CIDA/TRA/FO/09-II (CR)
නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්ාංශය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත් සංවර්ධන අධිකාරිය

நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கள் மற்றும் வீடமமப்பு வசதிகள் அமமச்சு

Ministry of Urban Development, Water Supply and Housing Facilitiesநிர்மாணக் மகத்ததாழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசமப
Construction Industry Development Authority
bÈlsÍï l¾udka; ixj¾Ok wêldßh hgf;a ,shdmÈxÑ bÈlsÍï wdh;kj, fiajh lrk ksmqK bÈlsÍï Ys,amSka ,shdmÈxÑ lsÍfï whÿïm;
நிர்மாணக் மகத்ததாழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் கீழ் நிர்மாணத் ததாழிலில் பதர்ச்சிதபற்ற மகவிமனஞர்கமள பதிவு தசய்வதற்கான விண்ணப்பம்

bÈlsÍï wdh;kfha ku

CIDA ,shdmÈxÑ wxlh
CIDA பதிவு எண்

கட்டுமான நிறுவனத்தின் தபயர்

1 පුද්ගලික ත ොරතුරු / தனிப்பட்ட விவரங்கள்
පොසතපොට්ප්රමොණතේ(සුදු

……………………………………………………………………………………………………………
පැහැතිපසුිමක්සහි )
isxyf,ka/தமிழில் ……………………………………………………………………………………………………………

1.1

සම්පූර්ණ නම
முழுப்தபயர்

1.2

මුලකුරු සමග නම
முததெழுத்துடன் தபயர்

……………………………………………………………………………………………………………
ි.මී.35 X ි.මී.45 පරමොණතේ /
isxyf,ka/தமிழில் ……………………………………………………………………………………………………………
வெள்ளை பின்னணியுடன்

1.3

ලිපිනය

in English

……………………………………………………………………………………………………………
கடவுச்சீட்டு அைவு

முகவாி

isxyf,ka/தமிழில் ……………………………………………………………………………………………………………
புளகப்படத்ளை (35mm x

in English

ඡොයොරූපයක්ඇලවියයුතුය

in English

45mm) இளணக்கவும்

දුරකථන අංක

නිෙස / வீடு

ජංගම / மகயடக்க ததாமெபபசி

ததாமெபபசி எண்

…………………………….

…………………………….

විද්යුත් ැපෑල
மின்னஞ்சல்

……………………………………………………………………………………………………………
ෙර්ෂය / வருடம்

මොසය / மாதம்

ිනය / திகதி

1.4

උපන්දිනය
பிறந்த திகதி

1.5

ජො.හැ.ප.අංකය

තමම අයදුම්පප සමග හැඳුනුම්පපතත් ඡොයො පිටප ක් අමුණන්දන

பத.அ.அ.இெக்கம்

அமடயாள அட்மடயின் நகமெ இமணக்கவும்

1.6

பாலினம்
1.8

…………………………….

1.7 විෙොහක / අවිෙොහක බෙ
குடியியல் அந்தஸ்து

…………………………….

1.9 පරොතද්ශීය තල්පකම්ප තකොට්ඨොශය
பிரபதச தசயெகம்
…………………………….

ස රී/පුරුෂ
ිස රික්කය
மாவட்டம்

…………………………….

2 ලබො ඇති අධ්යොපන සුදුසුකම / கல்வித் தகுதி
අ.තපො.ස. ( සොමොනය තපළ)
க. தபா. த. (சா/த) பதர்ச்சி

8 තරණිය ද්යක්ෙො
தரம் 8 வமர
තෙනත්
பவறு

අ.තපො.ස (උසස තපළ) සමත්
க. தபா. த. (உ/த) பதர்ச்சி

……………………………………………………………………

3 ෙෘත්ීය සුදුසුකම්ප / ததாழில்முமற தகுதிகள்
3.1

ලියොපිංචිය සඳහො ත ෝරොගත් ෙෘත්තිය
பதிவு தசய்ய பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ததாழில்

…………………………………………………………………………………

(උද්යො:- ඉිකිරීම්ප ශිල්පී (තපද්යතර්රු / ෙඩු කොර්ික ශිල්පී (තගොඩනැගිලි ) / ෙඩු කොර්ික ශිල්පී (ගෘහ භොණ්ඩ ) / විදුල කොර්ික ශිල්පී / ජලනල කොර්ික ශිල්පී / පෑසසුි ශිල්පී /
ටයිල්ප ඇතුරුම්ප ශිල්පී / කම්පි නැවුම්පකරු / තගොඩනැගිලි පින්ද ොරු ශිල්පී / ඇලුිනියම්ප පිරි සැකසුිකරු / තෙනත්)
(உதா-கட்டுமான ததாழிொளி (தகாத்து பவமெ) / தச்சர் (கட்டிடம்) / தச்சர் (மரச்சாமான்) / மின் பணியாளர் / குழாய்ப்பணியாளர் / தவல்டர் / ஓடு
தபாருத்தி / கம்பி பவமெ பணியாளர் / வர்ணம் பூசும் பணியாளர் / அலுமினியம் புமனயும் பணியாளர் / மற்றமவ)

wod, jD;a;sfha Ys,amsfhl= jYfhka fiajh l< ld,h
ததாழில் சார்ந்த பசமவ காெம்
3.2

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

ඔබතේ තසෙො පළපුරුද්ද්ය (තද්ශීය සහ විතද්ශීය) පිළිබඳ විස ර / பவமெப்பணி அனுபவ விவரங்கள் (உள்ளூர் மற்றும் சர்வபதசம்)
ආය නතේ නම / நிறுவனத்தின்
තසෙො කොලය / பசமவ காெம்
ආය නතේ ලිපිනය / நிறுவனத்தின் முகவாி
නතුර / பதவி
සිට / முதல்
ද්යක්ෙො / வமர
தபயர்

මුළු පළපුරුද්ද්ය / முழு அனுபவம்
(අද්යොළ තසෙො සහතිකෙල සහතික කරන ලද්ය ජොයො පිටපත් තමයට අමුණො ඵවිය යුතුය)
(ததாடர்புமடய பசமவ சான்றிதழ்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள் இமணக்கப்பட பவண்டும்)

Issue No: 01

Page 1 of 2
Rev. No: 00

DOI: 2018.02.01

CIDA/TRA/FO/09-II (CR)
4 පුහුණුෙ / පළපුරුද්ද්ය පිළිබඳ ත ොරතුරු / பயிற்சி / அனுபவம் பற்றிய தகவல்
4.1

ඔබට NVQ සහතිකයක් තිතේද්ය ?
உங்களிடம் NVQ சான்றிதழ் உள்ளதா ?

4.2

"ඔව්" නම්ප NVQ මට්ටම
“ஆம்” என்றால் NVQ தரத்மத கூருக

4.3

ඔව්
ஆம்

නැ
இல்மெ

………………………

සහතිකය ලබොගත් ෙර්ෂය
சான்றிதமழ தபற்ற ஆண்டு

………………..

ක්තෂ රයට අද්යොළ තෙනත් පුහුණු සහතික තිතේ නම්ප සඳහන්ද කරන්දන
துமறயில் பவறு பயிற்சி சான்றிதழ்கள் இருந்தால் தயவுதசய்து குறிப்பிடவும்
සැ. යු: (- සියලු පුහුණු සහතිකෙල සහතික කරන ලද්ය ජොයො පිටපත් තම්ප සමග අමුණො එවිය යු ය )
(பின்குறிப்பு :- அமனத்து பயிற்சி சான்றிதழ்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளும் இதனுடன் இமணக்கப்பட பவண்டும்)
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4

පුහුණුෙක් ලබො තනොමැති නම්ප, ක්තෂ රතේ නියැලි කොලසීමොෙ
எந்த பயிற்சியும் தபற்றிருக்காவிட்டால், துமறயில் இருக்கும் காெம்

…………………………………………

ඉහ මො විසින්ද සඳහන්ද කරන ලද්ය සියලුම ත ොරතුරු ස ය හො නිෙැරි බැව් ින්ද පරකොශ කරි.
பமல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து விவரங்களும் உண்மம, சாியானமவ என்று நான் உறுதியளிக்கிபறன்
ිනය
திகதி :

……….. / ……….. / ………..

සැ. යු
பின்குறிப்பு :

අයදුම්පකරුතේ අත්සන
விண்ணப்பதாாியின் மகதயாப்பம்:

…………………………………..

i. ඵක් ඉල්පලුම්ප පත්රයක් භොවි කළ හැක්තක් එක් ෙෘත්තියක් සඳහො පමණි
ஒரு விண்ணப்பத்மத ஒரு ததாழில் முமறக்கு மட்டுபம பயன்படுத்த முடியும்
ii. ශිල්පී හැඳුනුම්පප ෙලංගු ෙන්දතන්ද නිකුත් කළ ිනතේ සිට ෙසර 03ක් ද්යක්ෙො පමණි
மகவிமன அமடயாள அட்மட வழங்கல் திகதி முதல் 03 ஆண்டுகள் வமர மட்டுபம தசல்லுபடியாகும்
bÈlsÍï wdh;kh uÕska iy;sl lsÍu / கட்டுமான நிறுவனத்தின் சான்றளிப்பு

by; ku i|yka whÿïlref.a f;dr;=re ksjerÈ nj iy;sl lrñ'
விண்ணப்பதாரரால் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் சாியானமவ என்று நான் சான்றளிக்கிபறன்.
fldka;%d;a iud.fï whs;l
s ref.a$ n,h,;A ksfhdað;fhla
ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனத்தின் உாிமமயாளர் / அங்கீகாிக்கப்பட்ட முகவர்
ku / தபயர்
නතුර / பதவி

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

w;aik/மகதயாப்பம் …….........................…..........................……..
ිනය / திகதி

*

……….. / ……….. / ………..

නිල මුද්රොෙ ැිය යුතුය / உத்திபயாகப்பூர்வ முத்திமர குத்தப்பட பவண்டும்
කොර්යොලයීය පරතයෝජනය සඳහො / அலுவெக பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

සෘජු ලියොපිංචිය සඳහො සුදුසු ද්ය?
இது பநரடி பதிவு தசய்ய ஏற்றதா ?

ඔව්
ஆம்

නැ
ලියොපිංචි අංකය
இல்மெ பதிவு எண்

ශිල්පී හැඳුනුම්පප නිකුත් කළ හැකි ද්ය?
மகவிமன அ/ அட்மட வழங்கக் கூடியதா ?

ඔව්
ஆம்

නැ
හැඳුනුම්පපත් අංකය
இல்மெ அமடயாள அட்மட எண்

තගවූ ලියොපිංචි ගොසතුෙ
රු.
කුවි ොන්දසි අංකය
தசலுத்தப்பட்ட பதிவு கட்டணம் ரூ. ……………….. விமெப்பட்டி எண் ……………………………..
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ලියොපිංචි කළ නිලධ්ොරීතේ නම
பதிவு தசய்த அதிகாாியின் தபயர்

………………………………..
අත්සන
மகதயாப்பம்

ිනය
திகதி

……………………..

………………………
ිනය
திகதி
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