(කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා
නාතික යකෞතුකාගාර යෙපාර්තයේන්තුයේ ශ්රී ලංකා විෙයාත්මක ක යඳයේය III යරයණිය ඳාකාර
අධ්යක්ෂ ( ායේ ේංශ විෙයා) තයතුර ඳහාා බහේා ගැනීයේ විේෘත තරඟ විභාගය - 2018 (2019 )
Open Competitive Examination for Recruitment to the post of Assistant Director
(Ethnology) - Grade III of Sri Lanka Scientific Service in the Department of
National Museum– 2018 (2019
1.0 මාධ්යය: -විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්යය
සිිංහල - 2
පෙමළ
ඉිංග්රීසි

-

3
4

(අොළ අංකය යකොටුේ තුළ යයොෙන්ය)
(අයදුේපත ඳේපූර්ණ කල යුත්මකයත්මක විභාගයට ඉදිරිපත්මකේය භාෂා ාධ්යයයි
2.0 පුද්ගලික ප ොරතුරු
2.1. සම්පූර්ණ නම (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන් :…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
(උො :HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
2.2. මුලකුරු අගට පයොො මුලකුරු සමඟ නම (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන් :…………………………………………………………………………………………………………………… .....

.......................................................................................................................................................
(උො :- Mr / Mrs / Miss. GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
2.3.සම්පූර්ණ නම (සිංායලන් / යෙ යළන්):…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….........................................................
2.4.ස්ථිර ලිපිනය (ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුයරන්):……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(පමම ලිපිනයට විභාග ප්රපශ ේර පෙප්  කරු  ලපප)
2.5.ස්ථිර ලිපිනය (සිංායලන්/ යෙ යළන් :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............
2.6. පෙප්  නගරය:………………………………………………………………………………………………........
2.7.ජාතික හපඳුු ම්ෙත් අිංකය:2.8. දුරකථන අිංකය :ජිංගම
ස්ථාවර
2.9. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය:පුරුෂ
ස්ත්රී

0
1

(අොළ අංකය යකොටුේ තුළ යයොෙන්ය)
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2.10. උෙන් දිනය:- වර්ෂය

මාසය

2.11. අයදුම්ෙත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස:-අවුරුදු

දින
මාසය

දින

2.12. විවාහක /අවිවාහක බව :විවාහක
1
අවිවාහක
2
(අොළ අංකය යකොටුේ තුළ යයොෙන්ය
2.13. විෙුත් පෙප්  ලිපිනය:-...........................................................................................................
2.14. ජන වර්ගය : සිිංහල - 1 පෙමළ - 2 ඉන්දියන්.පෙමළ - 3 මුස්ලිම් - 4 පවනත් - 5
3.0 සුදුසුකම් :3.1 උොධිය ලෙ දිනය :- ……………………………………....................................................
(ය
සුදුසුක ඇද්ෙැයි බැලී ට ියේෙයය (4 කරුණාකර යාොඳින් කියේන්ය
විභාගය / උොධිය ෙන්තිය

වර්ෂය

විෂයන්

වි ්වවිෙයාලය /
ආය නය

4.0 රාජය පසවප ියුතතු ූවවකු නම්,
4.1 පෙොර් පම්න්තුපශ / ආය නප නම:-...................................................................................
4.2 ෙපනට ෙරන නතුර :-.............................................................................................................
4.3 ෙත්වීම් දිනය :-.......................................................................................................................
4.4 ස්ථීර වපටුප් හිමි පහෝ ාවකාලිකෙ යන වග :-...........................................................................
5.0 මුේ  කුවි ාන්සිය මනා පලස අලවන්න
ලදුෙප හි ඡායා පිටෙ ක් ළඟ බා ගපනීම ප්රපයෝජනවත් වු  ත .
කුවි ාන්සි අිංකය
:.......................................................................
විභාග ගාස්තු පගවන ලෙ කාර්යාලය :............................................................
දිනය
:.....................................................................
6.0 යම්කිසි සාෙරාධී වරෙකට පකදිනක පහෝ උසාවියකදී වරෙකරු වී තත්නම්, එම වරෙ හා ලපබූ ෙඬුවම
පිළිබඳ විස් ර සඳහන් කරන්න.
................................................................................................................................................................
7.0 අයදුේකරුයේ ඳාතිකය :පමම අයදුම්ෙප හි මවිසින් සඳහන් කරන ලෙ විස් ර ස ය බවත්, ියවපරදි බවත්, පමයින් සහතික කරමි. පමහි
සඳහන් කිසියම් කරුණක් අස ය හා වපරදි සහග බව ෙත්වීම් ලබා දීමට පෙර අනාවරණය වුවපහොත් මා පමම
නතුරට ු සුදුස්සකු බවට ෙත්වන බවත්, ෙත් කිරීපමන් ෙසු වරෙ අනාවරණය වුවපහොත් වන්දියක් පනොමපතිව
ෙත් කිරීම අවලිංගු කළ හපකි බවත්, සියලු නීතී රීතීවලට මම යටත් වන බවෙ ප්රකා කරමි.
.....................................

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

දිනය

අයදුම්කරුපේ අත්සන
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8.0 අයදුේකරුයේ අත්මකඳය ඳාතික කිරී .
පමම අයදුම්ෙ ඉදිරිෙත් කරන........................................................................................................
............................................( සම්පූර්ණ නම යන අය මා පෙෞද්ගලිකව හඳුනන බවත්, ියයමි විභාග ගාස්තු
පගවා තති බවත්, එම ලදුෙත් අලවා තති බවත් ......................... දින, ඔහුපේ / තයපේ අත්සන මා ඉදිරිප
පබූ බවත් සහතික කරමි.
දිනය: ...............................................

...............................................
අත්සන සහතික කරන ියලධ්ාරියාපේ අත්සන
අත්සන සහතික කරන ියලධ්ාරියාපේ සම්පූර්ණ නම : .......................................................................
....................................................
නතුර : ...................................................
ලිපිනය : ...................................................
(ියල මුද්රාවකින් සනාථ කළ ුතතුය.
9.0 යෙපාර්තයේන්තු / ආයතය ප්රධ්ාියායේ ේාර්තාේ.
පමම අයදුම්ෙ
ඉදිරිෙත් කරන ............................................................................................ මහ ා/
මහත්මිය / පමනවිය පමම අමා යාිං ප / පෙොර් පම්න්තුපශ................................................................
පලස පසවය කරන අ ර, ඔහුපේ / තයපේ අයදුම්ෙ ියර්පද් කර ඉදිරිෙත් කරමි. පමම නතුර සඳහා
ප ෝරාගු  ලපබුවපහොත් පමම ආය නප පසවපයන් ියෙහස් කිරීමට අව ය කටුතතු සිදු කළ හපකිය.

.

.............................................................
පෙොර් පම්න්තු ප්රධ්ාියයාපේ අත්සන

දිනය: .......................................................................................................................................
නම: .......................................................................................................................................
නතුර: ......................................................................................................................................
ලිපිනය: ......................................................................................................................................
(ියල මුද්රාවකින් සනාථ කළ ුතතුය.
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