විභ ග අගකය
(කාර් ාලී ප්රද ජනන ඳ ා)

ආෙර්ශ අ දුේපත්ර
විගණන පරීක්ෂක ද ේවදේ II වන දරේණියට ව විගණන පරීක්ෂකවනන්
බඳවා ගැනීදේ විවෘත තරඟ විභාග -2018
Open Competitive Examination for Recruitment of
Audit Examiners to Grade II of the Audit Examiner’s Service -2018
(A-4 ප්රම ණස කඩදසි 02 ක. ශීර්ෂ අගක 01-0 පළමුවන පිප්වටත්, 05-06 සදවන පිප්වටත්, 0 සිට 09
සතක් තුන් වන පිප්වටත්, ඉතිරිය හයතරවන පිප්වටත් වන සල
ක ථ කරන්න.)
විභ ගයට සපනී සිටීමට
අසේක්ෂ කරන නගරය
හය නගර අගකය:

නගරය

නගර අගකය

සකොළඹ- (COLOMBO)- 1
ය පනය- (JAFFNA) - 2
(නගරය ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන් ද, නගර අගකය ද සකොප්ව තුල සයොදන්න)

විභ ගයට සපනී සිිනන භ ෂ ම ධයය :
සිගහයල - 2 (අද ල අගකය සකොප්ව තුල ලියන්න)
සදමළ - 3
ඉගග්රීසි (භ ෂ ම ධයය පසුව සවන ථ කිරීමට ඉඩ සදනු සනොලැසේ)

01. 1.1 ම්පූර්ණ නම ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) : .........................................................................
..................................................................................................................................
(පද : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
1.2 අගට සයසදන නම මුලින් ද අසනකුත් නම්වල මුලකුරු පසුව ද සයොද නම ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :
..................................................................................................................................
(පද : GUNAWARDHANA, H.M.S.K.)
1.3 ම්පූර්ණ නම (සිගහයසලන් 2 සදමසළන්) : ...........................................................................
02. ලිපිනය :
2.1 ථථිර ලිපිනය ( ප්රසේශ් ප්රය ලැබිය යුතු) ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :.............................................
..............................................................................................................................................
2.2 ථථිර ලිපිනය ( සිගහයසලන් 2සදමසළන්) :.....................................................................................
...............................................................................................................................................
2.3 ර ජක රී ලිපිනය ( ඉගග්රීසි කැපිටල් අකුසරන්) :.............................................................................
...............................................................................................................................................
(ර ජය ස ව
ේ ස 2පළ ත් ර ජය ස ව
ේ ස නියුක්ත නිලධ රියකු ඔහුසේ2 ඇයසේ ර ජක රී ලිපිනය ලිවිය යුතුය)
03.
3.1 ථත්රී2 පුරුෂ භ වය ( ථත්රී - 1 පුරුෂ - 0) :
(අද ළ අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)

3.2 ජ තික හයැඳුනුම්පත් අගකය :

ම

3.3 විව හයක2අවිව හයක භ වය (විව හයක-2 අවිව හයක- 1) :
ය
(අද ළ අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)
දි
න ම ය
3. පපන් දිනය : අවුරුේද
ය
3.5 2018.06.13 දිනට වය : අවුරුදු
ම
3.6 ජගගම දුරකාන අගකය :
0 . ජන වර්ගය :
(අද ල අගකය සකොප්ව තුළ ලියන්න)
සිගහයල -1, සදමළ -2, ඉන්දිය නු සදමළ -3, මු ථලිම් - , සවනත් -5

දිනය
දින

05. (i) සමම විභ ගයට සපනී සිටීම ඳහය ඔබ ලබ ඇති සුදුසුකම් :
ලබ ඇති සුදුසුකම්

එම සුදුසුකම
ලබ ගත් දිනය

විෂයයන්

ප්රතිලල නිකුත්
කළ දිනය

(ii) අධයයන සපොදු හයතික ප්ර ( .සප) විභ ගස දී මත් වූ විෂයයන් :
(a) විභ ග වර්ෂය: ....................
විෂයයන්

06.අතිසර්ක අධය පන හය වෘත්තීය සුදුසුකම් :

(b) විභ ග අගකය: .........................
ලැබූ

ම ර්ායය

එම සුදුසුකම
ලබ ගත්
ආයතනය

0 . තම චරිතය හය හයැකිය ව ගැන
ලිපිනයන් :-

හයතික කළ හයැකි අයදුම්කරු නම් කරන තීරකයන් සදසදසනකුසේ නම් හය

(I)

(II)

08. ර ජය2 පළ ත් ර ජය ස ේවස
ම්පූර්ණ කරන්න.

නිරත සවමින් සමම විභ ගයට සපනී සිිනන අසේක්ෂකයින් පහයත වි ත
ථ ර

(I) ඔබ අයත්වන ස ේව ව2 සදප ර්තසම්න්තුව සරේණියේය :

(II) එම ස ේව වට 2සදප ර්තසම්න්තු සරේණියේයට ථථිරව පත් කරනු ලැබූ දිනය :
වර්ෂය

ම ය

දිනය

09. මුදල් කුවිත න්සිය එත ද රයකින් සනොගැලසවන සල සමම සකොප්ව තුළ අලවන්න

(I) කුවිත න්සිස අගකය : ...........

(II) විභ ග ග ථතු සගවූ ථා නය :.........

(III) විභ ග ග ථතු සගවූ දිනය :..........

(IV) සගවන ලද මුදල (රුපියල්) :.............

(මුදල් කුවිත න්සිස ඡ ය පිටපතක් ළඟ තබ ගැනීම පසු විපරමකදී වැදගත්සේ.)

10. අ දුේකනදේ
තික : සමත ඳහයන් කර ඇති සතොරතුරු ම සේ දැනීසම් හය විශ්ථව ය පරිදි තය බවත් ,
විභ ග ග ථතු සගවන ලද අගක ................................... හය ........................................... දින දරන මුදල්
කුවිත න්සිය මීට අමුණ ඇති බවත් ප්රක ශ් කරමි. තවද, තරඟ විභ ගය පැවැත්ම්ම ම්බන්ධසයන් විභ ග
සකොම රි ථ ජනර ල් විසින් පනවනු ලබන නීති රීති වලට එකඟව රිය කිරීමටත්, සමම විභ ගය පිළිබඳ
සකොන්සේසි අනුව ම නුසුදු ථස කු බව සපනී ිනයසහයොත් විභ ගයට සපර සහයෝ එය පවත්වේදී සහයෝ ඉන්පසු සහයෝ
ම සේ අසේක්ෂකත්වය අවලගගු කිරීමට ගනු ලබන යම් තීරණයකට මම එකඟ බවත් ප්රක ශ් කරමි.
........................................
අයදුම්කරුසේ අත් න
දිනය :
11 . අ දුේකනදේ අත් න

තික කිරීම. ( ගැ ්  නිසේදනස 0 (ඊ) සේදය බලන්න)

සමම අයදුම්ප්රය ඉදිරිපත් කරන .................................................................. මහයත 2 මහයත්මිය2 සමනවිය ම
සපෞේගලිකව දන්න හයඳුනන බවත් ,2018..............................ම ....................... වැනි දින ම ඉදිරිපිටදී අත් න්
කළ බවත්, නියමිත විභ ග ග ථතුව සගව ඇති බවත්, එම ලදුපත අලව ඇති බවත් හයතික කරමි.
.............................................................
හයතික කරන අයසේ අත් න හය මුද්ර ව
දිනය :
හයතික කරන අයසේ ම්පූර්ණ නම :
තනතුර :
ලිපිනය :

12. ආ තන ප්රධාාිය ාදේ

තික :

(දැනටමත් ර ජය ස ේවස 2පළ ත් ර ජය ස ේවස ස ේවය කරන විවෘත තරඟ විභ ගයට සපනී සිිනන අයදුම්කරුවන්
ඳහය )
සමම අයදුම්ප්රය ඉදිරිපත් කරන ............................................. මහයත 2 මහයත්මිය2 සමනවිය ...................... වැනි
දින සිට සමම ක ර්ය ලස ස ේවය කරන බවත් , ඔහුසේ2 ඇයසේ වැඩ, පැමිණීම හය හයැසිරීම තුප්ද යක බවත්,
ඉහයත 01 සිට 08 දක්ව ශීර්ෂවල ඳහයන් කර ඇති සතොරතුරු සියල්ලම, සමම ක ර්ය ලස ඇති ව ර්ත ආරසයන්
මම සපෞේගලිකවම පරීක්ෂ කර බැලූ බවත්, ඒව නිවැරදි බවත්, ඔහු2ඇය සමම තනතුර ඳහය සතෝර ගනු
ලැබුවසහයොත් දැනට දරන තනතුසරන් නිදහය ථ කළ හයැකි2සනොහයැකි බවත්, 2018 ................................ ම
..................... වැනි දින ඔහු2 ඇය ම ඉදිරිපිටදී අත් න් කළ බවත් සමයින් හයතික කරමි.
.............................................................
ආයතන ප්රධ නිය සේ 2 ඔහුසේ
නිලධ රිය සේ අත් න හය මුද්ර ව
දිනය :
හයතික කරන අයසේ ම්පූර්ණ නම :
පදවිය :
ලිපිනය :

බලයලත්

