
කාර්යාල මසේවක මසේවමේ  III  මරේණියට බඳවා ගැනීම 

         කාර්යාලයීය ප්රමයෝජනය  ඳහා 

                                                                    

අයදුේකරන භාෂා මාධයය 

සිිංහල - 2 

මෙමළ - 3 

ඉිංග්රීසි - 4 

 

ම ේවය කිරීමට මනාපය ෙක්වන අමාතයාිංශය: ........................................................................................ 

 

මෙපාර්තමේන්ුව    : ........................................................................................ 

 

ප්රාමද්ශීය කාර්යාලය    : ........................................................................................ 

 

1. ුලකුරු  මඟ නම   : ......................................................................................... 
 

 
2.  ේූර්ණ නම    : ......................................................................................... 

 

 

 
3. ජාතික හැඳුනුේපත් අිංකය   : 

 
4.  ේිර ලිපිනය    : ......................................................................................... 

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

5.  ේී/පුරුෂ භාවය    :  ේී – 1   පුරුෂ - 0 

 

6. උපන් දනය    :     වර්ෂය                                         මා ය                           දනය 

 

7. දුරකථන අිංකය   : 

  

ආෙර්ශ අයදුේපත 



 

 

8. අධයාපන සුදුසුකේ : 
 
 

I. පළුවර ප්රතිඵල:   විභාග අිංකය ..............................වර්ෂය....................මා ය............. 
 

විෂය මරේණිය විෂය මරේණිය 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

II.           මෙවන වර ප්රතිඵල:   විභාග අිංකය ..........................වර්ෂය....................මා ය............. 

 
විෂය මරේණිය විෂය මරේණිය 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 
   
 

8.1 අ.මපා. .(උ.මපළ) විභාගය පිළිබඳ වි ේතර 
 
I.  විභාගමේ වර්ෂය හා මා ය               :  .................................           

               II.  විභාග අිංකය                                   :  .................................      

              III.  ප්රතිඵල 

විෂය මරේණිය 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

ආෙර්ශ අයදුේපත 



 

 

9. මවනත් සුදුසුකේ:   

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

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

10. තනුරට අොළව ලබා ඇති පළපුරුද්ෙ: 

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

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

11. ක්රීඩා හා බාහිර ක්රියාකාරකේ: 

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

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

 

12. ඔබ කවරොක මහෝ කවරමහෝ මචෝෙනාවක්  ඳහා උ ාවියකින් වරෙකරු කරනු ලැබ තිමේෙ? 

    (අොළ මකාටුමේ  ✓ ලකුණ මයාෙන්න)  (ඔේ නේ වි ේතර  ෙහන් කරන්න) 
                                                                                                    ඔේ                  නැත 
 

 

13. අයදුේකරුමේ  හතිකය:                                                                 

 

        අ.             මමම ඉල්ුේපත්රමේ මවිසින්  පයා ඇති මතාරුරු මා ෙන්නා තරමින්  තය හා නිවැරද බව   

                        මගෞරවමයන් ප්රකාශ කර සිටිමි.මමහි යේ මකාට ේ  ේූර්ණ මනාකිරීමමන්  හ මහෝ වැරද මල    

                         ේූර්ණ කිරීමමන් සිදු විය හැකි අලාභය විඳෙරා ගැනීමට එකඟ මවමි.තවෙ මමහි සියුම මකාට ේ  

                        නිවැරදව  ේූර්ණ කර ඇති බවෙ ප්රකාශ කරමි. 

        ආ.            මා විසින් කරන ලෙ මමම ප්රකාශය අ තය යැයි ඔප්පු වුවමහාත්, පත් කරනු ලැබීමට මපර   

                        නුසුදු ේ කු වන බව  හ ලැබීමමන් පසු ම ේවමයන් පහ කරනු ලැබීමට යටත් වන බවෙ මම ෙනිමි. 

        ඇ.            මමහි  ඳහන් කිසිදු මතාරුරක් පසුව මවන ේ මනාකරමි. 

 

 

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

                            දනය                                                                          අයදුේකරුමේ අත් න 

 

  

ආෙර්ශ අයදුේපත 




