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විභාගයට ේපනී සිටි භාෂා මාන
සිාංහධ
- 2
ේදමළ
- 3
(අදාළ අාංකය ේකොටුන තුළ ලියන් )
01.

1.1. ංම්පූර්ණ

ම (ඉාංග්රීසි කිටලටල් අරෙේ්න්) :- .............................................................................................

......................................................................................................................................................................
(උදා :- HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
1.2 අගට ේයේද
ම මුලින් ද අේ රෙත් ම්නධ මුධරෙරු පසුනද ේයොදා ම (ඉාංග්රීසි කිටලටල් අරෙේ්න්) ................................................................................................................................................................
(උදා : GUNAWARDHANA . H.M.S.K)
1.3 ංම්පූර්ණ ම (සිාංහේධන්/ේදමේළන්) :-...................................................................................................
................................................................................................................................................................
02.

2.1 කාර්යාධයීය ලිටල ය (ඉාංග්රීසි කිටලටල් අරෙේ්න්) - ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.2 කාර්යාධයීය ලිටල ය (සිාංහේධන් /ේදමේළන්) :- .......................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.3 විභාග ප්රේශශ පත්රය එවිය යුතු ලිටල ය (ඉාංග්රීසි කිටලටල් අරෙේ්න්) :-............................................................
...............................................................................................................................................................
2.4 දු්කථ අාංකය :- .....................................................

03.

3.1. ං්ත්රී/ පුරුෂ භානය :(අදාළ අාංකය ේකොටුන තුළ ලියන් )
3.2. උපන්දි ය :නර්ෂය

පුරුෂ - 0
ං්ත්රී - 1
මාංය

3.3. ඉල්ලුම්පත්ර භා්ගන් ා අනංා

දි ය

දි ය (2018.08.31) ට නයං :- අවු

04.

ජාතික හිඳුනුම්පත් අාංකය :-

05.

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශේ නිතතා ංාංනර්න

මාං

දි

ිතධනාතන ත තු්ට පත්දි දි ය :-

...............................(ිතත නශේයන් ්ාජකාතන භා්ගත් දි ය ංහහන් කළ යුතුයි)
06.

්ාජ භාෂා ප්රතිපත්තිේ ප්මාර්ථයන් ංහහා ආදි ප්රේශශකේයක්ද ? .......................................................
ිතේහොත්

න ප්රේශශකේයක්ද ?

07.

ේදපාර්තේම්න්තුේශ

ම (ප්රාේීය ය ේල්කම් කාර්යාධයක්

08.

ගිංට් ිතේශද ේ 2 න

ේේදය යටේත් ඉදිිනපත්න

විෂය

ම් එ න

ම) :-........................................................

විෂයයන් හා විෂය අාංක :විෂය අාංකය

1. ...........................
2. ..........................
3. ..........................
09.

පතනක්ෂණයට ේපනී සිටින්ේන් ප්රථම නතානටද ? ..............................................

10.

විභාග ගාං්තු ේගදි ධදුපත ටලළිබහ විං්ත්ය :I.
විභාග ගාං්තු ේගදි තිපිල් කාර්යාධය
:- .................
II.
ධදුපත් අාංකය හා දි ය
:- .................
III.
ේගදි දි ය
:- .................
ධදුපත ේ ොගිධේන ේංේ ේම න අධනන්
(ඡායා ටලටපතක් ළඟ තබා ගන් )

11.

ඉහත ංහහන් විං්ත් ිතනි්දි බනද, ඉහත දක්නා ඇති භාෂා මානේයන් විභාගයට ේපනී සිීමමට මට  නිකකම් ඇති
බනද ප්රකාශ ක්ික. තනද විභාග ේකොමංාිනං් ජ ්ාල් විසින්, විභාගය පිනිත්ීමම ංම්බන්නේයන් ප නනු ධබ
නීතිතනතිනධට ංහ ප්රතිලධ ිතරෙත් ිරතනම ංම්බන්නේයන් ගනු ධබ තී්ණනධට මම යටත්න බනද ප්රකාශ ක්ික.

දි ය :- ...................................

.......................................
අයදුම්කරුේේ අත්ං

ංටහ
:- අයදුම්කරු තමාේේ ේදපාර්තුේම්න්තු ප්රනාිතයාේේ ේහ ේදපාර්තේම්න්තු ප්රනාිතයා ේනනුනට අත්ංන් ිරතනමට
බධයධත් ිතධනාිනයරෙ ඉදිිනටලටදී අත්ංන් කළ යුතුය.
අයදුම්කරුගේ අත්සන සහතික කිරීම
මාේේ කාර්යාධේ
ිතධනාිනිතයක දි, මා ේපෞීගලිකන දන් ා හඳු
.....................................................
.......................................... ිකය / ේම විය ..............................න දි මා ඉදිිනටලටදී අත්ංන් කළබන ේමයින් ංහතික
ක්ික.
ම

:- ........................
ත තු් :- ........................
ලිටල ය :- .......................

...........................................
ංහතික ක්න් ාේේ අත්ං
ගෙපාර්තගම්න්තු ප්රධාාියයාගේ සහතිකය

ඉහත ංපයා ඇති විං්ත් පතනක්ෂා ක් බිලූ බනත්, ඒනා ිතනි්දි බනත් , ිතයිකත විභාග ගාං්තු ේගනා එම ධදුපත අධනා ඇති
බනත් අයදුම්කරු / අයදුම්කාිනය ප්රථම නතානට ේමම විභාගයට ේපනී සිටි බනත් , අේකක්ිකකාන ේමම විභාගයට ේපනී
සිීමමට සුදුසු බනත් ංහතික ක්ික.
.............................................
ේදපාර්තේම්න්තු ප්රනාිතයාේේ අත්ං
(ිතධ මුද්රාන තිය ය යුතුය)
ම
:- .............................
පදවි ාමය :- ..........................
ලිටල ය :- .............................
දි ය
:- ............................
(අ නශ නන කපාහිනන් )

