ශ්රී ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංවලයේවක ලං තමික   ලංලධකරතන් හ ලං ත ලංලසකම් ශ ලංල්පීන් හ ලංලා ත ලංේ  ලංපළමු ලං
වෙපතමිකව ශ හතු ලංපන්ෂණ සය ලං(වෙපතමිකව ශ හතු ලංවෙගුකතසි) ලං- ලං2015

ඉශත සවේලාසේ නිධාරීන් වශා ලන ඳෂමු සෙඳාර්තසේන්තු ඳරීක්ණය (සෙඳාර්තසේන්තු සරගුාසි)
2015 මාර්තු මාවසේ දී සකොෂඹ දී ඳැලැත්වීමට අසේක්ා කරන බල සමයින් ෙැනුේ සෙනු ැසේ. සේ
වශා සමම අමාතාාංය මඟින් බලාසගන ෙැනට දිව්ත්රික් සමකේ කාර්යායන්හි ශා ප්රාසීයය
සමකේ කාර්යායන්හි සවේලසේ නියුතු, ඳෂමු සෙඳාර්තසේන්තු ඳරීක්ණය (සෙඳාර්තසේන්තු
සරගුාසි) වේපුර්ණ සනොකරන ෙ ශ්රී ාංකා තාක්ණ සවේලසේ කාර්මික නිධාරී ශා වැසුේ ශිමපී II
“ආ” ඛණ්ඩසේ නිධාරීන්සගන් අයදුේඳත් කැලනු ැසේ.

01. වි ය ලංලධමිවේශය ලං:සමම සෙඳාර්තසේන්තු ඳරීක්ණය වශා ලන ප්ර්න ඳත්රය ඳශත වශන් ක්සේත්රයන් ආලරණය
ලන ඳරිදි වකව් කරන ෙ ප්ර්න ඳශිනන් (0)) වමන්විත ලන අතර, ප්ර්න සියමටම පිළිතුරු
වැඳයිය යුතුය. කාය ඳැය සෙකින (02).




ශ්රි ාංකා තාක්ණ සවේලා ලලව්ාා වාං්රශය
රජසේ ප්රවේඳාෙන මාර්සග ඳසී වාං්රශය
200) අාංක 13 ෙරන ශ්රී ාංකා ලවන කෂමනාකරණ ඳනත යටසත් ආඳො කෂමනාකරණය
පිළිබල



වාංලර්ධන ලාඳියකයක් සත රාගැම,ම, රියාත්මක ිනරීම ශා ල්මඳත් සගවීමක දී වැිනය යුතු
කරුණු.



ඇව්තසේන්තු වැකසීම ශා ඇව්තසේන්තු වකව් ිනරීසේ දී වැිනලිමත් විය යුතු කරුණු.

02. භත ත ලංමතරයය ලං:- භාා මාධ විය යුත්සත් නිධාරියා රජසේ සවේලයට ඇතුමවීමට සඳම, සිටි
තරඟ විභාගසේ මාධ සශ රාජ භාාල ලන අතර, ඉමුමේකරන මාධය ඳසුල සලනව් ිනරීමට
ඉඩ සෙනු සනොැසේ.
අසේක්කයන් තමාට හිමිකේ සනොමැයක මාධයිනන් විභාගයට සඳම, සිටින බැේ ඳසුල
සශලිවුනසශොත්, ඔහුසේ / ඇයසේ අසේක්කත්ලය අලාංගු කරනු ැසේ.
03. ඉපීලු ශ ළ ලංයුතු ලංආ තෙය ලං:අමුණා ඇයක ආකියකය අනුල වකව් කර ගත් ඉමුමේඳත්ර 201) මාර්තු මව 13 සශ ඊට සඳර ඳශත
වශන් ලිපිනයට සෙඳාර්තසේන්තු ප්රධානියා මාර්ගසයන් ලියාඳදිාංි  තැඳෑසන් එවිය යුතුය.

සජ්ස වශකාර සමකේ (දිව්ත්රික් ඳාන),
ව්ලසී කටයුතු වශ ධීලර අමාතාාංය,
නිෙශව් චතුරස්රය,
සකොෂඹ 07.
1

ආදර් අයදුම්ඳත

ශ්රී ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංවලයේවක ලං තමික   ලංලධකරතන් හ ලං ත ලංලසකම් ශ ලංල්පීන් හ ලංලා ත ලංේ  ලංපළමු ලං
වෙපතමිකව ශ හතු ලංපන්ෂණ සය ලං(වෙපතමිකව ශ හතු ලංවෙගුකතසි) ලං- ලං2015
විභාග අංකය
(කාර්යායීය ප්රපයජජනය වශා
විභාගය් පඳනී සි කටින භාා මාධයය
සි කංශ - 1
පදමෂ - 2
අදා අංකය පකොටුල තු ලිය්න

1.0 පඳෞද්ගලික පතොරතුරු:
1.1 මුකුරු වමග නම: (ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුන්
Mr. Mrs. Miss. …………………....…………………………………………..
1.2 වම්පූර්ණ නම : (ඉංග්රීසි ක කිටල් අ අකුන්
……………………………………....…………………………………………..
1.3 වම්පූර්ණ නම : (සි කංශප් / පදමපෂ්
……………………………………....…………………………………………..
1.4 ජාතික ශිඳුනුම්ඳත් අංකය :
1.5 දුරකථන අංකය : කාර්යාලීය....................................... පඳෞද්ගලික..................................
2.0

පවේලා පතොරතුරු:
2.1 පවේලය / තනතුර
: …………………………………..…..……….
2.2 ආයතනපේ නම
: …………………………………..…..……….
2.3 රාජකාරී ලිටලනය (ප්රපශ ඳ්රය වීමම වශා
: …………………………………..…..……….........................................................
..………………………………..…..……….............................................................
2.4 ඉශත තනතුර් ඳත්ීමම් ද දිනය : ……………………
2.5 2015.03.13 දින් මුළු පවේලා කාය
අවුරුදු : ……… මාව : ………
3.0
විභාග පතොරතුරු :
3.1 මි් පඳර විභාගය් පඳනී සි ක් ඇත්නම්,
විභාග අංකය
කුණු
ඉශත දික්පලන විව්තර නිලිරදි බලත්, ඉ අලුම් ඳ්රපේ ඉශලි් දක්ලා ඇති භාා මාධයපය් පමම
විභාගය් පඳනී සි කටීම් හිමිකම් ඇති බලත් ප්රකා කරමි.
තලද විභාගය ඳිලිත්ීමම වම්බ්ධපය් ව්ලපද් ක්යුතු වශ ධීලර අමාතයාං ප අකම් විසි ක්
ඳනලනු බන පකෝපද්සි ක ශා නීතිරීති ල් මම ය්ත් ලන බල ද ප්රකා කරමි.
දිනය:..............................
4.0

..................................
අයඳුම්කරුපේ අත්වන

පදඳාර්තපම්්තු ප්රධානියාපේ නිර්පද්ය:-

පමම විව්තර දික්පලන අපේක්කයා් / අපේක්ෂිකාල් පමම විභාගය් පඳනී සි කටීම් සුදුසුකම් ඇති
බලත්, ඔහු / ඇය විසි ක් දක්ලා ඇති භාා මාධයපය් විභාගය් පඳනී සි කටීම් ඔහු් / ඇය් සුදුසුකම් ඇති
බලත් මම වශතික කරමි.
දිනය:

.............................................
ආයතන ප්රධානියාපේ අත්වන ශා ඳදවි නාමය
(රබර් මුද්රාලන්් වනාථ කර්න

