
තාක්ෂණ විෙයාල / කාර්මික විෙයාලවලට ඇතුලත්වීම සඳහා අයදුම්පත්රය  - 2022 අධයයන වර්ෂය 

කාර්යාලයීය ප්රමයෝජනය සඳහා 

වැෙගත් : (අයදුම්පත්රය  අොළ තාක්ෂණ විෙයාලයේ / කාර්මික විෙයාලයේ අධයක්ෂ/ විදුහල්පති යවතට යැවීය යුතුය. 

තාක්ෂණ / කාර්මික  විෙයාලවල ලිපිනයන්  තාක්ෂණ විෙයාල / කාර්මික විෙයාල ලැයිස්තුයේ ෙක්වා ඇත.) 

1. තාක්ෂණ විදයාලමේ / කාර්මික විදයාලමේ නෙ

2. ඉල්ලුම් කරන පාඨොලාමේ නෙ සහ පාඨොලා මක්තය:-

3. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:-

4. භාෂා ොධ්ය: - සිිංහල/මදෙළ

5. අයදුම්කරුමේ මුලකුරු සෙෙ නෙ (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :-

6. සම්පූර්ණ නෙ (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :-

7. මුලකුරු සෙෙ නෙ (සිිංහමලන් / මදෙමළන්) :-

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

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

8. ස්ථිළර ලිපිනය (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :-

9. ස්ථිළර ලිපිනය (සිිංහමලන්) :-

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

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



10. උපන් දිනය: -

11.  ස්ත්රි/ පුරුෂ භාවය:- …………….. 

12. අයදුම්කරුමේ පදිිංවිය පිළිබඳ මතොරතුරු :

  පළාත :- දිස්ත්රික්කය  :- 

    ප්රාමේයයමල්කම් මකොට්ඨාශය:-   ග්රාෙනිලධ්ාරී මකොට්ඨාශය :- 

13. දුරකථන අිංකය:- නිවස:

ජිංෙෙ: 

14. NVQ සුදුසුකම් ෙත පාඨොලාවලට ඇතුලත්වීෙට අමේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් සඳහා

ලබා ඇති NVQ 

සහතිකයේ නම 

(වෘත්තීය 

ක්මෂේත්රයෙ සමග) 

NVQ මට්ටම පාඨමාලාව 

හැෙෑරූ 

ආයතනයේ නම 

අොල යසේවා 

පළපුරුද්ෙ ඇත්නම් 

ඒ පිළිබඳ විස්තර 

යකටියයන් 

හැෙෑරූ පාඨමාලා 

කාලය 

අවුරුදු / මාස 

15. අධ්යාපන සුදුසුකම් :-

අ) අ.මපො.ස. (සා.මපළ ) ප්රථිළළුල (මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී)

පළමුවර:-  විභාෙ අිංකය: .................................. 
වර්ෂය ............................  ොධ්ය .................... 

විෂයය සොර්ථය 
1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

(ආ) අ.මපො.ස (උ. මපළ) ප්රථිළළුල (එක් වරකදී) 

විභාෙ අිංකය : .............................................. 
වර්ෂය :  ............................................. 

විෂයය සාොර්ථය 

 2022.01.01. දිනට වයස අවුරුදු   ොස දින 

 මදවනවර:-  විභාෙ අිංකය: .............................................. 
වර්ෂය ............................  ොධ්යය ................................. 

විෂයය සොර්ථය 

1 
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(ඇ) ඉහත සඳහන් (අ) සුදුසුකෙ සපුරා මනොෙැතිනම් ලබා ඇති ඉහළෙ අධ්යාපන සුදුසුකම්  

     මරේණිය: ......... වර්ෂය  : .............. 

     පාසමල් නෙ හා ලිපිනය : ………………………………………….. 

16. සන්ධ්යා/අර්ධ් කාලීන පාඨොලා සඳහා පෙණක් අදාල මේ. 

(රැකියා ගතව සිටිය යුතු බව ෙැක්යවන පාඨමාලා සඳහා පමණක් යමම යකොටස යසේවායයෝජ්ක විසින් සම්පුර්ණ 

කරන්න.) 

  16.1 අයදුම්කරුමේ නෙ:-.............................................................................................................. 

   16.2 මසේවා ස්ථානය හා එහි ලිපිනය:-............................................................................................... 
     16.3 දැනට දරන තනතුර හා ඊට පත්වූ දිනය:-.................................................................................... 

   16.4 මසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල් අිංකය:- EPF .........මසේවක භාරකාර අරමුදල් අිංකය:-ETF..................... 

       ඉහත අයදුම්කරු මෙෙ ආයතනමේ/ කාර්යාලමේ මසේවය කරන බවට සහතික කරමි. 

  16.5 මසේවා මයෝජකයාමේ නෙ:-.................................................................................................... 

  16.6 තනතුර :- ......................................................................................................................... 
 
  16.7අත්සන :- .......................................................................................................................... 

 

17. ස්වයිං රැකියාවක නියුක්ත නම් එහි ස්වභාවය (ග්රාෙ මසේවා නිළදාරි විසින් ලිපියක් ෙ ගින් කහවුරු කර තිබිය යුතුය)  
......................................................................................................................................................................... 

18.අයදුම්කරුමේ ප්රකාශය:- 

ො විසින් අයදුම්පත්රයමේ සඳහන් කර ඇති මතොරතුරු ො දන්නා තරමින් නිවැරදි බවත්, ඉල්ලුම් මකොට ඇති 

පාඨොලාවට අවශය සුදුසුකම් ො විසින් සපුරා ඇති බවත් , මෙයින් සහතික කරමි. තවද තාක්ෂණ විදයාලවලට / 

කාර්මික විදයාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ෙැනීෙ පිළිබඳ පටිපාටියට එකඟවීෙට ද කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 

කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්මේ අවසාන තීරණය පිළිෙැනීෙට ද මපොමරොන්දු මවමි. 

 

දිනය:- .................................            අයදුම්කරුමේ අත්සන :............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




