
 

                  (කාර්යාලයීය ප්රසයෝජ්නය සඳහා) 

ආදර්ශ අයදුම්පත්ර  

රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂන් සභා  ාේයාලය 

විධාය  සසේවා ගණය - නීති නිලධාරී III සරේණිසේ තනතුරට බඳවාගැනීසේ  

වුහගත සේුඛ පරීක්ෂණය - 2020 

Executive Service Category – Structured Interview for Recruitment to the Post of Legal Officer 

Grade III – 2020 

(සදන ලද අාංකය සකාටුව තුළ නිවැරදි අාංකය පැහැදිළිව සටහන් කරන්න.) 

 

වුහෙත සම්ුඛ පරීක්ෂණයට සපනී සිටින භාෂා මාධය : 

 සිාංහල - 2 

 සදමළ - 3 

 ඉාංග්රීසි - 4 

 

01. 1.1 සම්ූර්ණ නම (ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුසරන්):................................................................................. 

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

(උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

1.2 අෙට සයාදන නම ුලින් ද අසනකුත් නම්වල ුලකුරු පසුව ද සයාදා නම (ඉාංග්රීසි කැපිටේ 

අකුසරන්):......................................................................................................................................

(උදා: GUNAWARDHANA, H.M.S.K.) 

1.3 සම්ූර්ණ නම (සිාංහසලන්/සදමසළන්):...................................................................................... 

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

1.4 ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අාංකය :  

 

02. 2.1 සේීර ලිපිනය (ඉාංග්රීසි කැපිටේ අකුසරන්):.................................................................................. 

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

2.2 සේීර ලිපිනය (සිාංහසලන්/සදමසළන්):....................................................................................... 

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

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

03. 3.1 සේී/පුරුෂ භාවය: පුරුෂ - 0 

සේී - 1 (අදාළ අාංකය සකාටුව තුළ සයාදන්න.) 

       3.2 උපන්දිනය : 

         

 

       3.3 අයදුම්පත් භාරෙන්නා අවසන් දිනට වයස: (.............................) 

   

 

 3.4 දුරකථන අාංකය :  

 

04. අධයාපන සුදුසුකම්: 

උපාධිය සහෝ සරේෂේඨාධිකරණසේ නීීඥසයක් වශසයන් දිවුරුම් දීමට අදාළ වූ සහතිකය පිළිබඳ 

විසේතර       

  

I. එය පිරිනැමූ දිනය ..................................................................................... 

II. විශේවිදයාලය සහෝ ආයතනය :............................................................................................. 

III. උපාධිසේ සහෝ අධයාපන සහතිකසේ නම :.......................................................................... 

IV. උපාධිය සහෝ අධයාපන සහතිකය වලාංගු වන දිනය :............................................................ 

V. පන්තිය :............................................................................................................................ 

VI. උපාධිය හැදෑරු මාධයය...................................................................................................... 

 

          

වර්ෂය          මාසය     දිනය   

අවුරුදු        මාස     දින   

          

 

 

 



05. නීති ක්සෂේත්රසේ ලබා ඇති පළපුරුද්ද :............................................................................................... 

 

06. සවනත් අධයාපන හා වෘත්ීය සුදුසුකම් :.......................................................................................... 

07. ඔබ කවරදාක සහෝ කවර සහෝ සචෝදනාවක් සඳහා උසාවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ තිසේද?............. 

(අදාළ සකාටුසේ ✓ ලකුණ සයාදන්න. ඔේ නම් විසේතර සඳහන් කරන්න.) 

 

  

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

08. අයදුේ රුසේ සහති ය : 

(අ) සමම අයදුම්පත්රසයහි මා විසින් සපයා ඇති සතාරතුරු මා දන්නා තරමින් සතය හා නිවැරදි බව 

සෙෞරවසයන් ප්ර කාශ කර සිටිමි. සමහි යම් සකාටසක් සම්ූර්ණ සනාකිරීසමන් සහ/සහෝ වැරදි 

සලස සම්ූර්ණ කිරීසමන් සිදුවිය හැකි අලාභය විඳදරා ෙැනීමට එකඟ සවමි. තවද සමහි සියුම 

සකාටසේ නිවැරදිව සම්පුර්ණ කර ඇති බවද ප්ර කාශ කරමි. 

(ආ) මවිසින් සපයන ලද යම් සතාරතුරක් අසතය යැයි ඔප්පු වුවසහාත්, පත්කරනු ලැබීමට සපර 

නුසුදුසේසසකු වන බව සහ පත්ීම් ලැබීසමන් පසු සසේවසයන් පහ කරනු ලැබීමට යටත්වන බව ද 

මම දනිමි. 

(ඇ) තවද වුහෙත සම්ුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්ීම සම්බන්ධසයන් රාජ්ය සසේවා සකාමිෂන් සභාසේ 

සේකම්  විසින් පනවනු ලබන නීතිරීති වලට මම යටත් වන බව ද ප්ර කාශ කරමි. 

(ඈ) සමහි සඳහන් කිසිඳු සතාරතුරක් පසුව සවනසේ සනාකරමි. 

 

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

 දිනය        අයදුම්කරුසේ අත්සන 

 

09. අයදුේ රුසේ අත්තසන සහති  කිරීම: 

සමම අයදුම්පත්ර  ඉදිරිපත් කරන .............................................................මයා/මහත්මිය/සමනවිය මා 

සපෞද්ෙලික වශසයන් හඳුනන බව ද, ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිට.........................දින ඔහුසේ/ඇයසේ අත්සන 

තැබූ බව මම සහතික කරමි. 

 

දිනය:...................................     .................................................. 

               අත්සන සහතික කරන අයසේ අත්සන 

දිනය: 

සහකින කරන නිලධාරියාසේ නම: 

තනතුර: 

ලිපිනය: 

(නිල ුද්රාසවන් සනාථ කළ යුතුය) 

 

10.  සදපාේතසේන්තු/ආයතන ප්ර ධානියාසේ සහති ය: (රාජ්ය/පළාත් රාජ්ය සසේවසේ නියුතු අයදුම්කරුවන් 

සඳහා පමණි) 

සමම අයදුම්පත්ර  ඉදිරිපත් කරන..........................................මහතා/මහත්මිය/සමනවිය සමම 

අමාතයාාංශසේ/සදපාර්තසම්න්තුසේ/ආයතනසේ.....................................................සලස සසේවය 

කරන අතර, ඔහුසේ/ඇයසේ අයදුම්පත්ර ය නිර්සද්ශ කර ඉදිරිපත් කරමි. සමම තනතුර සඳහා සතෝරාෙනු 

ලැබුවසහාත්, සමම ආයතනසේ සසේවසයන් නිදහසේ කිරීමට අවශය කටයුතු සිදුකළ හැකිය. 

 

දිනය:...................................     .................................................. 

                           සදපාර්තසම්න්තු/ආයතන ප්ර ධානියාසේ අත්සන 

දිනය: 

නම: 

තනතුර: 

ලිපිනය: 

(නිල ුද්රාසවන් සනාථ කළ යුතුය) 

ඔේ  නැත  


