතුද

100

385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

06.

අයදුම් ත් ඉදිිප ා කෂ යුතු පිිගපල පමය අමුණා ඇති ආද්ේ ආකජතිය අනුල පිිගපය කර ගා ඉේලුම් ා අද්ාෂ ආයත්ව
රධ්ානියා මඟි්  2016 02.12 දිව පශෝ ඊ ප ර ශත් ලිපිවය ැපබව පවේ ්වියයුතුය
අධ්යක්ෂ හ ාව) 01
පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශීය වලද්ය අමාත්යංය
අංක 385 පූජය බේපේගම විමලං මාලත්
පකොෂඹ 10

රාජය පවේලා පකොමි්  වාාපේ නියමය ිපදි

අනුර ජයවික්රම
පේකම්
පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශිය වලද්ය අමාත්යංය

385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

ඇමුණුම 01

ආදර් අයදුම්ඳත්රය
සවෞඛ්ය සඳෝණ ශා සේශිය වලදය අමාත්යාාංසය අධයක් (සශද අධයාඳන)
ත්නතුරට බලා ගැනීම
01.

I

මුකුරු වමඟ නම

: ………………………………………………………………….....

(ඳැශැදිලි අකුරින්)
II
02.

03.

අසනකුත් නම් වම්පූර්ණසයන්

ලිපිනය :
I

කාර්යාලීය

: ……………………………………………………………………………..

II

සඳෞේගලික

: …………………………………………………………………………….

දුරකථන අාංකය
I

සඳෞේගලික

: …………………………………………………………………………

II

රාජකාරී

: …………………………………………………………………………

04.

ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අාංකය

05.

උපන් දිනය

06.

: …………………………………………………………….

: …………………………………………………………....
:...................................................

I

2015................ දිනට ලයව අවු : …………….. මාව : ………… දින : ………….

I

සිසු සශදියක සව පුහුණුල ඇරඹු දිනය

: ………………………………

II

සශද සවේලසය 111 සරේණියටයට ඳත් වු දිනය

: ……………………………

III

සශදසවේලසය 11 සරේණියටයට උවවව වු දිනය

: ……………………………….

IV

සශද සවේලසය 1 ලන සරේණියටසය සශද නිධාරිණියට (අධයාඳන) සව උවවව වු දිනය :………

V

සශද සවේලසය විසේ සරේණියටසය සශද නිධාරීණියටයක් සව උවවවවු දිනය : ………………………
(විසේ සරේණියටයට උවවවවු ලිපිසය පිටඳත්ක් අමුණන්න)

VI

07.

සවේලසය කඩවීමක් ඇත්ද

:..................................................

VII

එසවේ නම් නැලත් සවේලසය පිහිටුලන දිනය : …………………………………………

VIII

මශජන සවෞඛ්ය සශද ඳානය පිළිබ සවේලා කාය :……………………………………………

ඉශෂම අධයාඳන සුදුසුකම්

:…...………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
08.

සලනත් විසේ සුදුසුකම් : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
අකාර්යක්මත්ාලය නිවා මා විරාම ගැන්වීමට කටයුතු අරඹා සනොමැති බලත් ඊට විරුේධල ඳලත්නා සශෝ ඇතිසලත්ැයි
අදශවව කරන විනයානුකූ ක්රියාමාර්ගයක් සනොමැති බලත් ප්රකා කරමි. සමහි මා විසින් වඳයන ද සත්ොරතුරු අවත්ය
බල සශෝ වාලදය බැව් සශලි වුලසශොත් මා සවේලසයන් ඳශ කිරීමට යටත් ලන බලත් දනිමි.
……………………………
දිනය

…………………………………
අත්වන

09.

විය භාර කෂමණාකරණ වශකාර නිෂධාරීන් වීසින් සඳෞේගලික ලිපි සගොනුල අනුල වම්පූර්ණ කෂ යුතුය
1.

ඳසුගිය අවුරුේද තු බා ඇති නිලාඩු පිළිබ විවවත්ර
:……………………….
……………………………………………………………………………………….
නිෂධාරීණියටය ලැටුප් රහිත් නිලාඩු බා තිසේ ද යන ලග?
:..............................
( ලැටුප් රහිත් නිලාඩු බා ඇති කා සීමාල වශන් කරන්න)
.......................................................................................................................

II

III
III
V

නිෂධාරීයාට විරුේධල විනය ඳරීක්ණ කිසිලක් ඇත්ද යන ලග: …………………………….
අයදුම්ඳත් පියලන දිනට ආවන්නත්ම අවුරුදු 05 තුෂ ලාර්ෂික ලැටුප් ලර්ධක උඳයාසගන තිසේද?
………………………………………………………………………………………………….
සලනත් කරුණු - …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………මයා/මිය/සමනවිය සේ සඳෞේගලික ලිපි සගොනුල අනුල ඉශත් වශන්
සත්ොරතුරු ශා අාංක 01 සිට 08 දක්ලා අයදුම්කරු විසින් දක්ලා ඇති සියළු සත්ොරතුරු නිලැර දි බල සමයින් වනාථ කරමි.
.................................
දිනය

10.

..............................................
වියභාර නිෂධාරිණියටය/නිධාරීයාසේ
අත්වන

ඳරිඳාන නිධාරී/සරෝශල් සල්කම් සේ නිර්සේය

…………………………………………………….මිය / මයා/සමනවිය සේ සඳෞේගලික ලිපි සගොනුල අනුල ඉශත්
වශන් සත්ොරතුරු නිලැරැදි බලට සමයින් වශතික කරමි.
.................................
දිනය
11.

..............................................
ඳරිඳාන නිධාරී/ සරෝශල් සල්කම් සේ
අත්වන ශා නිමුද්රල

ආයත්න ප්රධානියාසේ නිර්සේය :
1. ලැඩ ශා ශැසීරීම
2. වාමානය කාර්යක්මත්ාලය

-……………………………….
-……………………………….

………………………………………………………..මිය/ මයා/ සමනවිය සේ සඳෞේගලික ලිපි සගොනුල අනුල
අයදුම්ඳසත්
වශන්
සත්ොරතුරු
වත්ය
බලත්
නිධාරීණියටය
සවේලය
වවථිර
කර
ඇති
බලත්............................................දින සිට විසේ සරේණියටසය සශද නිධාරීණියට (අධයාඳන) සව සවේලය කරන බලත්
වශතික කරමි.(අනලය ලනන කඳා ශරින්න)
අයදුම්ඳත් නිර්සේ කරමි./ සනොකරමි.
………………………………
දිනය

……………………………………
අත්වන ශා නිමුද්රාල
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jpfjp
Date

2016.01.21

fi!LH> fmdaIK iy foaYSh ffjoH wud;HdxYh
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
nghJ Rw;wwpf;if ,yf;fk; :02-12/2016

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gzpg;ghsu;>
kj;jpa murpd; fPo; epu;tfpf;fg;gLk; midj;J Nghjdh itj;jparhiyfs;>
nghJ itj;jparhiyfspd; gzpg;ghsu;fs; /midj;J Mjhu itj;jparhiyfs; kw;Wk;
tpN\l epWtdq;fspd; jiytu;fs;.
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; gzpg;ghsu; (jhjpau; fy;t p) gjtpf;fhf

tpz;zg;gk;

NfhUjy;.
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; gzpg;ghsu; (jhjpau; fy;tp) gjtpf;F tupir mikr;rpd;
fPo; epu;tfpf;fg;gLfpd;w epWtdq;fspy; flikahw;Wfpd;w 2016.02.14 Me; jpfjpad;W fPNo 04Mk; ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg;G+u;j;jp nra;Js;s mYtyu;fsplkpUe;J

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. rk;gs msT Kiw : ,g;gjtpf;F Ml;Nru;j;Jf; nfhs;Sk; NghJ nghJ epu;thf mikr;rpd;
Rw;Wep&gk; 06 – 2006 w;F mika SL -0 I – 2006 (&gh 22>935-10x645-8 x790-17x1>050-53>555/-) rk;gs
msTj;jpl;lj;jpy; ,izj;Jf; nfhs;sg;gLtu;.
03. Nritapy;

,izj;Jf;

nfhs;tjw;fhd

epge;jidfs;

:

,e;j

gjtpahdJ

epue;jukhdJk;>

Xa;T+jpaj;jpw;F cupj;JilaJk;> tpjitfs; mehijfs; kw;Wk; jGjhuu;fs; Xa;T+jpa jpl;lj;jpw;Fk;
gq;fspg;Gr; nra;a Ntz;bajhFk;.
04. Njitahd jifikfs; :
i.

jhjpau; Nritapy; tpN\l juj;jpid cila jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; (fy;tp;) gjtpia
tfpf;Fk; cj;jpNahfj;juhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> cupa gjtpapy; 05 tUlq;fs;
njhlu;rr
; pahdJk;> jpUg;jpfukhdJkhd Nritf;fhyj;ijf; nfhz;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ii.

cupa

fhyg;gFjpapy;

ngw;wpUg;gJld;>

Fwpg;gplg;gl;Ls;s

mjw;F

fpl;ba

midj;J

Ie;J

(05)

rk;gs

Vw;wq;fisAk;

tUlq;fSf;Fs;

cioj;Jg;

njhlu;r;rpahdJk;>

jpUg;jpfukhdJkhd Nritf;fhyj;ijf; nfhz;bUj;jy;.
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iii.

mq;ff
P upf;fg;gl;l nraw;jpwd; kjpg;gPl;L eilKiwapd; gpufhuk; gjtpAau;T jpfjpf;F Kd; ,U
tUlj;jpw;Fs; jpUg;jpfukhd kl;lj;ij tplTk; Nkyhf nraw;jpwid fhl;Ljy;.

05. Nju;en
; jLf;fg;gLk; Kiw :
Nkw;gb

04

,y;

Fwpg;gplg;gl;Ls;s

jifikfisAila

tpN\l

juj;jpid

Nru;ej
;

jhjp

cj;jpNahfj;ju;fs; murhq;f Nrit Mizf;FOtpdhy; mDkjpf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;ir FOtpdhy;
elhj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neu;Kfg;guPl;ir xd;wpd; %yk; Nju;e;njLf;fg;gLtu;.
Neu;Kfg;guPl;irapy; Gs;sp toq;fg;gLk; Kiwfs; :
1.

– 30 Gs;spfs;

jhjp Nritapy; (fy;tp) tpN\l juj;jpw;fhd Nritf;fhyj;jpw;F

(tpN\l juj;jpy; xt;nthU tUlj;jpw;Fk; 10 Gs;spfs; tPjKk;> 06 khjq;fis tpl mjpfkhd xU
tUlj;jpw;F Fiwe;j Nritf;fhyk; njhlu;ghf 05 Gs;spfs; tPjKk; toq;fg;gLk;)
2.

– 30 Gs;spfs;

jhjp Nritapy; (fy;tp) mDgtj;jpw;F

jhjp Nrit juk; I ,y; (fy;tp) njhlu;r;rpahd kw;Wk; NritmDgtj;jpw;fhf

xU tUlj;jpw;F

02 Gs;spfs; tPjKk;> 06 khjq;fis tpl mjpfkhf xU tUlj;jpw;F Fiwe;j Nritf;fhyk;
njhlu;ghf 01 Gs;spfs; tPjKk; toq;fg;gLk;.)
Fwpg;G : (mbg;gil jifikahf fUjg;gLk; Nritf;fhyk; njhlu;ghf Gs;spfs; toq;fg;gl
khl;lhJ.)
3.

tplag;gug;G njhlu;ghd fy;tpj;jifikf;F(cWjpg;gLj;jg;gLj;Jtjw;F rhd;wpjo;fs; rku;g;gpj;jy;
– 25 Gs;spfs;

Ntz;Lk;)

3.1 tplag;gug;gpw;F Neubahf cupj;jhFk; fy;tpj;jifikfSf;fhf – 13 Gs;spfs;
m. Nkw;gl;lg;gbg;G ( jhjpau; fy;tp)

- 13 Gs;spfs;

M. Nkw;gl;lg;gbg;G bg;Nshkh

- 11 Gs;spfs;

,.

- 08 Gs;spfs;

<.

tplag;gug;G njhlu;ghd gl;lk;

Rfhjhu tplag;gug;gpw;Fupa 06 khjj;jpw;F my;yJ 720 kzpj;jpahsq;fSf;F

Fiwahj bg;Nshkh fw;if newpf;fhf( Nkw;gl;lg;gbg;G Muk;g jhjp gapw;rp bg;Nshkh
jtpu;e;j)

- 06 Gs;spfs;

(Nkw;gb jifikfs; gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l
epWtdk; xd;wpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l jifikahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)
Fwpg;G : NkYs;s jifikfSf;F kl;Lk; Gs;spfs; toq;fg;gLk;.
3.2 NtW bg;Nshkh fw;if newpf;fhf

- 12 Gs;spfs;

m. jfty; njhopy;El;g Jiwf;Fwpa bg;Nshkh - Gs;spfs; 04
M. Mq;fpy nkhop Jiwf;Fwpa bg;Nshkh

- Gs;spfs; 04

,. Kfhikj;Jt Jiwf;Fwpa bg;Nshkh

- Gs;spfs; 04

(bg;Nshkh fw;if newpapy; 06 khjj;jpw;F my;yJ 720 kzpj;jpahsq;fSf;F
Fiwahky;

,Uj;jy; Ntz;Lk;.)
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4.

tplag;gug;G njhlu;ghd Vida ntspthupahd nraw;ghLfs;

- 10 Gs;spfs;

01. tplak; njhlu;ghd Muha;r;rp> Gjpfg;gj;jpupif kw;Wk; rQ;rpif vd;gtw;wpw;F toq;fg;gl;l
tplak; njhlu;ghd fbjk;

- 02 Gs;spfs;

02. gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fs; newpg;gLj;jy; / ,izg;ghsu;

- 02 Gs;spfs;

03. gapw;rpg;gl;liw / fUj;juq;Ffspy; (cs;ehl;L/ ntspehl;L)gq;Fgw;wpapUj;jy;
- 02 Gs;spfs;
04. ghuhl;Lfs; (nghJ 230 B khjpupg;gbtj;jpd; gpufhuk; kl;Lk;)- 02 Gs;spfs;
05. gpujhdkhd Nrit toq;Fjy; - ,aw;if / mtru epiyik/ jPtputhj epiyikapy; Nrit
Gupjy;

- 02 Gs;spfs;

(cupa fhyj;jpw;fhf rk;ge;jg;gl;l cj;jpNahfj;jupdhy; toq;fg;gl;l tpN\l fbjj;jpw;fhf)
(xU

rhd;wpjo;fSf;F/fbjj;jpw;F/ghuhl;L

vd;gtw;wpw;F

01

Gs;sp

tPjKk;>

xU

tiuaiwfSf;F Mff;$baJ 02 Gs;spfs; tPjKk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; midj;J
jifikfSk; rhd;wpjo; kw;Wk;

5.

)

Neu;Kfg;guPl;irf;FOtpd; tpUg;gpy;

- 05 Gs;spfs;

(jpwik> jiyikj;Jtk;> vz;zf;fU> MSik> njhlu;ghly; jpwikfSf;fhf)
nkhj;jg;Gs;spfs;

100

06. tpz;zg;gq;fs; Kd;dspg;Gr; nra;a Ntz;ba xOq;FKiw:
,j;Jld;

,izj;J

mDg;gp

itf;fg;gl;Ls;s

khjpup

tpz;zg;gj;jpw;F

mika

jahupf;fg;gl;l

tpz;zg;gq;fs; cupa epWtdj;jiytupd; Clhf 2016.02.12 jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F fpilf;ff;$bathW mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu; (epu;thfk;) -01>
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R>
,yf;fk; 385> tz.gj;Njfk tpkytq;r Njuu; khtj;ij>
nfhOk;G -10.

murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; MNyhridfSf;F mikthf.

mDu [atpf;fpuk
nrayhsu;>
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R
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khjpup tpz;zg;gg;gbtk;
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; gzpg;ghsu; (jhjpau; fy;tp) gjtpf;F
,izj;Jf;nfhs;sy;
01.

I. KjnyOj;Jf;fSld; ngau; : ……………………………………………..
(njspthd vOj;jpy;)
II. Vida KOg;ngau;fs; :……………………………………………………

02.

Kftup:I. mYtyfk; :-…………………………………………………………………
II. jdpg;gl;lJ :-………………………………………………………………….

03. njhiyNgrp ,yf;fk; :
I. jdpg;gl;l:……………………………………………….
II. flik:………………………………………………….
04. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; :-………………………………………
05. gpwe;j jpfjp :…………………………………………
I.

2015…………… jpfjpad;W taJ : tUlk; ……… khjk;……….. ehs; …………

06. I. khzt jhjpauhf gapw;rpf;F ,ize;j jpfjp : ……………………………….
II. jhjpau; Nritapy; III k; juj;jpw;F epakdk; ngw;w jpfjp : ………………………….
III. jhjpau; Nritapy; II k; juj;jpw;F epakdk; ngw;w jpfjp : …………………………………
IV. jhjpau; Nritapy; I k; ju jhjp cj;jpNahfj;ju; (fy;tp) ahf gjtpAau;e;j jpfjp :…………..
V. . jhjpau; Nritapy; tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;juhf gjtpAau;ej
; jpfjp : …………………
(tpN\l juj;jpw;F gjtpAau;j;jg;gl;l fbjj;jpd; gpujpia ,izf;fTk;)
VI. Nrit kPwy; cs;sjh : ……………………………………….
VII. mt;thuhapd; kPz;Lk; Nritf;fku;j;jpa jpfjp :…………………
VIII. nghJ Rfhjhu jhjpau; epu;thfk; njhlu;ghd Nritf;fhyk; :…………………..
07. mjp$ba fy;tpj;jifik:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
08. Vida fy;tpj;jifikfs; :…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
tpidj;jpwd; ,d;ikahy; vd;id Xa;T ngwr;nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gltpy;iy vdTk;> mjw;F
vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w my;yJ Nkw;nfhs;sg;glTs;s xOf;fhw;W eltbf;iffs; ,y;iy vdTk;
mwpaj;jUfpd;Nwd;. ,jpy; vd;dhy; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; ngha;ahdit my;yJ cz;ikaw;wit vd
njupatUkplj;J ehd; NritapypUe;J ePf;fg;gLNtd; vdTk; mwpNtd;.

…………………………………
jpfjp

………………………………..
ifnahg;gk;

09. tpla
nghWg;G
Kfhikj;Jt
G+u;zg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.
I.
II.
III.
IV.
V.

cj;jpNahfj;jupdhy;

Ratpguf;

Nfhitapd;

gpufhuk;

fle;j tUlj;jpy; ngw;Ws;s tpLKiw njhlu;ghd tpguk;:…………
…………………………………………………………………………………………..
cj;jpNahfj;ju; rk;gskw;w tpLKiw ngw;Ws;shuh vd;gJ gw;wp : ………………….
(rk;gskw;w tpLKiw ngw;wpUg;gpd; fhyj;ijf; Fwpg;gplTk;)
cj;jpNahfj;jUf;F vjpuhf xOf;fhw;W eltbf;if VJk; cs;sjh vd;gJ gw;wp :……….
………………………………………………………………………..
tpz;zg;gpf;Fk; jpfjpf;F fpl;ba 05 tUlj;jpy; rk;gs cau;T cioj;Jg; ngw;Ws;shuh?
…………………………………………………………………………………………
NtW tplaq;fs; : …………………………………………………………………..

jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………………………………….. ,d; Ratpguf;Nfhitapd; gpufhuk;
Nkw;gb tpguq;fs; 01 njhlf;fk; 08 tiu tpz;zg;gjhupahy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rfy tpguq;fSk;
rupahdit vd cWjp nra;fpd;Nwd;.
………………………….
jpfjp

………………………
tpla nghWg;G cj;jpNahfj;jupd;
ifnahg;gk;

10. epu;thf cj;jpNahfj;ju;/ itj;jparhiy nrayhsupd; gupe;Jiu:
jpU/jpUkjp/nry;tp
…………………………………………………..
gpufhuk; Nkw;gb tpguq;fs; rupahdit vd cWjp nra;fpd;Nwd;.

………………………….
jpfjp

,d;

Ratpguf;Nfhitapd;

………………………
epu;thf cj;jpNahfj;ju;/ itj;jparhiy
nrayhsupd; ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp
Kj;jpiu

11. epWtdj;jiytupd; gupe;Jiu:
I.

Ntiy kw;Wk; elj;ij :………………………………..

II.

nghJthd tpidj;jpwd; : ………………………………………..

jpU/jpUkjp/nry;tp ………………………………………………….. ,d; Ratpguf;Nfhitapd; gpufhuk;
tpz;zg;gjhupapdhy; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; rupahdit vdTk;> …………… jpfjpapypUe;J tpN\l ju
jhjp cj;jpNahfj;ju; (fy;tp) ahf Nritahw;Wfpd;whu; vdTk; cWjp nra;fpd;Nwd;. (mtrpakw;wtw;iw
ePf;fp tplTk;)

tpz;zg;gj;jpid rpghupR nra;fpd;Nwd; /rpghupR nra;atpy;iy.

………………………….
jpfjp

………………………
ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp
Kj;jpiu

