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උක් පර්යේෂණ ආයතනය 

තාක්ෂණ නිලධාරී/ට්රැක්්ර් රියදුරු තනතුර සදහා අයදුම් පත්රය  

අයදුම් කරන තනතුර හැර අනනකුත් තනතුරු කපා හරින්න)

 
මුලකුරු සමග නම 

සම්පූර්ණ නම 

ස්ථිර ලිපිනය 

 

 

දුරකථන අංකය 

ස්ත්රී/රුරුෂ වා ය 

වි ාහක/අවි ාහක බ  

උපන් දිනය 

 

2017.03.06 දින්  යස 

 

 ර්ෂ:  

 

මාස: දින :

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය 

 
අධයාපන දුදුදුකම්  
අධයයන යප දු සහතික පත්ර සසාමානය යප)  විවාගය 

1  න  ර 

 ර්ෂය           :     

විවාග අංකය :  .. 

           2  න  ර 

 ර්ෂය           :     

විවාග අංකය :  .. 

විෂයය යරේණිය විෂයය යරේණිය 
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අධයයන යප දු සහතික පත්ර සඋසස් යපල  විවාගය 

1  න  ර 

 ර්ෂය         :  ……………………………………………………   

විවාග අංකය:  ……………………………………………….. 

            2  න  ර 

 ර්ෂය          :  ……………………………………………………   

විවාග අංකය:  …………… .. 

විෂයය යරේණිය විෂයය යරේණිය 

උසස් අධයාපන දුදුදුකම්  

උපාධියේ නම සමත්  ර්ෂය විශ්  විදයාලය 

 

 ෘත්තීය/ය නත් දුදුදුකම්  

  

පාඨමාලායේ නම ආයතනය පාඨමාලායේ 

කාලය අවුරුදු 

ලබාගත් සාමාර්ථය 

සහ  ර්ෂය 

ප)රුරුද්ද

ආයතනය යසේ ය ක) 

කාලය 

දරන ලද තනතුර ප)රුරුද්ද යසේ යයන් 

ඉ ත්වීම් 

යහේතු  

සි්  දක් ා  
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ඔබ ගැන යත රතුරු සැපයිය හැකි ඥාතීන් යන  න යදයදයනකුයේ නම් සහ ලිපිනයන් 

සඳහන් කරන්න.

   01. .              02. . 

. . 

. . 

. . 

11.  

 

උසාවියක ඉදිරියේදී ඔබ යම් ය ෝදනා ක්  රදකරු වී ඇද්ද ?  ඔේ/නැත    

ඔේ නම් විස්තර සපයන්න. 

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

 

12.  අයදුම්කරුයේ ප්රකාශය : 

යමම අයදුම්පයත් ම විසින් සපයන ලද යත රතුරු සතය බ ් ද  නි ැරදි  බ ් ද  මම සහතික 

කරමි.   යමහි ඇතු)ත්වූ  යත රතුරු  ලින් කිසි ක් අසතය යහෝ  ැරදි බ  මා යතෝරා ගැීමම් 

යපර අනා රණය වු යහ ත් මයේ අයදුම්පත්රය අ ලංුවවීම් ය්ත්බ  හා  පත්වීම් ලැීමයමන් පදු 

එයසේ ඔප්රු වු යහ ත්  න්දියක් යන මැති   යසේ යයන් පහ කරනු ලැීමම් ය්ත්  න බ  ද මම 

දනිමි. 

   අයදුම්කරුයේ අත්සන   :   

දිනය           :  .. 

   

 

සැ.යු.  ඔබයේ දුදුදුකම් හා ප)රුරුද්ද සනාථ කිරිම සඳහා සහතික පි්පත් අමුණා එවිය යුතුය.   යම් 

යත රතුරක් සැපයීම සඳහා අයදුම්පයතහි දක් ා ඇති ඉඩ ප්රමාණය ප්රමාණ ත් යන යේනම් ව ා ඇමුුමමක්  

යලස ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

 

ආයතන ප්රධානියායේ නිර්යද්ශය : සඅයදුම්කරු රාජය/අර්ධ රාජය/සංස්ථා යහෝ  ය ස්ථාපිත ම්ඩඩල යසේ කයයක් 

නම් යමම යක ්ස සම්පූර්ණ ක) යුතුය.  

 

යමම අයදුම්පත ඉදිරිපත්කරන................................................................................. මහතා/මහත්මිය/යමනවිය 

යමම ආයතනයේ .............................................................. යලස ස්ථිර/තා කාලික තනතුරක් දරන බ ත්  

ඔහු/ඇය සපයා ඇති යත රතුරු සතය හා නි ැරදි බ ත් සහතික කරමි.    ඔහු/ඇය යමම තනතුර සඳහා යතෝරාගනු 

ලැබු යහ ත්  යමම ආයතනයේ දැන් දරන තනතුරින් මුදා හැරිය හැකි/යන හැකි බ  ද යමයින් දන් ා සිටිමි. 

 

 

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

යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියා යහෝ ඔහු විසින් බලය  

ප රනු ලැබූ නිලධාරියායේ අත්සන 

 

නම      : 

තනතුර : 

සමුද්රා තබන්න  

දිනය   : 

 



 


