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උක් පර්යේණ ආයතනය 

ට්රැක්්ර් යදයදු  තනතුර වදශා අයදුම් පත්රය  

01. (i) මුකුරු වමග නම : 

 

……………………………………………………… 

 (ii) වම්පූර්ණ නම : 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

02. (i) ස්ථිර ලිපිනය : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 (ii) දුරකථන අංකය : 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

     

03.  ස්ත්රී/පුරුරු ව ලය : ……………………………………………………… 

04.  විල ශක/පුඅවිල ශක බල       : ……………………………………………………… 

     

05.  උඳන් දිනය : ……………………………………………………… 

2018.05.27 දිනට ලයව ලර්:…….. ම ව: ……..  දින :  ……… 

 

06.  ජ තික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය :             

 

07. 
  

අධය ඳන දුදුදුකම්  

  අධයයන ොඳ දු වශතික ඳ්ර සව ම නය ොඳෂ  විව ගය 
  1 ලන ලර 

ලර්ය     :  …………..  

විව ග අංකය :  ………….. 

     2 ලන ලර 

ලර්ය     :  ………….  

විව ග අංකය :  ………….. 

  වියය ොේණිය   වියය ොේණිය 
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08.   ලෘත්තීය/පුොලනත් දුදුදුකම්    

ඳ ඨම  ොේ නම ආයතනය ඳ ඨම  ොේ 
ක ය අවුරුදු 

බ ගත් ව ම ර්ථය වශ 
ලර්ය 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

09.  ඳෂරුරුද්ද 

ආයතනය ොස්ලය කෂ 
ක ය 

දරන ද 
තනතුර 

ඳෂරුරුද්ද ොස්ලොයන් 
ඉලත්වීමට ොේතුල 

සිට  දක්ල  
      

 

      

      

 

10. 

 

 

 

ඔබ ගැන ොත රතුරු වැඳයිය ශැකි ඥාතීන් ොන ලන ොදොදොනකුොේ නම් වශ 
ලිපිනයන් වශන් කරන්න. 
 

01. ......................................................... 

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

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

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

 02. ......................................................... 

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

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

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

 

11.  

 

උවාවියක් ඉදියදයේදී ඔබ යම් ය ෝදනාලක් ලරදක  වී ඇද්ද ?  ඔව්/නැත    
ඔව් නම් විස්තර වපයන්න. 
..................................................................................................................................... 

 

12. අයදුම්ක යේ ප්රකාය   
 

යෙෙ අයදුම්පයේ ෙ විසින් වපයන ද යතාරතු  වතය බල් ද  ිවලැරදි  බල් 
ද  ෙෙ වශතික කරමි.   යෙහි ඇතුෂේව  යතාරතු  ලලින් කිසිලක් අවතය 
යශෝ ලැරදි බල ො යතෝරා ගැනීේ යපර අනාලරණය වුලයශාේ ෙයේ අයදුම්පත්රය 
අලංගුවීේ ය්ේබල ශා  පේවීම් ැබීයෙන් පසු එයස් ඔප්පු වුලයශාේ ලන්දියක් 
යනාෙැතිල  යස්ලයයන් පශ කරනු ැබීේ ය්ේ ලන බල ද ෙෙ දිවමි. 

 

   අයදුම්ක යේ අේවන  :  ………………………. 
දිනය         :  ………………………. 

   
වැ.යු.  ඔබොේ දුදුදුකම් ශ  ඳෂරුරුද්ද වන ථ කිරිම වශ  වශතික පිටඳත් අමුණ  එවිය යුතුය. 
යම් ොත රතුරක් වැඳයීම වශ  අයදුම්ඳොතහි දක්ල  ඇති ඉඩ ප්රම ණය ප්රම ණලත් ොන ොේනම් වල  
ඇමුණුමක් ොව ඉදිරිඳත් කරන්න. 
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ආයතන ප්රධ ියය ොේ ියර්ොද්ය : සඅයදුම්කරු ර ජය/පුඅර්ධ ර ජය/පුවංස්ථ  ොශ  ලයලස්ථ පිත ම්ඩඩ 
ොස්ලකොයක් නම් ොමම ොක ටව වම්පූර්ණ කෂ යුතුය.  
 
ොමම අයදුම්ඳත ඉදිරිඳත් කරන................................................................................................................ 
මශත /පුමශත්මිය/පුොමොනවිය ොමම ආයතනොේ ............................................................................. ොව 
ස්ථිර/පුත ලක ලික තනතුරක් දරන බලත්, ඔහු/පුඇය වඳය  ඇති ොත රතුරු වතය ශ  ියලැරදි බලත් 
වශතික කරමි.    ඔහු/පුඇය ොමම තනතුර වශ  ොත ර ගනු ැබුලොශ ත්, ොමම ආයතනොේ දැනට 
දරන තනතුරින් මුදා ශැරිය ශැකි/පුොන ශැකි බල ද ොමයින් දන්ල  සිටිමි. 
 
............................................................................  
ොදඳ ර්තොම්න්තු ප්රධ ියය  ොශ  ඔහු විසින් බය  
ඳලරනු ැබූ ියධ රිය ොේ අත්වන 
 

නම   : 

 
තනතුර : 

සමුද්රා තබන්න  

දිනය   : 

 


