
අංකය           උපාධිධාරී 

 (කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා)       ඩිප්යලෝමාධාරී 

2020.01.01 දිනට යපර උපාධිය ලබා වසරක වැඩි කාලයක්  

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීයේ වැඩසටහන - 2020  

අයදුේපත්රය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු 

1. සේපූර්ණ නම    :……………………………………………………………………………  

2. ජාතික හැඳුනුේපත් අංකය   : 
                     

3. පුරුෂ:     
            ස්ත්රී:  

   (අදාල යකොටුව තුළ “X” සළකුණ යයොදන්න) 

4. දුරකථන අංකය   : 
                     

5. විදුත් තැපැල් ලිපිනය   :…………………………………………………………………………………………………… 

6. උපන් දිනය    : 
             

      
     (YYYY  MM  DD) 

7.  ලිපිනය  :…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

8. දිස්ත්රික්කය :……………………………………….………………        

9. ප්රායේශීය යල්කේ යකොට්ඨාශය :………………………………………….…      10. ග්රාම නිලධාරී වසම:............................. 

………………………division:…………………………………………..…………………… 
අධ්යා නික සුදුසුකම් 

11.  උපාධිය යහෝ ඊට සමාන සුදුසුකේ (අදාළ යකොටුව තුළ “X” සලකුණ යයොදන්න):   

i. උපාධිධාරී             ඩිප්යලෝමාධාරී 
 

 

ii. අදාල විෂය ක්යෂේත්රය 
 

            

 කලා  
         වාණිජ      

              කළමණාකරණ        
                              ගිණුේකරණ   

     

ආයුර්යේද වවදය             
              සම යසෞඛ්ය              

                                           විදයා   
        

පරිගණක                           
    (IS/IT/CS/SE)        යවනත් (වියශේෂ)  

   

  

12. උපාධිය වලංගු වන දිනය  : 
             

      
     (YYYY  MM  DD) 

13. අභ්යන්තර උපාධිධාරී :     
            බාහිර උපාධිධාරී:  

    (අදාළ යකොටුව තුළ “X” සලකුණ යයොදන්න)  

14. විශ්වවිදයාලයේ නම   :…………………………………………………………………………………………………… 

15. විශ්වවිදයාලය අයත් රට  :…………………………………………………………………………………………………… 

16. හදාරන ලද විෂයයන්   :…………………………………………………………………………………………………… 

     :…………………………………………………………………………………………………… 

     :…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ග්රාම නිලධ්ාරීපේ නිර්පද්ශය 

අයදුේකරු උපාධිය ලබා වසරක වැඩි කාලයක් රැකියා විරහිතව ඉහත ලිපිනයේ ස්ථිර පදිංචි කරුයවකු බව සහතික 

කරමි. 

 

ග්රාම නිලධාරීයේ නම:………………………………………………………       වසම සහ අංකය:……………………………………….. 

 

         

අත්සන හා නිල මුද්රාව :      දිනය : 

 
ප්රාපද්ශීය පේකම්පේ නිර්පද්ශය 

ග්රාම නිලධාරී විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති යතොරතුරු සනාථ කරමින් රැකියා විරහිත බව තහවුරු කර අනු අත්සන් 

තබමි. 

 

ප්රායේශීය යල්කේයේ අත්සන   :……………………………………  

ප්රායේශීය යල්කේ යකොට්ඨාසය :…………………………………… 

     

 නිල මුද්රාව :                    දිනය : 

 

17. රැකියාගතවීමට බලායපොයරොත්තු වන යදපාර්තයේන්තුව යහෝ කාර්යාලය: 

 

  (පහත දැක්යවන ලැයිස්තුව ප්රකාරව ඔයේ කැමැත්ත පරිදි 1 සිට 11 දක්වා අංකනය කරන්න) 
 

 ග්රාමීය හා වතු පාසල්   මිනින්යදෝරු යදපාර්තයේන්තුව 

 ප්රායේශිය වාරිමාර්ග කාර්යාල   කෘෂිකර්ම යගොවිපල/වයාප්ති යසේවා 

මධයස්ථාන 

 යගොවිජන යසේවා මධයස්ථාන   ග්රාමීය සුළු අපනයන යභ්ෝග කාර්යාල 

 ප්රායේශීය වනජීවී කාර්යාල   තක්යසේරු යදපාර්තයේන්තුව 

 යේශීය ආයුර්යේද යරෝහල්   ආගමන විගමන යදපාර්තයේන්තුව 

 ග්රාමීය යරෝහල් / ඩිස්යපන්සරි  

 

 

 අයදුම්කරුපේ ප්රකාශය 

ඉහත සඳහන් යතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවත් උපාධිය ලබා වසරක වැඩි කාලයක් රැකියාවක නිරත යනොවූ බවත් 

සහතික කරමි. 

ඉහත සඳහන් ග්රාමීය/ප්රායේශිය පාසල්, යරෝහල් ඇතුලු යෙත්ර මට්ටයේ රැකියාවක් කිරීමට කැමැත්යතමි. 

………………………………………………………    ………………………………………………….. 

අයදුේකරුයේ අත්සන      දිනය 


