
  ආදර් අයදුේඳ්රය 

                                                      විගණකාධිඳති දෙඳාර්තදේන්තුදේ 

                                           රියදුරු තනතුර  හා බවා ගැනීදේ අයදුේඳත්රය 

  

                                           කාර්යාලීය ප්රදය නනය වශා ඳමණි. 

 

 

01. දලකුරු වමග නම : -------------------------------. 

(සිාශදන්/ ටාග්රීසිදයන්) 

02. දලකුරු ලලින් ශැඳිනදලන නම : -------------------------------. 

(සිාශදන්/ ටාග්රීසිදයන්) 

03. ලිපිනය : 

I. දඳෞද්ගලික ලිපිනය : ----------------------------------. 

 II. රානකාරී ලිපිනය : ---------------------------------. 

04. දුරකථන අාකය : 

I. දඳෞද්ගලික දුරකථන අාකය (නිලව/ නාගම දුරකථන අාකය) : ----------------------------------. 

 II. රානකාරී දුරකථන අාකය : ---------------------------------. 

05. උඳන් දිනය : --------------------------------. 

 2017.01.16   දිනට ලයව : 

 අවුරුදු :------------.  මාව: -----.  දින : ------ 

06.       නාතික ශැඳුනුේඳත් අාකය :       
 
07. ව්ත්රී/ පුරු ාාලය : -------------------------. 

08. අධයාඳන සුදුසුකේ : 

 අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර වාමානය දඳෂ විාාගය (ඳෂදලලර) 

 විාාග අාකය : -------------------------.    ලර්ය : -------------------------. 

 මාධයය : -------------------------. 

  වමත් ව වියයන්     දරේණිය 

 (1) -------------------------    ------------------------- 

 (2) -------------------------    ------------------------- 

(3) -------------------------    ------------------------- 

(4) -------------------------    ------------------------- 

(5) -------------------------    ------------------------- 

(6) -------------------------    ------------------------- 

(7) -------------------------    ------------------------- 

(8) -------------------------    ------------------------- 

(9) -------------------------    ------------------------- 

(10) -------------------------    ------------------------- 

 

  

අධයයන දඳැදු වශතික ඳ්ර වාමානය දඳෂ විාාගය (දදලනලර) 

  

විාාග අාකය : -------------------------.    ලර්ය : -------------------------. 

 මාධයය : -------------------------. 

            



  වමත් ව වියයන්     දරේණිය 

 

 (1) -------------------------    ------------------------- 

 (2) -------------------------    ------------------------- 

(3) -------------------------    ------------------------- 

(4) -------------------------    ------------------------- 

(5) -------------------------    ------------------------- 

(6) -------------------------    ------------------------- 

(7) -------------------------    ------------------------- 

(8) -------------------------    ------------------------- 

(9) -------------------------    ------------------------- 

(10) -------------------------    ------------------------- 

 

09. ලෘත්තීය සුදුසුකේ /ඳපුරුද්ද  : 

 

 

 

 

10. දැනට යේ කිසි තනතුරක් දරන්දන් නේ ඒ පිළිබ විව්තර : 

I.   තනතුර ශා දරේණිය: ----------------------------------. 

 II.  ඳත් ව දිනය: ---------------------------------. 

 III. ආයතනය : ---------------------------------. 

 

11. දමම අයදුේඳ්ර දේ මවිසින් වඳයා ඇති සියළු දතැරතුරු මා දන්නා තරමින් වතය ශා නිලැරදි බලද, දමහි වඳයා ඇති 

යේ  දතැරතුරක් ලැරදි දශ  අවතය බල  දත රා ගැනීමට ප්රථම දැනගනු ැබුලදශැත් මා නුසුදුව්දවකු ලන බලත් ඳත් 

කිරීදමන් ඳසු ඒ බල අනාලරණය වුලදශැත් ඳත්වීම අලාුල කෂ ශැකි බලත් මා දනිමි. 

              

       ------------------------------------------------- 

         අයදුේකරුදග් අත්වන 

දිනය : ---------------------------------- 

 

12. ආයතන ප්රධාියයාද   හතිකය :  

(දැනටමත් රානය දවේලදේ නියුතු අයදුේකරුලන් වශා) 

දමම අයදුේඳ්රය ටදිරිඳත් කරන---------------------------------------- මශතා  ------------------ ලැනි දින සිට දම ම 

කාර්යාදේ දවේලය කරන බලත් ,  හුදග් ලැඩ, ඳැමිණීම වශ ශැසිරීම වතුප්දායක බලත්, ටශත 01 සිට 10 දක්ලා ශීර්ල 

වශන් කර ඇති දතැරතුරු සියලමම, දමම කාර්යාදේ ඇති ලාර්තා ආරදයන් මම දඳෞද්ගලිකලම ඳරීක්ා කර බැල 

බලත්, ඒලා නිලැරදි බලත්,  හු දමම තනතුර වශා දත රාගනු ැබුලදශැත් දැනට දරන තනතුදරන් නිදශව් කෂ 

ශැකි/දනැශැකි බලත්, 2017 --------------------- මව --------- ලැනි දින  හු මා ටදිරිපිටී  අත්වන් කෂ බලත් දමයින් වශතික 

කරමි.  

            ---------------------------------------- 

ආයතන ප්රධානියාදග්  /  හුදග් බයත් නිධාරියාදග් 

අත්වන ශා දලද්රාල  

දිනය : ---------------------------- 

වශතික කරන අයදග් වේපූර්ණ නම : ----------------------------------------------------------------------- 

ඳදවිය :---------------------------------------------------- 

ලිපිනය :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 


