
 
දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරි III ශ්රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරග විභාගය - 2016 
 

ලිඛිත තරග විභාගයට ශ්ෙනී සිටින භාෂා මාධය: 

සිංහල - S       ශ්ෙමළ - T 
(අොළ ඉංග්රීසි අක්ෂරය ශ් ාටුව තුළ ලියන්න.)     ( ාර්යාලීය ප්රශ්යෝජනය සඳහා ෙමනි.) 
 
01. (i) සම්පූර්ණ නම : 
       
      (ii) මුලකුරු සමඟ නම (සිංහශ්ලන් ශ්හෝ ශ්ෙමශ්ළන්) : 
       
      (iii) සම්පූර්ණ නම (ඉංග්රීසි  ැපිටල් අකුශ්රන් සඳහන්  රන්න.)       

                    

                    

 
02. ලිපිනය හා දුර ථන අං ය: 
       (i) ශ්ෙෞද්ගලි  ලිපිනය: 
       (ii) සේථාවර දුර ථන අං ය: 
       (iii) ජංගම දුර ථන අං ය: 
 
03. සේී/පුරුෂ භාවය: (අොළ ශ් ාටුව තුළ සලකුණු  රන්න.)        
                                      
 

04. ජාති  හැඳුනුම්පෙත් අං ය:   
                                
05. (i) උෙන් දිනය : වර්ෂය                     මාසය : දිනය  :    
                 
       (ii) ඉල්ූම්පෙත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස :  
                                  අවුරුදු        මාස                                            දින     
 
06. විවාහ /අවිවාහ  බව:  
  (අොළ ශ් ාටුව තුළ සලකුණු  රන්න.) 
 
                        
07.අ. ශ්ො. ස. (සා. ශ්ෙළ.) විභාගය පිළිබඳ විසේතර ( රුණා ර පිටෙත් අමුණන්න.) 
(i) විභාගය සමත් වූ වර්ෂය හා මාසය: 
(ii)අයදුම්ප රුශ්ේ විභාග අං ය:  
     විෂයය                සාමාර්ථය                               විෂයය    සාමාර්ථය 
   
I       ……………………  …………    II       ……………………    ………… 

III    ……………………  …………    IV      ……………………     ………… 

V     ……………………  …………    VI      ……………………       ………… 

VII   …………………… …………                VIII    ……………………      ………… 

IX     ……………………  …………    X        ……………………       ………… 

 
08.අ. ශ්ො. ස (උ/ශ්ෙළ) විභාගය පිළිබඳ විසේතර ( රුණා ර පිටෙත් අමුණන්න.) 
(i) විභාගය සමත් වූ වර්ෂය හා මාසය: 
(ii)අයදුම්ප රුශ්ේ විභාග අං ය : 
   විෂයය                සාමාර්ථය                                         විෂයය    සාමාර්ථය 
 

I       ……………………  …………    II       ……………………    ………… 

III    ……………………  …………    IV      ……………………     ………… 

 
 

පුරුෂ  
සේී  

          

        

         

විවාහ   

අවිවාහ   



රු. 500.00 ක් වන විභාග ගාසේතු ශ්ගවන ලෙ කුවිතාන්සිය ශ්නාගැලශ්වන ෙරිදි ශ්මහි අලවන්න. 

 

 

09. විභාග ගාසේතු 

  

 

 

10. අයදුම්ප රුශ්ේ ප්ර ාශය 

ඉහත සඳහන් ශ්තාරතුරු මා ෙන්නා ෙරිදි සතය හා නිවැරදි බව ශ්මයින් සහති   රමි. තවෙ, ශ්මහි ඇතුළත් 
කිසියම්ප ශ්තාරතුරක් අසතය හා සාවෙය බව ශ්සායා ගතශ්හාත් එම ශ්සායාගැනීම ශ්තෝරා ගැනීමට ශ්ෙර 
සිදුවුවශ්හාත් මා ෙත්ීමක් ලැබීමට නුසුදුසේශ්සකු වන බවත්, ෙත්ීම ලැබීශ්මන්ෙසුව ශ්සායාගනු 
ලැබුවශ්හාත් කිසිදු වන්දියක් ශ්නාමැතිව මාශ්ේ ෙත්ීම අවලංගු කිරීමට ලක්වන බවෙ ෙනිමි. 

 

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

දිනය:          අයදුම්ප රුශ්ේ අත්සන 

 

11. අයදුම්ප රුශ්ේ/අයදුම්ප ාරියශ්ේ අත්සන සහති  කිරීම: 

ශ්මම ඉල්ූම්පෙත්රය ඉදිරිෙත්  රන ………………………………………………………………………..(සම්පූර්ණ නම) 
යන අය මා ශ්ෙෞද්ගලි ව හඳුනන බවත් …………………………………දින ඔහුශ්ේ/ඇයශ්ේ අත්සන මා ඉදිරිශ්ේදී 
තැබූ බවත් ශ්මයින් සහති   රමි. 
 

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

දිනය:           සහති   රන නිලධාරියාශ්ේ අත්සන. 

 

සහති   රන නිලධාරියාශ්ේ සම්පූර්ණ නම : 

තනතුර:   

ලිපිනය:   

නිල මුද්රාව : 

 

12. රාජය ශ්සේවශ්ේ නියුතු අයදුම්ප රුවන් සඳහා ෙමණි ‚. 

ශ්මම ඉල්ූම්ප රු වන …………………………………………………….…………මහතා/මහත්මිය/ශ්මශ්නවිය ෙැනට 
ශ්මම අමාතයාංශශ්ේ/ශ්ෙොර්තශ්ම්පන්තුශ්ේ ………………………………………………………….වශශ්යන් සේීර 
ශ්සේවශ්ේ ශ්යදී සිටින බවත් ඔහු/ඇය ශ්මම තනතුර සඳහා ශ්තෝරා ගනු ලැබුවශ්හාත් ශ්සේවශ්යන් නිෙහසේ  ළ 
හැකි/ශ්නාහැකි බවත්ෙන්වමි. 
 
………………………     .………………………………………………………………… 

දිනය:           සහති   රන නිලධාරියාශ්ේ අත්සන. 

නම : 

තනතුර : 

ලිපිනය: 

නිලමුද්රාව : 

 


