
    

          
 
   

      තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවා - මූලික උපසෙ ් මාලාව 
 

තානාපති කාර්යාලසේ ජංගම ස ේවා පැවැත්වීම  ඳහා අනුමැතිය ලබාදීසේදී  
පහත  ඳහන් කාරණා පිළිබඳ  ලකා බලනු ලැසේ. 

 
1 ජංගම ස ේවාව පැවැත්වීමට අසේක්ෂිත දිනය හා  ථ්ානය 
2 ස ෝල් නගරසේ සිට ඇති දුර ප්රමාණය 
3 ස ේවා කටයුතු  ඳහා පැමිණීමට අසේක්ෂිත  ංඛ්යාව(100කට ආ න්න ස ේවාලාභීන් පිරි ක් සිටිය යුතුය.)  
4 ඉල්ලුම් කරන  ්ථානසේ සහෝ ඒ ආ න්නසේ අව ාන වරට ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වූ දිනය  හ ඊට  හභාගී වූ  ංඛ්යාව 
5 ජංගම ස ේවා කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීමට ඇති හැකියාව 
6 ජංගම ස ේවා  ඳහා නිකුත් කර ඇති මූලික උපසෙ ් මාලාව පිළිපැදීමට සූොනම් ෙ යන වග 

 

❖ තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවා  ඳහා ඉල්ලුේ කළ හැක්සක් සේ  මඟ අමුණා ඇති අයදුේ පත්රය නිසි පරිදි පුරවා 

එවීසමන් පමණක් වන අතර සවනත් ලිපි සහෝ ඊසේල් පණිවිඩ ඒ  ඳහා බාරගනු සනොලැසේ. 
 

❖ අයදුම්පතක් තානාපති කාර්යාලය සවත සයොමුකිරීම ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වීමට අව ර ලැබීමක් සල  සනො ැලකිය 

යුතුය. එබැවින්, තානාපති කාර්යාලසේ නිසි අව රය  ංවිධායක සවත ලැසබන සතක් ජංගම ස ේවාව පිළිබඳ ප්රචාරක 

කටයුතු සිදු කිරීසමන් වැළකිය යුතු සේ. 

 
❖ කිසියම් ප්රසේශ්යක තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වීමට අවශ්ය නම් ඒ පිළිබඳව  ලකා බැලීමට, විසේශ් 

කටයුතු අමාතයාංශ්සේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට  හ ප්රතිපාෙන සවන්කර ගැනීමට අවශ්ය සහයින් අයදුම්පත් බාරගනු 
ලබන අව න් දිනට පසුව ඉදිරිපත් වන අයදුම්පත්  ලකා බලනු  සනොලැසේ.  

 
❖ ජංගම ස ේවා පවත්වනුසේ ඉරිො දිනවල  හ තානාපති කාර්යාලය විසින්  ප්රකාශිත නිවාඩු දිනවල පමණි.  

 
❖  ංගීත  ංෙර්ශනවලට අොළව ජංගම ස ේවා පැවැත්වීමට ලැසබන ඉල්ලීේ  ලකා බලනු සනොලැසේ. 

 
❖ රාජකාරී කටයුතු බාධාවකින් සතොරව කරසගන යාමට හැකිවන පරිදි ප්රමාණවත් ඉඩ පහසුකම්  හ අව් වැසි ආවරණ  

 හිත  ්ථානයක් පිළිසයළ කළ යුතුය.  
 

❖ තානාපති  කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවාවට  මගාමීව සවනත් කුමන සහෝ වැඩ ටහනක්  ංවිධානය කරන්සන්නම්, 
ස ේවය ලබාගැනීමට පැමිසණන ස ේවාලාභීන්ට කිසිදු බාධාවක් සනොවන පරිදි එම වැඩ ටහන්  ංවිධානය කළ යුතුය. 

 

❖ අයදුේපත් බාරගනු ලබන අව ාන දිනය  2020 ජනවාරි ම   30 වැනිොයින් අව න් සේ. 
 

❖ සමම උපසෙ ් මාලාව නිසි සල   කියවා අවසබෝධ කරසගන  ාර්ථක ජංගම ස ේවාවක් ලබාදීමට තානාපති 
කාර්යාලයීය කාර්ය මණ්ඩලයට  හසයෝගය ලබාසෙනු ඇතැයි අපි උෙක්ම බලාසපොසරොත්තු සවමු. 

 
වැඩිදුර සතොරතුරු  ඳහා :  
 
දුරකථන : 02-735-2966/2967, 02-794-2968 - දිගුව 201 / 203 
ෆැක් ්    :  02-737-9577 
ඊසේල්   :  slemb.seoul@mfa.gov.lk /cons.head@slembkr.org 
සවේ අඩවිය : www. slembassykorea.com 
 
 ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 

ස ෝල්, ෙකුණු සකොරියාව 

mailto:slemb.seoul@mfa.gov.lk

