ආකෘතිපත්රය ( ආ )
( රජයේ ය ේවකයන්ට )

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි සංවිතයට බැඳීම සඳහා අයදුම් පත්රය
01. මුලතුරු මඟ නම :- .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
02. මුලතුරුවලින් හැඳින්යවන නම් :- .......................................................................................................
03. ය ෞද්ගලික ලිපිනය :- ........................................................................................................................
04. කාර්යාල ලිපිනය :-…………………………………………………………….................
05. දිංචි ද ේීක්කය :- ..........................................................................................................................
06. ය ෞද්ගලික දුරතථන අිංකය ( තියේ නම් ) :- .......................................................................................
07. උ න් දනය :- ...................................................................................................................................
08. ජාතික හැඳුනුම් ත් අිංකය :- ...............................................................................................................
09. තනතුරු :- .........................................................................................
10. අදාල ය ේවාව :- .........................................................................................
11. ත්ීම් දනය :- .........................................................................................
12. ය ේවය කරන කාර්යාලය :- ................................................................................
13. අදාල යද ාර්තයම්න්තුව :- ...................................................................................................................
14. අදාල අමාතාිංශය :- .......................................................................................................................
15. ය ේවය වි ේතරය :අංක

තනතුර

කාලය
සිට

දක්වා

16. අව න් වරට ලත් වාර්ික ඒකාබද්ධ වැටු :- .............................................................................................
17. වැටුප් යක්තය :- .......................................................................................................................................
18. විශ්රාම ගිය දනය :- ....................................................................................................................................
16. විනය රීක්ෂණය ැවැත්විය හැකි මාධය ( සිංහල / ඉිංග්රීස ) :- ................................................................
17. විනය රීක්ෂණය ැවැත්විය හැකි ද ේික්ක / ද ේික්කය (උතුරු ළාත) :- ...........................................
18. විනය රීක්ෂණය ැවැත්ීම පිළිබඳ ළපුරුද්ද :- .....................................................................................
19. ය ේවා කාලයේදී යම් විනය දඩුවමක් ලබා තියේද යන වග :- .......................................................................
අ. ඔේ නම්, දඩුවම පිළිබඳ වි ේතර :- ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ඉහත සඳහන් තතාරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
මා විනය රීක්ෂණ නිලධාරියයකු වශයයන් යතෝරාගනු ලැබුවයහාත් 1999 යනාවැම්බර් 01 වැනි දන සට බලාත්මක
වන ආයතන ිංග්රහයේ 11 කාණ්ඩයේ ඇති යකාන්යද්ස ප්රකාර හා රජය විසන් වරින් වර නවන යකාන්යද්ස අනුව
කටයුතු කරන බවට හා විනය රීක්ෂණ අව න් ී ති 03 ක් ඇතුලත මයේ වාර්තාව විනය රීක්ෂණයට අදාල සයලු
ලිපියේඛණ මඟ අදාල විනය බලධාරියා යවත භාරයදන බවට ය ායරාන්දු යවමි.

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

...........................................................
අයදුම්කරුයේ අත් න

තදපාර්තතම්න්තු ප්රධානියාතේ නිර්තේශය
................................................................................................................................මයා/මිය/යමනවිය
විසන් ඉදරි ත් කරන ලද අයදුම් ත්රයේ ඉහත යතාරතුරු නිවැරද බවත්, අයදුම්කරු / අයදුම්කාරිය රජය
ය ේවයේ ව ර............................... ය ේවා කාලය ම්ූර්ණ කර ඇති බව හතික කර යමම අයදුම් ත්රය
නිර්යද්ශ කර ඉදරි ත් කරමි.
.....................................
දනය.

.............................................................
යද ාර්තයම්න්තු ප්රධානියායේ අත් න.
අදාල අමාතාංශ තේකම්තේ නිර්තේශය

නියයෝජ ප්රධාන යේකම් - රි ාලනය,
නියයෝජ ප්රධාන යේකම් කාර්යාලය - රි ාලනය,
උතුරු ළාත.
ඉහත නිර්යද්ශයට එකඟ තවමි / එකඟ තනාතවමි.

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

................................................................
නියයෝජ ප්රධාන යේකම්යේ අත් න.

