ශ්රී ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංලධකය න් ලං දහත ලංේන ලංවකේන ලං තර් ෂණ මකත ලං ඩඉම් විභතග  ලං- 2016
( ළමනත ස  ලංපිළිබඳ ලංත්රෛමතක
හති  ලංපෛ ලංපතමමතකතේ

ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ ස ේවසේ I සරේණිසේ නිලධාරින් දහා වන සතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය අංක
1999 හා 2016.12.23 දිනැති ගැ ට් නිසේදනය මඟින් ප්රසිද්ධධ ක තති වව හ ුදුසුදකම් ුර ා තති ශ්රී ලංකා
තාක්ෂණ ස ේවසේ නිලධාරින්ට සම් හා ඉල්ලුම් කළ හැකි වව දන්වමි.
http://documents.gov.lk/files/gz/2016/12/2016-12-23(I-IIA)S.pdf

ආදර් අයදුම්ඳත්රය
තැඳැල්
මුද්දරයක
ප්රමාණසේ ාායා
රඳයක් සමතැන
අලන්න.

(කාර්ඹාරයීඹ ප්රයඹජනනඹ වා )
ශ්රි ංකා තාක්ණ සවේලසේ I ලන සරේණිසේ නිධරන් වශා ලන
සතලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය - 2016
(කෂමනාකරණය පිළිබද ත්රත්රමාකක වශතික ඳත්ර ඳාඨමාාල)
01.

(අ)

මුර’කුරු අගට යඹොදා මුර’කුරු භඟ නභ : ...............................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ) ාදා: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.

02.

(ආ)

ම්පූර්ණ නභ : .......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )

(ඇ)

මුර’කුරු භඟ නභ : .............................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) )

ඔඵ අඹත් ) ය)  ඳශාත් යානය යේඹට ද, එයේ යනොභිති නම් කුභන යානය යේඹට ද ඹන ග
අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹ) න
(භධයභ යනය යානය යේඹ-10 /ඵ්නාහිය ඳශාත් යානය යේඹ-01 / භධයභ ඳශාත් යානය යේඹ02 / දකුණු ඳශාත් යානය යේඹ-03 / ාතුරු ඳශාත් යානය යේඹ -04 / නියගනහිය ඳශාත් යානය
යේඹ -05/ ඹම ඳශාත් යානය යේඹ-06 / ාතුරුභිද ඳශාත් යානය යේඹ-07 / ඌ ඳශාත් යානය
යේඹ-08/ ඵයගමු ඳශාත් යානය යේඹ-09)

03.

තනතුරු නාභඹ (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ) : ..........................

04.

ඔඵ අඹත්න ාඳ යදඳාර්තයම්) තු / අංලඹ :
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ).......................................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) ) .......................................................

05.

ඔඵ අඹත්න යදඳාර්තයම්) තු :
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ).......................................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) ) .......................................................

06.

යානකාරී ලිටලනඹ
......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )
......................................................
(සි කංවයර) / යදභයශ) )
1

07.

යඳෞද්ගලික ලිටලනඹ :......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )
......................................................
(සි කංවයර) / යදභයශ) )

08.

විදුත් තිඳ ර :...............................................................

09.

දුයකථන අංකඹ:
යඳෞද්ගලික
යානකාරි

10.

්ත්රී / පුරු බාඹ
පුරු - M
්ත්රී - F (අදාශ අක්යඹ යකොටු තුශ ලිඹ) න)

11.

නාතික විඳුනුම්ඳත් අංකඹ
(තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්)  කර නාතික
විදුනුම්ඳයත් ටලටඳතක් අමුණ) න.)

12.

(i)

ාඳ)  දිනඹ :

ර්ඹ

(ii)

I යරේණියටඹට ා් වු දිනඹ : ර්ඹ

(iii)

2017.01.31 දිනට I යරේණියටය ක්රීඹ යේා කාරඹ:

භාඹ

දින

භා

දින
අවු

භා

දින

(තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්)  කශ I යරේණියටඹට ා්වීම් රිබූ
ලිටලය ටලටඳත ඇමුණුභක් යර ඉදිරිඳත් කය) න.)
(iv)

2013.06.01 දිනට I යරේණියටය යේා කාරඹ: අවු

භා

දින

ඉවත ව)  වි්තය නිියදි ඵත්, තද ඳාඨභාරා ඳිිත්වීභ, විබාගඹ ඳිිත්වීභ වා ප්රතිපර නිකුත්
කිරීභ ම්ඵ) ධයඹ)  ශ්රී නඹර්ධනපුය විල්විදයාරය කශභනාකයණ අධයඹන වා ාණියටන විදයා ඨයඨය
ටලඨාධිඳති විසි ක)  ඳනනු රඵන නීති රීති රට වා ආඹතන ංග්රවය නීතිරීති රට ඹටත්න ඵ ද ප්රකාල
කයමි.

දිනය

...........................................................................
අයදුම්කරු / අයදුම්කාරියසේ අත්වන
:...................................
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අත්වන වශතික කිරීම
භායේ කාර්ඹාරය
නිරධාරිඹකු/ නිරධාරිනිඹක ව භා යඳෞද්ගලික ලයඹ)  ද) නා වඳුනන
........................................... භවතා/භවත්මිඹ/යභයනවිඹ ................................... දින භා ඉදිරිටලටදී අත්) 
කශ ඵ වතික කයමි.

...........................................................................
අත්වන වශතික කරන නිධරයාසේ අත්වන ශා නිමුද්රාල
දිනය

:...................................

සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ වශතිකය
ඉවත අංක 01 සි කට 12 යතක් යේදර අඩංගු යතොයතුරු නිියදි ඵත් 07 යේදය ටවනට අනු යභභ
අයේක්කඹාට/ අයේක්ෂිකාට යභභ ඳාඨභාරාට වබාගී වීභට සුදුසුකම් හිත ශ්රී රංකා තාක්ණ
යේය නිරධයඹකු ඵත්, නිඹමිත ඳාඨභාරා ගා්තු යගවීභට යදඳාර්තයම්) තුට විකිඹා ඳතින ඵත්
වතික කයමි.

..............................................................................
සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ අත්වන ශා නිමුද්රාල
දිනය

:...................................

පිරික්සුම
1. තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක් ඵට අනු අත්)  කශ නාතික විදුනුම්ඳයත්
ටලටඳතක් අමුණා ඇත.
2. මුද්දයඹක ප්රභාණය

ාාඹා රඳඹක් අඹදුම්ඳත ඉවශ දකුණත් යකශයර්

අරා ඇත.
3. මුද්දයඹක ප්රභාණය ාාඹා රඳඹක් අඹදුම්ඳත භඟ අමුණා ඇත.
4. I යරේණියටඹට ා්වීම් රිබූ ලිටලය තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක් ඵට අනු
අත්)  කශ ලිටලඹ අමුණා ඇත.
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