
 

 

 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය
 

නව සුභසාධන වවද්ය ්රමය-2016
සැත් මි හා කරෝහල් වියද්ම් ආරක්ෂණය- හිමි ම් ඉල්ලුම් පත්රය

සාමාජි  අං ය: …………………කයෝජනා ්රමය I   කයෝජනා ්රමය III  කයෝජනා ්රමය III         
            

( ාර්යාලයීය ප්රකයෝජනය     
සඳහා පමණි)

 

සාමාජිකයාගේ
1. නම (සම්පූර්ණකයන්)(පූජය/මමහාාාර්ය/මආාාර්ය/මමයා/මමිය/මකමය) …………………..…….…………..………………………  

2. තනතුර (සම්පූර්ණකයන් විස් ර  රන්න):…………………….….………………………………….……………………….. 
3. අනධයයන/මඅධයයනසහාය /මපිපපාලන/මඅනධයයන යන ව …..………………………………………….…………………. 
4. අධයයනාංශය/මඅංශය: …………………………………………………………………… වයස : ……………………...….… 

5. කපෞද් ලි  ලිපිනය: ………………………………………………………………………….……..…………………………. 

6. දුර ථන අං :   ( ාර්යාල) …………………….……    (කපෞද් ලි )………………..…………    (ජං ම).……………….……... 
(සියලුම බිල්පත් ගෙනත් ගකොළයක අලො ගමම ඉල්ලුම් පත්රය සම  අුණා ශිෂ්ය ාා ගස ෙක කයුතු  අශයග  ති  අාාල ගල්නනග  සයා්  ිරීමමය 

කාරුණික ේ න. සියලු බිල්පත් ෙල දිනය ාා වොයෙයයාගේ ිලල ු්ාෙ ි ගැාි ප පීමෂාෂ්ා කය නල් න. 
 

යිගප් න් ගේ - (හිමිකම් ඉල්ල් ග්  කෙගයකු සඳාා ා, ඒ අයගේ  
 

1. නම (සම්පූර්ණකයන්): ………………………………………………………………………..……………………..………… 

2. ඥාති සම්බන්ධය:………………………………….…………………………..……………………………………….……….. 

ු ොල - (කරුණාකය පාත විස්තය සඳා්  කය් න  
 

1. හදිසි අනතුර සිදු වූ දිනය හා ස්ථානය :…………………………………………….……..…………………………………… 

2. හදිසි අනතුර සිදු වූ ආ ාරය (නිවැරදිව) :………………………………..………………………………………….………… 

3. තුවාල වල ස්වභාවය හා ප්රමාණය :………………………………………..……………………………………………………. 
 

ගයෝගය - (කරුණාකය පාත විස්තය සඳා්  කය් න 
 

1. කරෝ කේ ස්වභාවය කහෝ විස් රය  ……………………………………..………………………………………………………. 

2. කරෝ ය පටන්  ත් දිනය :……………………………..……………………..……………………….…………………………. 

3. කරෝ ය සඳහා මුලුන්ම ප්රති ාර ලබා ත් දිනය :………….………….…………………………………….…………………… 

4. කරෝ ය සඳහා මුලින්ම ප්රති ාර ලබා ත් වවද්යවරයාක  නම සහ ලිපිනය :………………………………...………………. 

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

ගයෝාල් ගත වූ කාල සීමාෙ
 

 …………..…………….……….. සිට  ………..…….………………… ද්ක්වා 
 

සාමානය කතොරතුු

1. ඔබට මීට  ලින් කමම කරෝ ය වැළදී තිබුණාද්? එකසේ 
නම් විස් ර සහ දින සපයන්න  

 

2. ඔබට පසුගිය වසර 5    ාලසීමාව තුළ වවද්ය 
ප්රති ාර අවශය වන ිනනම් හදිසි අනතුරක් කහෝ 
කරෝ යක් වූකේද්?එකසේ නම් සම්පූර්ණ විස්තර 
සපයන්න.  

 

3. කවනත් රක්ෂණ සමා මිනන් කහෝ සුභසාධන 
සමිතියිනන් /මඅරමුද්ලිනන් හිම් ම් ඉල්ලීමක් පැන 
නැගුනා වූ හදිසි අනතුු තුවාල වලින් කහෝ 
කරෝ යිනන්  ලින් ඔබ කපලුකන්ද්? එකසේ නම් 
සම්පූර්ණ විස්තර සපයන්න.  

 

4. ඔබට සිදු වූ තුවාලයක් කහෝ කරෝ යක් සම්බන්ධකයන් 
ිනසියම් කවනත් රක්ෂණ ආයතනයක් කහෝ සමිතියක් 
කහෝ අරමුද්ලක් ක කරහි වූ හිමි ම් ඉල්ලීමක් 
සැලිනල්ලට භාජනය කවසින් තිකේද්? නැතකහොත් එවැනි 
හිමි ම් ඉල්ලීමක් ිනරීමට ඔබට අයිතියක් තිකේද්?  

 

5. කම් හිමි ම් ඉල්ලීමට අද්ාල තුවාල කහෝ කරෝ ය සඳහා 
ප්රති ාර ලබන්කන් නම් පහ  සඳහන් විස්තර 
සපයන්න. 

කරෝ කේ ස්වභාවය

ප්රති ාර වල ස්වභාවය

 

 
      



 

2 

කරෝහලිනන් නම්, එහි නම

ඔබ  නු ලබන/ම ක න ඇති ප්රති ාර නිර්කද්ශ 

 කළේ උපකද්ශ  විකශේෂඥ වවද්යවුන් නම් 
ඔවුන්ක  නම් හා ආද්ාල ප්රති ාර ලබා  ත් කවනත් 
විකශේෂඥ කසේවා පිළිබඳ විස්තර සඳහන්  රන්න.

 
 

මා ඉහත විස්තර  ළ තුවාල ලත් බව /මඉහත විස්තර  ළ කරෝ කයන් කපකළන බව ප්ර ාශ  රන අතර,   කවනුකවන් මා විසින් 
ද්රණ ලද් වියද්ම් ඉහත සඳහන් සුභ සාධන වවද්ය ්රමය යටටත් ප්රතිපූරණය  රන කලස කමයින් ඉල්ලා සිිමමි. ඉහත ද්ැක්කවන 
ප්ර ාශ හා  ුු  සතය බව ද් ,කම් හිමි ම් ඉල්ලීමට සම්බන්ධ ිනසිම වැද් ත් කතොරතුරක් මවිසින් කනොසවවන ලද් බව ද් සහති  
 රමි. 
 
 

සාක්ෂි …………………………………..   ඉල්ලුම් ුක  අත්සන…………………………… 

දිනය ………………………………….    දිනය ……………………………….……….……

බිල්පත්වල මුළු එ තුව ු……………………………………………………. 

 

කරෝගියාක  සාමානය වවද්යවරයා /ම ශලය වවද්යවරයා විසින් පිරවිය ුතතුයි.
 

කරෝගියාක  සම්පූර්ණ නම ………………………………………………………..………………………………..…………. 

පරීක්ෂණය කහෝ ප්රතිාාරය අවශය වූ අවස්ථාක  කරෝගියාක  තත්ත්වය :…………..………………….………..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ඔබ කවත කරෝගියා එවූ සාමානය වවද්යවරයාක  නම …….………………………………………………….……………. 

කරෝ  නිශ්ාය ………………….……………………………………………………….…………………………………….. 

ප්රති ාර කහෝ සැත් ම පිළිබඳව විස්තර හා පසුව ඇිනවිය හැින තත්ත්වය :….....…………………………………….............. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

කරෝ කේ ආරම්භය බරපතල /ම බරපතල කනොවන කහෝ නිද්න් ත ද් යන ව  :….…………………………………………….. 

තුවාල කහෝ ආබාධකේ ඉතිහාසය ලුහුඩින් සටහන්  රන්න :...................................................................................................... 

කරෝහල් ත වූ  ාලසීමාව : …………………………………………………………………………………………………… 

ඇතුලත් වූ දිනය …………………...…………..…………  පිට වූ දිනය :…………………..…….……..…………. 

ඔබක  අද්හකසේ හැිමයට ආබාධය පටන් න්නට කහෝ හට  න්නට ඇත්කත්  වර  ල ද් :…........................................... 

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

ඉහත සඳහන් කරෝගියාක  සාමානය වවද්යවරයා/ම ශලය වවද්යවරයා මා බව ද් කම් හිමි ම් ඉල්ලීම පිළිබඳව කසේවා මා අනුමත 
 ළ බව සහති   රමි.
 

දිනය:  …………………..                   ………………………………………………….. 

             වවද්යවරයාක /ම ශලය /මවිකශේෂඥ/මවවද්යවරයාක  අත්සන 
 

වවද්යවරයාක /ම ශලය වවද්යවරයාක  නම :………….…………………..………………...………………………………………… 

සුදුසු ම් :…………………………………………………………………..…………….….....………………………………………...… 

ලිපිනය:…………………………………………………………………………………...…………..……………………………………. 

දුර ථන අං ය :…………..…………………………………………………..……….……………………..………………………….. 
(සියලුම වර් කේ සැත් ම් සම්බන්ධකයන් ශලය වවද්යවරා විසින් පිරීමම සඳහාය)  

 
( ාර්යාලයීය ප්රකයෝජනය සඳහා පමණි)

ිලගයෝජ්ය ගල්නකාධිකාීම / ශිෂ්ය ාා ගස ෙක කයුතු  

අශය ප්රධාාීගගේ ිල්දගශයය

අයදුම් ු විසින් සපයන ලද් සියලු කතොරතුු,වවද්ය වාර්තා හා බිල්පත් පිළිබඳ සල ා බැලීකමන් පසු ඔහු /ම ඇය විසින් වවද්ය 

ප්රති ාර සඳහා ද්රන ලද් සම්පූර්ණ මුද්ල /ම සම්පූර්ණ මුද්ලින් ු ……………..……………………… ක් ප්රතිපූරණය ිනරීම  මම 

නිර්කද්ශ  රමි/මකනො රමි. 

දිනය……………………………….     ..............................................

             අත්සන /ම අංශ ප්රධාන

අයදුම් ු විසින් සපයා ඇති කතොරතුු සහ අද්ාල වාර්තා පරීක්ෂා  ළ අතර මුද්ල් ප්රතිපූරණය ිනරීම නිර්කද්ශ  රමි /ම කනො රමි.

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

   වවද්ය ීඨ  ආාාර්ය ම්ඩලල සාමාජි  
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