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ශ්රී ලංා ව ලංද්යවත්මකම  ලංවවයලව  ලංIII ලංවරයණිව  

තනතුරු ලංපුරප්පවඩු ලංපිරවීම ලංවඳශව ලංලන ලංද්ලෘත ලංතරග ලංද්භවගය ලං- 2018 ලං( ලං2019 ලං) 

 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III posts ලංof  

Sri Lanka Scientific Service ලං– 2018 ලං(2019) 

 
 

 
( වර්යවලීය ලංප්රවයජනනය ලංවඳශව) 

 

01. විබාගයට පඳනී සිටින බාා භාධය   

 
 
                      (අවෂ ලංඅා ය ලංව ොටුල ලංතුෂ ලංලියන්න) 
   

                                                    
(අයදුම්පත්රය ලංවම්ූරර්  ලං ෂ ලංුතත්මකවත්මක ලංද්භවගය  ලංදිරිපපත්මකලන ලංභවව ලංමව්යවයි) 
 
02. අයදුම්කරන තනතුර/ තනතුරු 
 

තනතුරු ලංනවමය වාවේත ලංඅා ය 

  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

03. ලංපුද්ගලි  ලංවතොරතුරු 

 

       3.1. වම්පූර්ණ නභ (දාග්රීසි ක ලං ිපි  අ ලංඅරෙවරන්)  :-..................................................................................... 

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

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    (උදා. HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

 3.2. මුකුරු අගට පයොදා මුකුරු වභඟ නභ (දාග්රීසි ක ලං ිපි  අ ලංඅරෙවරන්) :- Mr./Mrs./Miss 
              …………………………………………………………………………………………...... 
          (උව ලං:- ලංGUNAWARDHANA, ලංH.M.S.K.) 

       3.3. වම්පූර්ණ නභ (සි කාශවන් ලං/ ලංවමවෂන්):-…………………………………………………..... 

       3.4.ව්ථිර ලිපිනය (දාග්රීසි ක ලං ිපි  අ ලංඅරෙවරන්):-…………………………………………………… 

          (වමම ලංලිපිනය  ලංද්භවග ලංප්රවශ ලංපත්ර ලංතිපි අ ලං රු  ලංිව)) 

 3.5.ව්ථිර ලිපිනය (සි කාශවන් ලං/ ලංවමවෂන්) :-…………………………………………….............. 

 3.6.තැඳැල් නගරය:-...................................................................................................................... 
 3.7.ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය:-   

 
 3.8. ව්ත්රී / රුරු බාලය: රුරු - 0 ව්ත්රී - 1                (අවෂ ලංඅා ය ලංව ොටුල ලංතුෂ ලංලියන්න) 

 

            

 3.9. දුරකථන අංකය :-  ජංගභ           

                                  

                                               ව්ථාලර           

 

            3.10 උඳන් දිනය :- ලර්ය     භාවය   දිනය    

 

       3.11.අයදුම්ඳත් බාරගන්නා අලවාන දිනට ලයව :- අවුරුදු   භාව   දින   
 

  

 

සිංශ 2 

පදභෂ 3 

ඉංග්රීසි 4 
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 3.12.ජන ලර්ගය : සිංශ -1    පදභෂ - 2    ඉ. පදභෂ - 3    මුව්ලිම් - 4    පලනත් - 5                                    
 

       3.13.විලාශක / අවිලාශක ඵල :-  විලාශක - 1 අවිලාශක - 2   ( ලංඅවෂ ලංඅා ය ලංව ොටුල ලංතුෂ ලංලියන්න ලං) 
 

   3.14 විදුත් තැඳැල් ලිපිනය:-...................................................................................................... 

4.0 සුදුසු ම් :-  

 
4.1 උඳාධිය ද දිනය  :- …………………………………………………………………... 

  ( රු ව ර ලංවමම ලංසුදුසු ම් ලංඇතිියි ලංබිලීම  ලංිවශනව  ලං4 ලගන්තිය ලංවශොිරන් ලංකියලව ලංබන්න) 

 
ද්භවගය ලං/ ලංඋපවධිය පන්තිය ලර්ය ද්යයන් ද්්ලද්යවය ලං/ ලං

ආයතනය 

 

     
 
 
 
 
 
 

5.0 මු අ ලංරෙද්තවන්සි කය ලංමනව ලංවව ලංඅලන්න 

 

 
 
 

 (දුපවතහි ලංනවයව ලංපි පතේ ලංෂඟ ලංතබව ලංගිනීම ලංප්රවයජනනලත්මක ලංලු  ලංඇත). 
 
 
 

 කුවිතාන්සි අංකය                                       :-.............................................. 

 පගලන ද තැඳැල් / උඳ තැඳැල් කාර්යාය :-.............................................. 

 දිනය                                                         :-............................................... 

  
6.0 යම්කිසි ක ලංවවපරවධී ලංලර   ලංව ිරන  ලංවශජ ලංඋවවද්ය දී ලංලර රු ලංවී ලංඇත්මකනම්, ලංඑම ලංලර ලංශව ලංිබූ ලංඬුලම ලංපිළිබඳ ලංද්ව්තර ලං

වඳශන් ලං රන්න:- 
……………………………………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…. 

7.0 අයදුම් රුවේ ලංවශති ය :- 
 
පභහි වශන් කර ඇති පතොරතුරු භපේ දැනීපම් ශා වි්ලාවය ඳරදි, වතය ඵලත්, විබාග ගාව්තු පගලන ද අංක 
 .......................ශා  ..............................ලැනි දින දරන මුදල් කුවිතාන්සිය මීට අලා ඇති ඵලත් ප්රකා කරි. තලද 
විබාග නීතී රීතීලට අනුල ක්රියා කිරීභටත්, පභභ විබාගය පිළිඵ පකොන්පේසි අනුල භා නුසුදුව්වකු ඵල පඳනී 
ගියපශොත්, විබාගයට පඳර පශෝ එය ඳලත්ලේදී පශෝ ඉන් ඳසුල පශෝ භපේ විබාග අපේක්කත්ලය අලංගු කිරීභට ගනු 
ඵන යම් තීරණයකට භභ එකඟ පලි. තලද භා පභභ තනතුරට ඳත්කර ගැනීපභන් ඳසුල වුලද පභහි ඇතුත් යම්කිසි 
විව්තරයක් ලැරදි ඵල පශෝ අවතය ඵල දැනගැනීභට ැුණණපශොත් කිසිභ ලන්දි මුදක් පනොපගලා භා පව ලපයන් 
ඳශකරනු ැබීභටද යටත් ලන ඵලත්, තලද විබාගය ඳැලැත්වීභ ශා ප්රතිප නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් විබාග 
පකොභවාරිව් ජනරාල් විසින් ඳනලනු ඵන නීතී රීතීලට වශ ප්රතිප නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් ගනු ඵන 
තීරණලට භභ යටත් ලන ඵලද ප්රකා කරි. 
 
 
දිනය : ලං..................................                                                                            ................................... 
                                                                                                                        අයදුම්කරුපේ අත්වන  
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8.0 අයදුම්කරුපේ අත්වන වශතික කිරීභ (ගිවට් ලංිවශනව 10 ලංපිපිර ලංද්ය ලංුතතුය) :- 
පභභ ඉල්ලුම්ඳත්රය ඉදිරිඳත් කරන ...................................................................................................... 

........................................................................ ( ලංවම්ූරර්  ලංනම) යන අය භා පඳෞේගලිකල ශඳුනන ඵලත්, නියිත 
විබාග ගාව්තුල පගලා ඇති ඵලත්, එභ දුඳත අලා ඇති ඵලත්   ..................................... දින ඔහුපේ /ඇයපේ අත්වන 
භා ඉදිරිපේදී තැුණ ඵලත් භභ වශතික කරි. 
 
        ......................................... 
       අත්වන වශතික කරන නිධාරියාපේ අත්වන 
දිනය : .................................. 
 
අත්වන වශතික කරන නිධාරියාපේ වම්පූර්ණ නභ:- ..................................................... 
තනතුර :-   ......................................................................................................................  
ලිපිනය :-   ......................................................................................................................  
(ි ලංමුද්රවලකින් ලංවනවක ලං ෂ ලංුතතුය) 
 

9.0 ආයතන ලංප්ර්වියවවේ ලංවශති ය ලං:- 

(රවනය ලං/ ලංපෂවත්මක ලංරවනය ලං/ ලංරවනය ලංවාව්කව ලංවවයලව  ලංිුතතු ලංඅයදුම් රුලන් ලංවඳශව ලංපමණි.) 
පභභ අයදුම්ඳත්රය ඉදිරිඳත් කරන .......................................................................................................... 
භශතා/ භශත්ිය/ පභනවිය පභභ අභාතයාංපේ/ පදඳාර්තපම්න්තුප / ආයතනපේ................................... 
.......................................................................................... පව පව ලය කරන අතර, ඔහුපේ / ඇයපේ අයදුම්ඳත්රය 
නිර්පේ කර ඉදිරිඳත් කරි. පභභ තනතුර වශා පතෝරාගනු ැුණලපශොත් පභභ ආයතනපේ පව ලපයන් නිදශව් 
කිරීභට අලය කටුතතු සිදු කෂ ශැකිය. 
 

.............................................. 
ආයතන ප්රධානියාපේ අත්වන 

 
නභ:-................................................................................................................................................... 
තනතුර:- ............................................................................................................................................. 
දිනය :- ...................................... 
(නි මුද්රාල) 
 

 
 

 

 
 


