
 

 

(කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමනි.) 

                 ශ්රී ලංකා  පරිපාලන ස ේවසේ 111 සරේණියට බඳවා ගැනීසේ විවෘත තරග විභාගය 2014 (2016) 
Open Competitive Examination for Recruitment to Class 111 of the Sri Lanka                           

Administrative Service - 2014 (2016) 
1.0 මාධ්යය  

විභාගයට යපනී සිටින මාධ්ය :සිිංහල - 2 යෙමළ - 3 ඉිංග්රීසි - 4   
(අොළ අිංකය යකාටුව තුළ ලියන්න.) 

  

 

2.0 යපෞද්ගලික ය ාරතුරු: 

2.1 මුල’කුරු අගට යයාො මුල’කුරු සමග නම (ඉිංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන්) 

 

2.2සම්පූර්ණ නම (ඉිංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන්) 

 

2.3 සම්පූර්ණ නම (සිිංහයලන්/ යෙමයළන්)  

 

2.4 සථී ර ලිපිනය (ඉිංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන්) (ප්රයේශ පත්රය යමම ලිපිනයට  ැපැල් කරනු ලැයේ) 

 

2.5 සථී ර ලිපිනය (සිිංහයලන්/ යෙමයළන්)  

 

2.6 සථී පුරුෂ භාවය - පුරුෂ - 0 සථී - 1                   

(අොළ අිංකය යකාටුව තුළ ලියන්න) 

2.7 විවාහක / අවිවාහක බව: අවිවාහක - 1   විවාහක - 2 

 (අොළ අිංකය යකාටුව තුළ ලියන්න) 

2.8 ජනවර්ගය: සිිංහල - 1 යෙමළ - 2 ඉන්ියානු යෙමළ - 3       මුසථලිම්ප - 4           යවනත් - 5  

(අොළ අිංකය යකාටුව තුළ ලියන්න) 

2.9 ජාතික හැදුනුම්පපත් අිංකය: 

 

2.10 උපන්ිනය: 

                                                        වර්ෂය                           මාසය                        ිනය  

2.11 2016.02.15 වැනි ිනට වයස:   

                                අවුරුදු       මාස       ින 

2.12 දුරකථන අිංකය:  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

      

          



 

3.0 (i) උපාධිය ලෙ ිනය: 
(ii) විශථවවිෙයාලය / ආය නය: 
(iii) ලියාපිිංචි වූ අිංකය 
(iv) බාහිර / අභයන් ර: 
(v) උපාධිය / යවනත් සුදුසුකම්ප: 
(vi) විෂයයන්: 
(vii) පන්තිය: 
(viii) ඉහළ / පහළ: 
(ix) විභාග අිංකය: 
(x) විභාගයට යපනී සිටි භාෂා මාධ්යය: 
4.0 මුෙල් කුවි ාන්සිය මනා යලස අලවන්න 

(ලදුප  යනාගැලයවන යසථ එහි එක් ොරයකින් යමහි අලවන්න.) 
(ලදුපයත් ඡායා පිටප ක් ළග  බාගැනීම ප්රයයෝජනවත් වනු ඇ .) 

 

5.0 අයදුම්පකරුයේ සහතිකය 
යමහි සඳහන් කර ඇති ය ාරතුරු මායේ ෙැනීයම්ප හා විශථවාසය පරිි ස ය බවත්, විභාග ගාසථතු යගවන ලෙ 
අිංක…………………………………හා………………වැනි ින ෙරන මුෙල් කුවි ාන්සිය මීට අලවා ඇති බවත් ප්රකාශ 
කරමි.  ව ෙ විභාග නීතිරීතිවලට අනුව ක්රියා කිරීමටත්, යමම විභාගය පිළිබඳ යකාන්යද්සි අනුව මා 
නුසුදුසථසකු බව යපනී ගියයහාත්, විභාගයට යපර යහෝ එය පවත්වද්ී යහෝ ඉන් පසුව යහෝ මයේ විභාග 
අයේක්ෂකත්වය අවලිංගු කිරීමට ගනු ලබන යම්ප තීරණයකට මම එක`ග යවමි.  ව ෙ විභාගය පැවැත්ීම 
සම්පබන්ධ්යයන් විභාග යකාමසාරිසථ ජනරාල් විසින් පනවනු ලබන නීතිරීතිවලට මම යටත්වන බව ෙ ප්රකාශ 
කරමි. 
 
 
ිනය                         අයදුම්පකරුයේ අත්සන 
 
6.0 අයදුම්පකරුයේ අත්සන සහතික කිරීම (ගැසට් නියේෙනයේ 8 (ඈ) පරිි විය යුතු ය): 
යමම ඉල්ූම්ප පත්රය ඉිරිපත් කරන……………………………………………………………………………………(සම්පූර්ණ 
නම) යන අය මා යපෞද්ගලිකව හඳුනන බවත්, නියමි  විභාග ගාසථතුවයගවා ඇති බවත්, එම ලදුප  අලවා 
ඇති බවත්, ……………………………ින ඔහුයේ/ඇයයේ අත්සන මා ඉිරියේ ී  ැබූ බවත් මම සහතික කරමි. 
 
 
ිනය           සහතික කරන නිලධ්ාරියායේ අත්සන. 
අත්සන සහතික කරන නිලධ්ාරියායේ සම්පූර්ණ නම 
 
 නතුර  
ලිපිනය 
(නිල මුද්රාවකින් සනාථ කළ යුතුයි).  
 
7.0 ආය න ප්රධ්ානියායේ සහතිකය :( රාජය / පළාත් රාජය / රාජය සිංසථථා යසථවයේ නියුතු අයදුම්පකරුවන් 
සඳහා පමණි.) 
යමම අයදුම්පපත්රය ඉිරිපත් කරන………. .……………………………………………………………………මහ ා/මහත්මිය/ 
යමනවිය,යමම අමා යාිංශයේ/ යෙපාර් යම්පන්තුයේ/ ආය නයේ ..………………………………………………යලස 
යසථවය කරන අ ර, ඔහුයේ අයදුම්පපත්රය නිර්යද්ශ කර ඉිරිපත් කරමි. යමම  නතුර සඳහා ය ෝරාගනු 
ලැබුවයහාත් යමම ආය නයේ යසථවයයන් නිෙහසථ කිරීමට අවශය කටයුතු සිදුකළ හැකිය. 
 
 
ිනය                                         ආය න ප්රධ්ානියායේ  අත්සන. 
        
නම  
 නතුර  
(නිල මුද්රාවකින් සනාථ කළ යුතුයි).  


