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ආදර්ශ අයදුම්පත 

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය 

සමාජ වැඩ පිළිබඳ දෑවුරුදු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

සංහල මාධයය  ්දම  මාධයය - 2020 2021 

 
 

 

 

කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා පණි. 

01. මුලකුරු ඳණඟ යණ :  

(i) සිංායලන්   : ........................................................................................... 

(ii) ඉිංග්රීස කිටල් අ අකුය්න්  : ........................................................................................... 

02. මුලකුරුවලින් ාිඳින්යවය යම්  : ........................................................................................... 

03. ඳරී/පුරුරුභ වාවය    : ........................................................................................... 

04. විවාාක /පු අවිවාාක බව   : ........................................................................................... 

05. උපන් දියය    : ........................................................................................... 

2021.04.30 විනි දිය් වයඳ :  අවුරුදු ....................... ණාඳ ..................... දිය ..................... 

06. නාතික ාිදුනුම්පත් අිංකය   : ........................................................................................... 

07. ලිටලයය (යපෞද්ගලික) : 

(i) සිංායලන්   : ........................................................................................... 

(ii) (ඉිංග්රීස කිටල් අ අකුන්න්)  : ........................................................................................... 

ලිටලයය (්ානකාන්)  

(i) (සිංායලන්)   : ........................................................................................... 

(ii) (ඉිංග්රීස කිටල් අ අකුන්න්) : ........................................................................................... 

දු්කථය අිංකය : ...................................... 

08. පදිිංචි දිඳරික්කය   : ........................................................................................... 

09. පදිිංචි ප්රායද්ය ය ය අකම් යකාඨ ාශය : ........................................................................................... 

10. පා ණාලාව ාිදෑරීණ් බලායපාය්ාත්ු වය ණාධ්යය 

(සිංාල /පු යදණළ)   : ........................................................................................... 

11. අධ්යාපය දුදුදුකම් : 

ඳණත් වු විවාගය විභයයන් ඳාණාර්ථය විවාගය් 

යපනීසටි වර්භය 

ඳා විවාග අිංකය 

ණාධ්යය විවාගය් 

යපනී සටි 

දිඳරික්කය 

01. අ.යපා.ඳ 

(ඳා.යපළ) /පු 

යනයභර  

පා ශාලා 

ඳාතික පත්ර 

 

 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

    

02. අ.යපා.ඳ 

(උ/පුයපළ)  

 

01. 

02. 

03. 

04. 

    

 

 

  

  

  



2 

 

විශරවවිදයාලය් ුුළත් මටණ් අවණ දුදුදුකම් ලබා තිණේය?දඔ ් / /පු යිත 

03. උපාධිය :      

විභයයන් ඳාණාර්ථය වර්භය ාා 

ණාධ්ය ය 

විශරවවිදයාලය 

01. 

02. 

03. 

04. 

   

 

12. යවයත් අධ්යාපනික යාජ ව්ත් ය දුදුදුකම් ටලබඳබහ විඳරත්  

(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(iii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. දිය් නියුු රැකියාව ාා කලින් නියුක්තව සටි රැකියා  

යදපාර්තයම්න්ුව/පුආයතයය තයු් කාලසීණාව 

ස් දක්වා 

01. 

02. 

03. 

04. 

   

 

14. යවයත් දුදුදුකම් : 

(ඳණාන දුවඳාධ්යය ටලබඳබහ ලබා ුති පළරුරුද්ද, ඳණාන යඳරවා ඳිංවිධ්ායවල ද්ා ුති නිලතල, වියශරභ දක්භතා 

ාා රුචිකත්වයන් ටලබඳබහ ඳහාන් ක්න්ය. (අවශය යම් යවයත් පත් ඉරුවක් අමුණන්ය). 
 

15. දිය් යවයත් පා ණාලාවන් කිසවක් ාදා්න්යන් යම් විඳරත් දක්වන්ය.  

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

16. යණණ පා ණාලාව යතජ්ාගිනීණ් යාරු :  

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

ණා විසන් ඉාත ඳහාන් ක් ුති විඳරත් ඳතය බව ඳාතික ක්මි. යතජ්ාගිනීයණන් අයුරුව ඉන් කිසවක් 

අඳතය බව යපනී ියයයාාත් පා ණාලායවන් ණා යය්පා ාන්නු ලිීමණ් ය්ත්වය බව දනිමි. 

 

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

අයදුම්කරුයේ අත්ඳය 

දියය : ……………………… 
 

ආයතන ප්රධාියයා්  ියර්්ශයය 

……………………………………………………………………………  හිමි/පුණයා/පු මිය/පු යණයවියයේ අයදුම්පත නිර්යද්ශ ක් ඉදින්පත් 

ක්මි. අයදුම්කරුයේ ඉාත ඳහාන් ක් ුති යතා්ුරු නිවි්දිය. ්හු /පු ුය යණණ පා ණාලාව ාිදෑරීණ ඳහාා විටුප් 

ඳහිත /පු ්හිත නිවාඩු ටල් මුදාාින්ය ාිකිය.  
 

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

යදපාර්තයම්න්ුය //පු 

ආයතය ප්රධ්ානියායේ අත්ඳය 

දියය     : ……………………………………………… 

පදවි යාණය    : ……………………………………………… 

යදපාර්තයම්න්ුව /පු ආයතයය  : ……………………………………………… 

නිල මුද්රාව    : ……………………………………………… 


