foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh" fld<U úYajúoHd,h" rdc.sßh
Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo, Rajagiriya

cz;zhl;L kUj;Jtf; fy;tp epWtfk;,nfhOk;Gg;
gy;fiyf;fofk;;,uh[fpupa
APPLICATION FORM/ අයදුම්ප පත්රය/ tpz;zg;gg;gbtk;
Application to the Post of:
තනතුර/gjtp
……..……………………………………………………….…………
1. Name in full:
(Block Capital Letters)
සම්පූර්ණ නම

KOg; ngau:;
Name with initials
මුලකුරු සමඟ නම

KjnyOj;Jf;fSld; ngau);
(Mr./ Mrs./ Miss.)

(මයා/මිය/මමනවිය

02.

jpU/jpUkjp/ nry;tp)

Sex/ස්ත්රී පුරුෂ භාවය
ghy;

Male/පුරුෂ
Mz;

Female/ස්ත්රී
ngz;

Civil Status/සිවිල් තත්තත්තවය:
rptpy; epiy

Single

Married

03. (a.) Postal Address:
තැපැල් ලිපිනය

jghy; Kftup

අවිවාහක

විවාහක

jpUkzkhfhjtu;

jpUkzkhdtu;;

(b) Permanent Address:
සථිර ලිපිනය

epue;ju Kftup

(c) Telephone No/ දුරකථන අංකය njhiyNgrp ,yf;fk :

(d) E- Mail විද්යුත් ලිපිනය kpd;dQ;ry; Kftup :

04. (a) Date of Birth

(b) Age as at closing date

උපන් දිනය

අයදුම්පත්ර භාර ගන්නා අවස්ත්න් දිනට වයස්ත්

gpwe;j jpfjp
Year
අවු
tUlk;;

tpz;zg;g KbTj;jpfjpf;F taJ

Month
මාස්ත්
khjk;

Date දින
ehs;

Years
අවු
tUlk;

Months
මාස්ත්
khjk;

Days
දින
ehs;

05. Citizenship/ පුරවැසිභාවය/ gpu[hTupik
By Descent / උප්පත්තිමයන්ද / gpwg;gpd; %yk;
By Registration: ලියාපදිංචි වීමමන්ද්ය / gjpT %yk;
06. If by registration, give Registration No:
ලියාපදිංචි වීමමන් නම්ප ලියාපදිංචි අංකය

gjpT %yk; vdpd;, gjpT ,y
07. National Identity Card No:
ජාතික හැදුනුම්පපත් අංකය

Njrpa milahs ml;il ,y:
08. State whether Sinhala, Tamil, person of Indian Origin or Muslim:
ඔබ අයත්ත ජන වර්ගය (සිිංහල ද්රවිඩ, ඉන්දියානු ස්ත්ම්භවයක් ඇි පුද්ගලයින්
මහෝ මුස්ත්රිම්ද යන වග ස්ත්ඳහන් කරන්න.) rpq;fsk; ,e;jpa tk;rhtopj; jkpo;

my;yJ K];ypk; ,tw;wpy; vJntdf; Fwpg;gpLf:
09. Educational Qualifications: G.C.E. (O/L) and G.C.E (A/L)
අධ්යාපන සුදුසුකම්

අ.මපා.ස්ත් (ස්ත්ා/මපළ) ස්ත්හ අ.මපා.ස්ත් (උ/මපළ)

fy;tpj; jifikfs;: f.ngh.j (rhjhuz juk;) kw;Wk; (cau;juk;)
(a) G.C.E (O/L) (attach copies of certificates)
අ.මපා.ස්ත් (ස්ත්ා/මපළ) (ස්ත්හිකවල පිටපත්ත අමුණන්න)/ f.ngh.j rhjhuz juk;

(rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk;)
1st Sitting / 1 වන මපනී සිටීම / Kjy; juk;
Index No:
Year
විභාග අිංකය/Rl;nlz; වස්ත්ර/Mz;L;

Subjects
විෂයයන් ghlq;fs;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Grade
මරරණිය/juk;

2nd Sitting /2 වන මපනී සිටීම / ,uz;lhk; juk;
Index No:
Year
විභාග අිංකය/Rl;nlz; වස්ත්ර/Mz;L;

Subjects
විෂයයන්ghlq;fs;

Grade
මරරණිය/juk;

b) G.C.E (A/L) (attach copies of certificates)
අ.මපා.ස්ත් (උ/මපළ) (ස්ත්හිකවල පිටපත්ත අමුණන්න)

f.ngh.j cau;juk; (rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk;)
1st Sitting / 1 වන මපනී සිටීම / Kjy; juk;
Index No:
Year
විභාග අිංකය/Rl;nlz; වස්ත්ර/Mz;L;

Subjects
විෂයයන් ghlq;fs

2nd Sitting /2 වන මපනී සිටීම / ,uz;lhk; juk;
Index No:
Year
විභාග අිංකය/Rl;nlz; වස්ත්ර/Mz;L;

Grade

මරරණිය/juk;

Subjects
විෂයයන් ghlq;fs;

Grade

මරරණිය/juk;

01.
02.
03.
04.

10. University Education: First Degree/ Post Graduate Degree( if any)
(Attach copies of certificates & transcripts)
විශථවවිද්යයාල අධ්යාපනය පළමු උපාධිය /පශථචාත් උපාධිය ලබා තිමේ නම්ප
(ස්ත්හික හා විස්ත්රතරාත්තමක උපාධි ස්ත්හිකවල පිටපත්ත අමුණන්න )

gy;fiyf;foff; fy;tp: Kjy; gl;lk;/ gl;lNkw; fy;tp (VjhtJ)
(rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; kw;Wk; gl;lr; rhd;wpjopd; tptuzk; vd;gtw;iw
,izf;fTk;)
Duration
කාල සීමාව/fhyg;gpupT
Name of the
University
විශථවවිද්යයාලමේ නම
gy;fiyf;fofj;jpd;
ngau;

From
සිට/Kjy;

To
ද්යක්වා/tiu

Month

Year

Month

මාසය

වසර

මාසය

khjk;

Mz;L

khjk;

Year
වසර

Mz;
L

Course
followed with
Subjects
හැදෑරු
පාඨමාලාව ස්ත්හ
විෂයන්
fw;if
newpapy;
njhlu;e;j
ghlq;fs;

Results (give class or
grade with effective
date)
ප්රිපල (බලාත්තමක දිනය
ස්ත්මඟ පන්ිය මහෝ
මරරණිය)
ngWNgWfs;
(tFg;G kw;Wk; juk;
vd;gtw;iw gl;lk;
eilKiwg;gLj;jg;gL
k; jpfjpAld; jUf)

11.

Courses followed Diplomas, Certificates, Membership, Fellowships etc.) (Attach
copies of certificates)

හද්යාරා ඇති පාඨමාලා පිළිබඳ විසථතර
පිටපත්ත අමුණන්න)

ඩිපමලෝමා සහතිකපත්ර සාමාජිකත්වය, අධිශිෂත්ව) (ස්ත්හිකවල

gpd; njhlu;e;j gapw;rpnewpfs; (bg;Nshkhf;fs;, rhd;wpjo;fs;, mq;fj;Jtk;,
Njhoikfs;)(rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk;)
Duration/කාලය/fhyk;
University
/Institute
විශථවවිද්යයාලය /
ආයතනය
gy;fiyf;fofk; /
epWtfk;

12.

From /සිට/Kjy;

Diploma/Certificate
ඩිපමලෝමා/සහතික පත්ර
bg;Nshkh/rhd;wpjo;fs;

Month
මාසය
khjk;

Year
වසර
tUlk;

To/ද්යක්වා/tiu

Month
මාසය
khjk;

Year
වසර
tUlk;;

Subject
විෂයය
ghlq;fs;

Professional Qualifications (attach copies of certificates)
වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ විස්ත්රතර (ස්ත්හිකවල පිටපත්ත අමුණන්න)

njhopy;Kiwj; jFjpfs; (rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fTk;)
Institute
ආයතනය
epWtfk;

From
සිට
Kjy;
Year
tUlk;
වර්ෂය

Month
khjk;
මාසය

To
දක්වා
tiu
Year
tUlk;
වර්ෂය

Month
khjk;
මාසය

Examination passed or
Qualifications obtained etc.
ස්ත්මත්ත වූ මවනත්ත විභාග මහෝ සුදුසුකම්
rpj;jpaile;j guPl;ir my;yJ
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jifikfs;
NtWk; gy

13.

Highest examination passed in Sinhala/ English/ Tamil
සිිංහල/ඉිංග්රීසි විෂයන්මගන් ස්ත්මත්ත වී ඇි ඉහළම විභාගය

rpq;fsk;/ Mq;fpyk;/ jkpo; vd;gtw;wpy; rpj;jpaile;j mjpAau; guPl;ir
1. Sinhala/ සිිංහල rpq;fsk; ……………………………..…………….…….……
2. English/ ඉිංග්රීසි Mq;fpyk; ……………………………………………..………
3. Tamil/ මදමළ jkpo;

……………………………………………………….…

14. (A) Present Occupation/ වර්තමාන තනතුර epfo;fhyj; njhopy;
1. Post /තනතුර Gjtp : ………………………………………………………………
2. Institute/ ආයතනය/ epWtfk;:: ……………………………….……………………
3. Date of appointment to such post/
ඊට පත්තවූ දිනය gjtpapy; ,ize;j jpfjp: ……………………………………

4. Whether confirmed in the present post/
දැනට දරන තනතුමරහි තහවුරු කර ඇත්තද යන වග …….…………………..

jw;Nghija gjtpapd; cWjpg;ghl;Lj; jd;ik:
5. Place of work /මස්ත්රවා ස්ත්රථානය/ njhopy; GupAk; ,lk;: …………………………..
6. Salary Scale of the post:
තනතුමරහි වැටුප් පරිමාණය

……………………………………………….

njhopypd; rk;gs msTj;jpl;lk;:
7. Present Salary/ වර්තමාන වැටුප/ jw;Nghija rk;gsk;:
a. Basic Salary/මූික
mbg;gilr; rk;gsk;

b. Allowances/දීමනා
…………...

nfhLg;gdTfs;

……………..

(B) Present Working Period up to closing date of Application
අයදුම්පත්ත භාර ගන්නා අවස්ත්ාන දිනට වර්තමාන මස්ත්රවා කාලය

tpz;zg;gk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpf;F jw;Nghija gjtpia
tfpj;jpUf;Fk; fhyk;
Years/ වර්ෂ/ tUlk;

Months/ මාස්ත්/ khjk;

Days/ දින/jpfjp

(C) Previous Employment Records: (attach copies of service certificates)
කින් දැරූ තනතුරු ඇත්තනම් ඒ පිළිබඳ විස්ත්රතර දිනයන් ද ස්ත්හිතව (මස්ත්රවා
අමුණන්න)

ස්ත්හිකවල පිටපත්ත

Kd;G Gupe;j gzpfs; gw;wpa tpguq;fs; (rhd;wpjo;fspd;
gpujpfis ,izf;fTk;)

Post
තනතුර
Gjtp

Department/
Institution
ආයතනමේ
නම
jpizf;fsk;/
epWtdk;

Period of Service
මස්ත්රවා කාලය/ fhy vy;iy
From/ සිට/ Kjy;
Year
වර්ෂය
tUlk;

Month
මාස
khjk;

To/ දක්වා/ tiu
Year
වර්ෂය
tUlk;

Date
දින
jpfjp

Month
මාස්ත්
khjk;

Date
දින
jpfjp

Salary
Scale
වැටුප
rk;gs
msTj;jp
l;lk;

Reason for
Cessation of
Employment
අදාල තනතුමරන්
ඉවත්ත වීමට මහරතුව
njhopiy
,uh[pdhkhr;
nra;tjw;fhd
fhuzk;

15. State period of experience relevant to the post applied:
අයදුම් කළ තනතුරට අදාල අත්තදැකීම් කාල සීමාව ස්ත්ඳහන් කරන්න

tpz;zg;gpj;jpUf;Fk; gjtpAld; njhlu;ghd mDgtf;fhy vy;iy:
Years

Months

වස්ත්ර

මාස්ත්

Dates
දින

Mz;Lfs;

khjq;fs;

ehl;fs;

16. Extra-Curricular Activities
විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම්ප පිළිබඳ විසථතර

fy;tprhuh gpw nraw;ghLfs;
Event/ඉස්ත්ව්ව/epfo;T

Sports
ක්රීඩා

tpisahl;L

Achievements
ජයග්රහණය/rhjidfs;

Level/ මට්ටම/kl;lk;

Subject/විෂය/ghlk;

Level/මට්ටම/kl;lk;

Positions/ තනතුර
/gjtpfs;

Society /ස්ත්ිංගමය /rq;fq;fs;

Other
Certificates
මවනත්ත ස්ත්හික පත්ර

NtW
rhd;wpjo;fs;

Positions held in
Societies
ස්ත්ිංගම්වල දැරූ
තනතුරු

rq;fq;fspy;
Vw;w gjtpfs;

Achievements
ජයග්රහණ

rhjidfs;

I certify that all the particulars given by me in this application are true and accurate. I am aware
that if any particulars are found to be false or inaccurate prior to my selection, my application
will be rejected, and that if particulars are found to be false or inaccurate after my selection, I
will be dismissed from service without compensation.
මමම ඉල්ුම්පපත්රමේ මවිසින් සඳහන් විසථතර සතයවූ ද්ය නිවැරදි වූ ද්ය ඒවා බව මමයින් සහතික කරමි මමම විසථතර අසතය
මහෝ වැරදි ඒවා බව මා මතෝරා ගැනීමට මපර මසායාගනු ලැබුවමහාත් මමේ අයදුම්පපත්රය ප්රතිමෂථප කරනු ලබන බවද්ය
මතෝරා ගැනීමමන් පසුව මමම විසථතර අසතය මහෝ වැරදි ඒවා බව මසායාගනු ලැබුවමහාත් කිසිම වන්දියක් මනාමගවා මා
මසථවමයන් පහ කරනු ලබන බව ද්ය මම ද්යනිමි.

NkNy cs;s tpz;zg;gj;jpy; vd;dhy; jug;gl;l midj;Jj; jfty;fSk; cz;ik vdTk;
rupahdit vdTk; cWjpg;gLj;JtNjhL, NkNy nrhy;yg;gl;litfspy; VjhtJ jtWfs;
,Uf;Fk; gl;rj;jpy; vdJ ,t; tpz;zg;gg;gbtk; epuhfupf;fg;gLk; vd;gijAk;, NkYk;
njupTf;Fg; gpw;ghL VjhtJ jtW ,Uf;fpwJ vdj; njupa tUk; gl;rj;jpy; ehd; ve;jtpj
,og;gPLfSkpd;wp gjtpapypUe;J ePf;fg;gLNtd; vd;gijAk; mwpe;jpUf;fpNwd;
Date/දිනය jpfjp;:

……………………………
Signature of Applicant
අයදුම්පකරුමේ අත්සන

tpz;zg;gjhupapd; xg;gk;

