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යද්ර්ශ අතදුේපත්රත 

 

සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ුසසතනාානතාිපපි ේස වේ  III වැනි ේර ණියේතබ බාවා ගැනීේේ  

විවෘන නරඟ විභාගත - 2017 

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III Of the  

Sabaragamuwa Provincial Public Librarians’ Service - 2017 

 

  

විභ්ුයාතට නිනී සිටි  භ්ෂ්   ්ධය     

සිගහල - 2    නද ළ - 3          (ව්ර්යාත්ලයීයාත ප්රනයාතෝජ් යාත රඳහ්)                                                                      
( නවොටුව තුළ අද්ළ අගවයාත ලියාතන් )                      
    
                     

1.0 1.1  ල’කුරු අුට නයාතොද්  ල’කුරු ර ඟ    ...................................................................  
  ( ඉගග්රීසි වැපිටඛ අකුනමන්)  උද් : PERERA, A.B.C 
  

1.2 රම්පූර්ණ    .............................................................................................................. 
  ( ඉගග්රීසි වැපිටඛ අකුනමන්)   
 
 1.3 රම්පූර්ණ    ............................................................................................................. 
  ( සිගහනලන් 9 නද නළන්) 
  
 1.4 ජ්්තිව හැදුනුම්ිමක අගවයාත  
 

2.0 2.1 ර්ථිම ලිපි යාත .............................................................................................................. 
            ( ඉගග්රීසි වැපිටඛ අකුනමන්) ...........................................................................................   
 
 2.2 ර්ථිම ලිපි යාත ............................................................................................................... 
  ( සිගහනලන් 9 නද නළන්) ............................................................................................. 
  
 2.3 ප්රනේශ ිත්ර එවියාත යුතු ලිපි යාත ....................................................................................... 
  ( ඉගග්රීසි වැපිටඛ අකුනමන්) ..........................................................................................  
 
           2.4        දුමවා  අගවයාත  -  (ර්ථිම9ජ්ගු )  ...............................................................................  
 
 

3.0 3.1 අයාතැදුම්වරු රථ්ිම ිදිගිය දිර්ත්රික්වයාත  මමක පුම 1 
       වෑුඛල 2 
 3.2 ප්ර්නශය යාත නඛවම් නවෝ ඨ්ශයාත ................................. 
 3.3  ිදිගියව සිටි  ව්ලසී ්ව ..................................... 
 3.4 ්ර්  නිලධ්රී නවෝ ඨ්ශයාත ..................................... 
 
4.0  
 4.1 ර්ත්රී9 පුරුෂ භ්වයාත   ර්ත්රී  - 1   
              පුරුෂ - 2     ( නවොටුව  තුළ අද්ළ අගවයාත ලියාතන් ) 

4.1 උින් දි යාත     වර්ෂයාත                                           ්රයාත                    දි යාත          
  
 4.2      2017  ැයි  ර 1/ ව  දි ට   වයාතර  අවුරුදු                  ්ර         දි   
 

 

 

            

( නවොටුව තුළ අද්ළ 

අගවයාත  ලියාතන් ) 
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5.0 අධය්ි  සුදුසුවම් 
 

/.1 අ.නිො.ර(ර්.නිළ) විභ්ුයාත පිළිබඳ විර්තම (රහතිවන  පිටිතක් අ ණන් ) 
  

I .විභ්ුන  වර්ෂයාත හ්  ්රයාත :......................................   
II.  විභ්ු අගවයාත :............................................ 
III.  ප්රතිලල 
 

විෂතත ේර ණියේත විෂතත ේර ණියේත 

1  6.  

2.  7.  
3.  8.  

4.  9.  

/.  10.  

 
/.2 අ.නිො.ර(උ.නිළ) විභ්ුයාත පිළිබඳ විර්තම (රහතිවන  පිටිතක් අ ණන් ) 
  

I .විභ්ුන  වර්ෂයාත හ්  ්රයාත ........................   
II.  විභ්ු අගවයාත ............................... 
III.  ප්රතිලල 
 

විෂතත ේර ණියේත 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
 
 

 
/.3  විභ්ු නිනේද න  5.0 (ඈ) නේදයාත ප්රව්ම න   විභ්ුයාතට නිනී සිටී  රඳහ් ඔබ ලබ් ඇති 

පුර්තව්ල විදය්ව රම්බන්ධ තුන් අවුරුදු ඩිේනලෝ ්ව 9 උි්ධියාත පිළිබඳ විර්තම : 
(අද්ළ රහතිවන  පිටිතක් අ ණන් . ) 
 
I . විශ්ව විදය්ලයාත 9 :................................................................................................... 
 ආයාතත යාත :............................................................................................................ 
II.   ඩිේනලෝ ්ව 9 උි්ධියාත :.......................................................................................... 
III.   වර්ෂයාත :.................................................... 
 

6.0 නව මක සුදුසුවම් :.................................................................................................................... 
 

7.0 ඔබ වවමද්ව නහෝ වවම නකෝද ්වක් රඳහ් උර්වියාතකින් වමදවරු වමනු ලැබ තිනේ ද ?  
( අද්ළ නවොටුනේ √  ලකුණ  නයාතොදන් ) (ඔේ  ම් විර්තම රඳහන් වමන් ) 
 

 
 

8.0 විභ්ු ු්ර්තු නුවූ ලදුිත පිළිබඳ විර්තම 

 (i) විභ්ු ු්ර්තු නුවූ ව්ර්යාත්ලයාත :..................................................................................... 

 (ii) ලදුිනමක අගවයාත හ් දි යාත :............................................................................................. 

 (iii) නුවූ  දල :.................................................................................................................. 

ලදුිත න ොුැලනව  නර  න ි  අලවන්  
( ලදුිනමක ඡ්යාත් පිටිතක් ළඟ තබ් ුැනී  ප්රනයාතෝජ් වමක වනු ඇත.) 

 

ඔව්   නැත 



8 
 

9.0 අයාතදුම්වරුනේ රහතිවයාත 

(අ) න   ඉඛුමම්ිත්රන    විසින් රියාත් ඇති නතොමතුරු  ් දන් ් තමමින් රතය හ් නිවැමදි 

බවමක, නුෞමවනයාතන් ප්රව්ශ වම සිටිමි. න ි  යාතම් නවොටර් රම්පූර්ණ න ොකිරීන න්  රහ 9නහෝ 

වැමදි නලර රම්පූර්ණ කිරීන න් සිදුවියාත හැකි අල්භයාත විඳදම් ුැනී ට එවඟ නවමි. තවද, 

න ි  සියාතුම  නවොටර් නිවැමදිව රම්පූර්ණ වම ඇති බව ද ප්රව්ශ වමමි. 

(ආ)  විසින් වමනු ලබ  න   ප්රව්ශයාත අරතය යාතැයි ඔේපු වුවනහොමක ිමකවමනු ලැබී ට  නිම 

නුසුදුර්රකු ව  බව රහ ිමකම   ලැබීන න් ිසු නර වනයාතන් ිහවමනු ලැබී ට යාතටමක ව  බව ද  

   දනිමි. 

(ඇ) න ි  රඳහන් කිසිදු නතොමතුමක් ිසුව නව ර්  න ොවමමි. 

(ඈ) විභ්ුයාත ිැවැමකම   රම්බන්ධනයාතන්  රබමු ව ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව් නවොමිෂන් රභ්ව විසින් 

ි වනු ලබ  නීතිරීතිවලට    යාතටමක ව  බව ද ප්රව්ශ වමමි. 

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

          දි යාත        අයාතදුම්වරුනේ අමකර  

10.0 අයාතදුම්වරුනේ අමකර  රහතිව කිරී  

න   අයාතදුම්ිත්රයාත ඉදිදිිමක වමනු ලබ ...........................................................  යාත් 9 මියාත 9 න  වියාත 

 ් නිෞශුලිවව දන් ් හු    බව ද, ඔහු 9 ඇයාත  ් ඉදිදිපිට දී .......................... දි  ඔහුනේ 9 

ඇ යාතනේ  අමකර  තැබූ බව ද,  නියාතමිත විභ්ු ු්ර්තු නුව් ඇති බව ද  එ  ලදුිත  අලව් ඇති බව ද  

රහතිව වමමි. 

 

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

දි යාත       රහතිව  වම   නිලධ්දියාත්නේ  අමකර  

රහතිව වම  නිලධ්දියාත්නේ   .................................................... 

ත තුම.......................................... 

ලිපි යාත.......................................... 

( නිල  ද්ර්නවන් ර ්ා වමන් ) 

 

11.0 මජ්න  නහෝ ිළ්මක ම්ජ්ය නර ව්වන්ි  දැ ට නර වන  නියුතු අයාතදුම්වරුවකු  ම් ිහත රඳහන් 

රහතිවයාතද ආයාතත  ප්රධ්නියාත්, නදි්ර්තනම්න්තු ප්රධ්නියාත් නහෝ ඔහු විසින් බලයාත ිවම් ඇති 

නිළධ්දියාතකු විසින් වළ යුතුයාත. 

(අ)  න   නදි්ර්තනම්න්තුනේ..................................................................................................දි  සිට 

...................................................................................................................ත තුනර් නර වයාත වම  

............................................................................................................... හත්9 හමකමියාත9න  වියාත 

ඉඛුමම්ිමක භ්ම ුන් ් අවරන් දි ට උියාත්ුත යුතු සියාතළු  වැටුේ වර්ධව උියාත්නු  ඇති බවමක, 

අවව්ද කිරීම් හැම කිසිු  වි යාත දඩුව වට භ්ජ් යාත ම  න ො ැති බවමක, අයාතදුම්ිනමක රියාත් ඇති විර්තම 

නිවැමදි හ් රතය බවමක රහතිව වමමි. 

(ආ) ඉහත ත තුම රඳහ් ඔහු9ඇයාත නතෝම් ුතනහොමක අයාතදුම්වරු දැ ට දමණ ත තුනමන්  ද් හැදියාත හැකි 9 

න ොහැකි බවමක දන්වමි. 

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

  .........................................................  නදි්ර්තනම්න්තු ආයාතත  ප්රධ්නියාත් නහෝ බලයාත 

ිදවියාත.....................................................  ිවමනු ලබ  නිළධ්දියාත්නේ අමකර  

දි යාත...................................... 

නදි්ර්තනම්න්තුව9ආයාතත යාත  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website - http://www.applications.lk 

Facebook - http://www.facebook.com/applications.lk 

Twitter - http://www.twitter.com/applicationslk 

 

 

 

http://www.applications.lk/
http://www.facebook.com/applications.lk
http://www.twitter.com/applicationslk

