ආකෘතිපත්ර - අ
රජය ස ව
ේ සයන් විශ්රාම ගත් අය ඳහා

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි සංවිතයට බැඳීම සඳහා අයදුම් පත්රය
01. මුලතුරු මඟ නම :- .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
02. මුලතුරුවලින් හැඳින්සවන නම් :- .......................................................................................................
03. සපෞද්ගලික ලිපිනය :- ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….................
04. පදිංචි ද ේීක්කය :- ..........................................................................................................................
05. සපෞද්ගලික දුරතථන අිංකය ( තිසේ නම් ) :- .......................................................................................
06. උපන් දනය :- ...................................................................................................................................
07. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය :- ...............................................................................................................
08. රාජය ස ව
ේ සේ අව න් වරට දැරු තනතුරු :- .........................................................................................
09. අව න් වරට ස ව
ේ ය කළ සදපාර්තසම්න්තුව :- ................................................................................
10. අදාල අමාතයාිංශය :- ...................................................................................................................
11. මාණ්ඩලික නිලධාරිසයකු වශසයන් ස ව
ේ ය කළ කාලය :- (මා.නි.වශසයන් ව ර 10ක ස ේවා කාලයක් අවශයයි)
අංක

තනතුර

කාලය
සිට

දක්වා

12. අයත් වු ස ව
ේ ාව හ සශ්රේණිය :- .................................................................................................................
13. අව න් වරට ලත් වාර්ික ඒකාබද්ධ වැටුප :- .............................................................................................
14. වැටුප් සක්තය :- .......................................................................................................................................
15. විශ්රාම ගිය දනය :- ....................................................................................................................................
16. විනය පරීක්ෂණය පැවැත්විය හැකි මාධයය :- .............................................................................................
17. විනය පරීක්ෂණය පැවැත්විය හැකි ද ේික්ක / ද ේික්කය :- .......................................................................
18. විනය පරීක්ෂණය පැවැත්ීම පිළිබඳ පළපුරුද්ද :- .....................................................................................
19. ස ේවා කාලසේදී යම් විනය දඩුවමක් ලබා තිසේද යන වග :- .......................................................................
අ. ඔේ නම්, දඩුවම පිළිබඳ වි ේතර :- ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ඉහත සඳහන් තතාරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
මා විනය පරීක්ෂණ නිලධාරිසයකු වශසයන් සතෝරාගනු ලැබුවසහාත් 1999 සනාවැම්බර් 01 වැනි දන සිට බලාත්මක
වන ආයතන ිංග්රහසේ 11 කාණ්ඩසේ ඇති සකාන්සද්සි ප්රකාර හා රජය විසින් වරින් වර පනවන සකාන්සද්සි අනුව
කටයුතු කරන බවට හා විනය පරීක්ෂණ අව න් ී ති 03 ක් ඇතුලත මසේ වාර්තාව විනය පරීක්ෂණයට අදාල සියලු
ලිපිසේඛණ මඟ අදාල විනය බලධාරියා සවත භාරසදන බවට සපාසරාන්දු සවමි.

................................................
දනය

...........................................................
අයදුම්කරුසේ අත් න

තදපාර්තතම්න්තු ප්රධානියාතේ නිර්තේශය
................................................................................................................................මයා/මිය/සමනවිය
විසින් ඉදරිපත් කරන ලද අයදුම්පත්රසේ ඉහත සතාරතුරු නිවැරද බවත්, අයදුම්කරු / අයදුම්කාරිය රජය
ස ේවසේ ව ර............................... ස ේවා කාලය ම්ූර්ණ කර ඇති බව හතික කර සමම අයදුම්පත්රය
නිර්සද්ශ කර ඉදරිපත් කරමි.
.....................................
දනය.

.............................................................
සදපාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ අත් න.
අදාල අමාතාංශ තේකම්තේ නිර්තේශය

නිසයෝජය ප්රධාන සේකම් - පරිපාලනය,
නිසයෝජය ප්රධාන සේකම් කාර්යාලය - පරිපාලනය,
උතුරු පළාත.
ඉහත නිර්සද්ශයට එකඟ තවමි / එකඟ තනාතවමි.

....................................
දනය

................................................................
නිසයෝජය ප්රධාන සේකම්සේ අත් න.

