ශ්රී ලංා ව ලංද්යවත්මකම  ලංව යලව  ලංIII වරයණිව
පුරප්පවඩු ලංතනතුරු ලං ඳහව ලංබඳලවගැනීවේ ලංද්ලෘත ලංතරග ලංද්භවගය ලං ලං(2015)

අංක 1972 සහ 2016.06.17 දිනැති ශ්රී කංකප රජාපාප්ත්රික සමපජාදප ජ ජානයජා ග සැස ප ්ර ග
විභපස, විභපස රතිලක දදි

ත

්ළ කයන කද උක්ා බඳදප සැනීම් නි ේදන ග 09. VI

දස්තති රකපයද, සකස් කයන කද දදර්ශ අ දුම්්ර

ම් සමඟ අමුණප ඇා.

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය
ශ්රී කා ව ද්දයවත්මක
ව යේව III වරයණියටයබ වාේවනීම 
ා ව ේව ද්ේ ත ත න ද්ගවනය (2015)
Open Competitive Examination for Recruitment to Class III of Sri Lanka scientific Service (2015)

(කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා)
1.0


2.0

3.0

මාධ්යය :- විභාගයට යෙනී සිටිය භාෂා මාධ්යය
සිිංාල - 2
යෙමළ - 3
ඉිංග්රීසි - 4
ඉල්ලුම් ෙත්රය ඳම්ූරර්

(අොළ අිංකය යකොටුව තුළ ලියන්ය)

කළ ුත්තය්ත විභාගයට ඉිරිපේතවය භාෂා මාධ්යයයි.

අයදුම්කරය තයතුර/ තයතුරු :
අනු
වවප
අා ය
ප්රමුඛතතවේය
1.
1 වය මයාෙය
2.

2 වය මයාෙය

3.

3 වය මයාෙය

4.

4 වය මයාෙය

5.

5 වය මයාෙය

වදපවර්තවම්න්තුේ

තවතු

ාවේත අා ය

පුද්ගලික යතොරතුරු
3.1
ඳම්ූරර් යම (ඉිංග්රීසි කිටලටල් අරෙයරන්) :...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(උදව: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
3.2

අගට යයයෙය යම මුලින්ෙ අයයරේත යම්වල මුලරෙරු ෙසුවෙ යයොො යම (ඉිංග්රීසි කිටලටල් අරෙයරන්) :...........................................................................................................................................................
(උො :- GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)

3.3

ඳම්ූරර් යම (සිිංායලන්/ යෙමයළන්) :...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3.4

ඳ්ථිර ලිටලයය ඉිංග්රීසි කිටලටල් අරෙයරන් :...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(යමම ලිටලයයට විභාග ප්රයශ ෙත්ර තිෙිල් කරු  ලිය )

3.5

තිෙිල් යගරය :- .....................................................................

3.6

3.7

ඳ්ථිර ලිටලයය (සිිංායලන්/ යෙමයළන්) :...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
:නාතික ාිඳුු ම්ේත අිංකය

3.8

ඳ්ත්රී/ පුරුෂ භාවය :-

පුරුෂ - 0 , ඳ්ත්රී - 1
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(අොළ අිංකය යකොටුව තුළ ලියන්ය)

3.9

උෙන් ිරයය :-

3.10

ඉල්ලුම්ේත භාරගන්යා අවඳාය ිරයට වයඳ :-

3.11

නය වර්ගය :-

3.12

විවාාක/ අවිවාාක බව :-

3.13

වර්ෂය

සිිංාල - 1

දුරකථය අිංකය :-

මාඳය

යෙමළ - 2

විවාාක - 1

අවුරුදු

ඉ. යෙමළ - 3

ිරයය
මාඳ

ිරය

මුඳ්ලිම් - 4 යවය්ත - 5
(අොළ අිංකය යකොටුව තුළ ලියන්ය)

අවිවාාක - 2

(අොළ අිංකය යකොටුව තුළ ලියන්ය)

නිංගම
ිවඳ

3.14
4.0

විෙු්ත තිෙිල් ලිටලයය

සුදුසුකම් :4.1
උොධිය ලෙ ිරයය :- …………………………………….
(යමම සුදුසුකම් ඇතිෙියි බිලීමට ියශෙයයේ 11 (iv) කරු ාකර යාොිරන් කියවා බලන්ය.)
ද්ගවනය/ උපවධිය

5.0

:- ............................................................................................................

පන්තිය

ේර්ෂය

ද්ෂයන්

ද්ශ්ේ ද්දයවකය/ ආයතවය

මුෙල් රෙවිතාන්සිය මයා යලඳ අලවන්ය :-

ලදුෙයතහි ඡායා ටලටෙතක් ලඟ තබාගිනීම ප්රයයජනයව්ත වු  ඇත.

6.0

රෙවිතාන්සි අිංකය

:- ...............................................................................

යගවය ලෙ තිෙිල් කාර්යාලය

:- ...............................................................................

ිරයය

:- ...............................................................................

යම්කිසි ඳාෙරාධී වරෙකට යකිරයක යාජ උඳාවියකදී වරෙකරු වී ඇ්තයම්, එම වරෙ ාා ලිබූ ෙඩුවම ටලලිබහ විඳ්තර
ඳහාන් කරන්ය :...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

7.0 අයදුම්කරුයේ ඳාතිකය :යමහි ඳහාන් කර ඇති යතොරතුරු මයේ ෙිනීයම් ාා වි ව
් ාඳය ෙිපිර, ඳතය බව්ත, විභාග ගාඳ්තු යගවය ලෙ අිංක
....................................................... ාා .............................. විි ිරය ෙර මුෙල් රෙවිතාන්සිය මීට අලවා ඇති බව්ත
ප්රකා කරි. තවෙ විභාග නීතීරීතී වලට අු ව ක්රියා කිරීමට්ත, යමම විභාගය ටලළිබහ යකොන්යද්සි අු ව මා ු සුදුඳ්ඳරෙ බව
යෙනී ගියයාෝත, විභාගයට යෙර යාජ එය ෙව්තවද්දී යාජ ඉන් ෙසුව යාජ මයේ විභාග අයේක්ෂක්තවය අවලිංගු කිරීමට
ගු  ලබය යම් තීර යකට මම එකඟ යවි. තවෙ මා යමම තයතුරට ේතකර ගිනීයමන් ෙසුව වුවෙ යමහි ඇතුල්ත යම්කිසි
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විඳ්තරයක් විරිර බව යාජ අඳතය බව ෙියගිනීමට ලිුණ යාෝත කිසිම වන්ිර මුෙලක් යයොයගවා මා යඳවයයන් ොකරු 
ලිබීමටෙ යට්ත වය බව්ත, එයඳම විභාගය ෙිවි්තවීම ඳම්බන්ධ්යයන් විභාග යකොමඳාිපඳ් නයරාල්
විසින් ෙයවු  ලබය නීතීරීතී වලට ඳා ප්රතිලල ිරේත කිරීම ඳම්බන්ධ්යයන් ගු  ලබය තීර වලට මම යට්ත වය බවෙ
ප්රකා කරි.

...................................
අයිදුම්කරුයේ අ්තඳය
ිරයය

: ...................................

8.0
අයදුම්කරුයේ අ්තඳය ඳාතික කිරීම (ගිඳට් ියශෙයයේ 13 (ඈ) ෙිපිර විය ුතතුය) :යමම ඉල්ලුම් ෙත්රය ඉිරිපේත කරය ............................................................................................................................
...........................................................................(ඳම්ූරර් යම) යය අය මා යෙෞද්ගලිකව ාඳුයය බව්ත, ියිත
විභාග ගාඳ්තුව යගවා ඇති බව්ත, එම ලදුෙත අලවා ඇති බව්ත , ..................................... ිරය ඔහුයේ/ඇයයේ අ්තඳය මා
ඉිරිපයේදී තිුණ බව්ත මම ඳාතික කරි.

.........................................
අ්තඳය ඳාතික කරය ිලධ්ාිපයායේ අ්තඳය
ිරයය : ..................................
අ්තඳය ඳාතික කරය ිලධ්ාිපයායේ ඳම්ූරර් යම : ....................................................
තයතුර : ......................................................................................................................
ලිටලයය : ......................................................................................................................
(ිල මුද්රාවකින් ඳයාථ කළ ුතතුය)
9.0

ආයතය ප්රධ්ාියායේ ඳාතිකය :(රානය/ ෙළා්ත රානය/ රානය ඳිංඳ්ථා යඳවයේ ිුතතු අයදුම්කරුවන් ඳහාා ෙමි.)

යමම අයදුම්ෙත්රය ඉිරිපේත කරය .....................................................................................................
මාතා/ මා්තිය/ යමයවිය යමම අමාතයාිං යේ/ යෙොර්තයම්න්තුයශ/ ආයතයයේ ......................................................
....................................................... යලඳ යඳවය කරය අතර, ඔහුයේ අයදුම්ෙත්රය ිර්යද් කර ඉිරිපේත කරි. යමම
තයතුර ඳහාා යතජරාගු  ලිුණවයාෝත යමම ආයතයයේ යඳවයයන් ිොඳ් කිිපමට අව ය කටුතතු සිදු කළ ාිකිය.

..............................................
ආයතය ප්රධ්ාියායේ අ්තඳය
යම
: ......................................................................................................................
තයතුර : ......................................................................................................................
ිරයය : ......................................
(ිල මුද්රාව)
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