


ආදර්ශ අයදුම්පතය 
 

තාක්ෂණ විද ාලවලට / කාර්මික විද ාලවලට ඇතුලත්වීෙම් අයදුම්පත   
 
                                                                     කාර්යාලයීය පෙයෝජනය සඳහා පමණි 
 
(අයදුම්පතය අදාළ තාක්ෂණ විද ාලෙය් / කාර්මික විද ාලෙය් අධ ක්ෂ / විදුහල්පති ෙවතට යැවිය යුතුය. 
විද ාලෙය් ලිපිනය තාක්ෂණ විද ාල / කාර්මික විද ාල ලැයිසත්ුෙව් දක්වා ඇත.) 
 
(පාඨමාලා කිහිපයකට අයදුම් කරන්ෙන් නම් එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා ෙවන ෙවනම අයදුම්පත් එවිය 
යුතුය. ) 
 
01. තාක්ෂණ විද ාලෙය් / කාර්මික විද ාලෙය් නම : 
……………………………………………………………. 
 
02. ඉල්ලුම් කරන පාඨමාලාෙව් නම : 

………………………………………………........................................... 
                                                                                                             (දිවා / සන්ධ ා / අර්ධ කාලීන) 
  
 මාධ ය ................................................... සංෙක්ත අංකය ............................................................ 
 
03. අයදුම්කරුෙග් මුලකුරු සමග නම : 
…………………………………………………………………………………. 
 
04. මුලකුරු වලින් කියෙවන නම : 
…………………………………………………………………………………. 
 
05. ස්ථීර ලිපිනය : 
………………………………………………………………………………………………………
. 
          
………………………………………………………………………………………………………
. 
 
06. දුරකථන අංකය : …………………………  ඊ-ෙම්ල්: 
……………………………………………. 
 
07. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : 
……………………………………………………………………………………………. 
 
08. දිස්තික්කය  : ………………………  ඡන්ද ෙකොට්ඨාශය : 
……………………………………………………..….  
. 

       ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාශය : 
………………………………..……………. 

 
09. උපන් දිනය   : ……………………………………………………… 
 2013.01.01 දිනට වයස අවුරුදු ……………. මාස ……………… දින ……………………. 
 
10. ස්තී / පුරුෂ භාවය  : ……………………………………………. 
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11.  අධ ාපන සුදුසුකම්  
 (අ). අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) පතිඵල (ෙදවරකට ෙනොවැඩි වාර ගණනක දී)  
 

විභාග අංකය වර්ෂය විෂයයන් ෙශේණිය 
    
 
 
 
 
 

විභාග අංකය වර්ෂය විෂයයන් ෙශේණිය 
    
 

 
 

 (ආ). අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) පතිඵල (එක්වරක දී) 
 
 
 (ඇ). අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිටි වාර ගණන  

 (ඈ). ඉහත සඳහන් (අ) සුදුසුකම් ෙනොමැති නම් සමත්ව ඇති ඉහළම  
  
  ෙශේණිය .............................. වසර ................................................ 

 
 

12. සන්ධ ා / අර්ධ කාලීන පාඨමාලා සඳහා පමණක් අදාළ ෙව්. 
 

රැකියා අවශ තාවයන් ඉල්ලා ඇති පාඨමාලා සඳහා පමණක් ෙමම ෙකොටස සම්පූර්ණ කරන්න. 
 
12.1  අය  දුම්කරුෙග් නම : 
……………………………………………………………………………………………. 
 
12.2  දැනට දරන තනතුර හා ඊට පත්වූ දිනය : 
……………………………………………………………. 
   ස්වයං රැකියාවක නියුක්ත නම් එහි ස්වභාවය  
…………………………………………………………….. 
 
12.3  ෙසේවා ස්ථානය හා එහි ලිපිනය  : 
………………………………………………………………………. 
                   
……………………………………………………………………… 
                   
……………………………………………………………………… 
 
12.4  ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අංකය (EPF) : 
……………………………………………………………. 
   ෙසේවක භාරකාර අරමුදල් අංකය (ETF) : 
……………………………………………………………. 
 
ඉහත අයදුම්කරු ෙමම ආයතනෙය් / කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන බවට සහතික කරමි.  
 
12.5  ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් නම : 
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…………………………………………………………………………………. 
 
12.6  තනතුර  : 
……………………………………………………………………………………………………….
 
12.7  අත්සන  : 
……………………………………………………………………………………………………….
 
12.8  දිනය  : ……………………………..     
             නිල මුදාව  

  
 

 
13. අයදුම්කරුෙග් පකාශය 
 
 මවිසින් අයදුම්පතෙය් සඳහන් කර ඇති ෙතොරතුරු මම දන්නා තරමින් නිවැරදි බවත්, ඉල්ලුම් ෙකොට 
ඇති පාඨමාලාවට අවශ  සුදුසුකම් මා සපුරා ඇති බවත්, ෙමයින් සහතික කරමි. තවද, තාක්ෂණ 
විද ාලවලට / කාර්මික විද ාලවලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම පිළිබඳ පරිපාටියට එකඟවීමට ද කාර්මික 
අධ ාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග් අවසාන තීරණය පිළිගැනීමට ද 
ෙපොෙරොන්දු ෙවමි.  
 
 
 
දිනය .........................        .................................................. 
          අයදුම්කරුෙග් අත්සන 
 
  

රු. 10/- ක මුද්දර අලවා ඒ මත අත්සන තබා 
අවලංගු කරන්න 
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