
ආදර්ශ අයදුම්පත ්රය

කාර්යාලීය ප ්රයයෝජනය සඳහා

තනතුරට අදාළ සංය�ත අ�ෂරය                                                                                    

 (A/B/C) ස්ථිර පදිංචි දිස්ත්රි�කය 

 
දකුණු පළාත් රාජ්ය ස�ේවස� කර්මාන්ත �ංවර්ධන සදපාර්තසම්න්තුස'
III ස)ේණිස� ......................................... තනතුරට බඳවා ගැනීසම් 

විවෘත/සීමිත තරඟ විභාගය - 2020

විභාගයට යපනී සිටින භාෂා මාධ්යය  (සිංහල - 2, යදමළ - 3, ඉංග්රීසි - 4) 

         (අදාළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න)

1.0 1.1 මුලකුරු අගට යයොදා මුලකුරු සමඟ නම(ඉංග ්රසීි කැපිටල් 

අකුයරන්)  :-..........................

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

..................        (උදා: GUNAWARDHANA   H.M.S.K. )

      1.2 සම්පූර්ණ නම (ඉංග ්රසීි කැපිටල් 

අකුයරන්) :- .................................................................

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

.................. (උදා: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA 

GUNAWARDHANA)

      1.3 සම්පූර්ණ නම 

(සිංහයලන්/යදමයළන්) :-.......................................................................

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

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

      1.4 ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :- 

2.0 2.1 ස්ථිර ලිපිනය (ඉංග ්රසීි කැපිටල් 

අකුයරන්) :- ..................................................................

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

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

2.2 ස්ථිර ලිපිනය 

(සිංහයලන්/යදමයළන්) :- .......................................................................
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..................................................................................................................

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

      2.3 ප ්රයXශ පත ්ර එවිය යුතු ලිපිනය (ඉංග ්රීසි කැපිටල් 

අකුයරන්) :-...........................................

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

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

3.0 3.1 ස්ත ්රී/පුරුෂ භාවය : ස්ත ්රී - 1                                                                              
පුරුෂ - 0                                                                        
(අදාළ අංකය යකොටුව තුළ ලියන්න)

       

3.2 උපන් දිනය :-   වර්ෂය                                මාසය                   දිනය

      3.3 2020.08.31 දිනට වයස :-  අවුරුදු                       මාස                    දින

3.4 ජංගම දුරකතන අංකය 

4.0 අධ්යාපන සුදුසුකම් :-                      

4.1 අ.යපො.ස. (සා.යපළ) විභාගය පිළිබඳ විස්තර 

විභාග වර්ෂය විභාග අංකය :         
විෂයය යcේණිය විෂයය යcේණිය

1
.

6.

2
.

7.

3
.

8.

4
.

9.

5
.

10.

1.2 ලබා ඇති වෘත්තිය සුදුසුකම් :-

වෘත්තිය සහතිකයn
නම

වලංගු වන
දිනය විෂයයන් සාමාර්ථතාව

නිකුත් කළ
ආයතනයn නම

5.0 සවනත් සුදුසුකම් :-
................................................................................................................

6.0 ඔබ කවරදාක යහෝ කවර යහෝ යtෝදනාව� සඳහා උසාවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ තියv ද? 
(අදාළ යකොටුයX  ලකුණ යයොදන්න.) (ඔX නම් විස්තර සඳහන් කරන්න.)                                   
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ඔX                    නැත

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

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

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

7.0 විභාග ගා�්තු සගවූ ලදුපත පිළිබඳ වි�්තර :-                                                                           

 7.1  විභාග ගාස්තු යගවූ කාර්යාලය :- ……………………………………….

 7.2  ලදුපත් අංකය හා දිනය :- ……………………………………….             

 7.3   යගවූ මුදල :- ……………………………………….

ලදුපත යනොගැලයවන යසේ යමහි අලවන්න.                                                                           
(ලදුපයත් ඡායාස්ථ පිටපත� ළඟ තබා ගන්න.)

8.0 දැනටමත් රාජ්ය ස�ේවස� නියුතු වූසවකු නම්,

8.1 යදපාර්තයම්න්තුව / ආයතනය :- ...................................................................

8.2 දැනට දරණ තනතුර     :- ...................................................................

8.3 පත්වීම් දිනය     :- .......................... දින සිට.........................ද�වා

8.4 යසේවා කාලය     :- අවු  ..............................................................

 8.5 ස්ථිර විශ ්රාම වැටුප් හිමි යහෝ තාවකාලික ද යන වග :- ................................................. 

(යසේවය ස්ථිර කිරීයම් ලිපියn පිටපත� අමුණන්න) 

9.0  අයදුම්කරුසO ප ්රකාශය

යමම අයදුම් පයත් මා විසින් සපයා ඇති යතොරතුරු සියල්ල මාය� දැනීයම් හා විශ්වාසය අනුව නිවැරදි
සහ සත්ය බවත්,  විභාග ගාස්තුව යගවූ ..........................................  ප්රාය�ශීය යල්කම් කාර්යාලයn
අංක  ........................  හා  ...............................  දින දරණ ලදුපත යමහි අලවා ඇති බවත්,  යමම
තනතුරට මා නුසුදුස්යසකු බව අනාවරණය වුවයහොත් විභාගයට යපර යහෝ විභාගයයන් පසු යහෝ පත්වීම්
ලැබීයමන් පසු යසේවයයන් පහ කරනු ලැබීමට යටත් වන බවත් මම පිළිගනිමි.  තවද විභාගය පැවැත්වීම
සම්බන්ධයයන් දකුණු පළාත් රාජ්ය යසේවා යකොමිෂන් සභාව විසින් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට මම එකග
යවමි.  

   ...............................................
දිනය :- ………………………………               අයදුම්කරුය� අත්සන

10.0 අයදුම්කරුසO අත්�න �හතික කිරීම

යමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන  ....................................................................  මහතා/මහත්මිය/
යමනවිය
මා යපෞ�ගලිකව  හඳුනන බවත්, ...............................වැනි දින මා ඉදිරිපිටදී ඔහුය� /  ඇයය� අත්සන
තැබූ බවත් සහතික කරමි.         

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

දිනය :- …………………………………..                               සහතික කරන්නාය� අත්සන
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සහතික කරන නිලධාරියාය� සම්පූර්ණ නම

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

තනතුර :-..........................................................................................................................

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

ලිපිනය  :- ........................................................................................................................

.................. (නිල මුද්රාව තබන්න)

(රාජ්ය යහෝ පළාත් රාජ්ය යසේවයn දැනට යසේවයn නියුතු අයදුම්කරුවකු නම් පහත සඳහන් සහතිකය
යදපාර්තයම්න්තු ප ්රධානියා විසින් සහතික කළ යුතුය)

11.0 ආයතන ප ්රධානියාසO �හතිකය / සදපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසO �හතිකය

යමම  අයදුම්පත  ඉදිරිපත්  කරනු  ලබන  .................................................................................
මයා  /  මිය  /  යමනවිය  ........................................................  කාර්යාලයn  /  ආයතනයn
.............................................  දින  සිට  .............................................................  තනතුරක
යසේවය කරන බවද,  ඔහුය�  /  ඇයය� යසේවය සතුටුදායක වන බවද,  යමම විභාගයn ප්රතිඵල අනුව
පත්වීම� සඳහා යතෝරාගනු ලැබුවයහොත් ඔහු / ඇය දැනට දරන තනතුයරන් නිදහස් කළ හැකිබවද / කළ
යනොහැකි බවද ඇය /  ඔහු යමයත� යමොනයම් ආකාරයක යහෝ විනයානුකූල දඩුවමකට (අවවාද කිරීම්
හැර) භාජනය වී යනොමැති බවද ඉහත සඳහන් කර ඇති යතොරතුරු සත්ය බවද සහතික කරමි.     

දිනය :- ....................                                                      ..............................................
ආයතන ප්රධානියා / යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියාය� අත්සන

ආයතන ප්රධානියා / යදපාර්තයම්න්තු ප්රධානියාය� 

නම:- :- ..................................................................

තනතුර :-..........................................................................................................................

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

ලිපිනය  :- ........................................................................................................................

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

(නිල මුද්රාව තබන්න)
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