II ක ොටස
ශ්රී කා ව දුහල්පති ස කසයේක II ේන කරයණියේක ලධකරවන් I කරයණියේ ට සසසිරීන් .
( කවි අරයවින අරයක්ෂ දුින ස්පුර්ණ
ුතු  ේව්ණාවේ
විදුහල්ති ශ්රේණිධාරියාගිශ්න ෂ

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

ිසශ්ල් ලිපිග

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

1. ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ II ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීශ්ේ ලිපිගට අනුව උසස්වීෂ ක්රිගිමකෂක නයග ව
................................ නය සිට වසර 06ක් සපුර ................................. නයට සක්රීග හි සටුදායිගක ශ්සේවි කිලගක්

සේපූර්ණ කර ( ඇති/ැති ) ....................... අතර වැදාප් වර්රක 06ක් උගිශ්ෙ ( ඇත/ැත ) ........................
1.1.ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවගට මකවීශ්ේදී විදුහල්ති ශ්සේවගට අයිළව පිහිදාව ලය වැදාප් පිගවර පිළිවල
ශ්තොරටුරු (ශ්ෂෂ වගුව සේපූර්ණ කරන්)
විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ
මුල් මකවීේ නයග
හි න්තිග /
ශ්රේණිධාග

විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ මුල් කිර්ගක්ෂෂති
මකවීෂ අනුව පිහිදාව කඩඉේ වැදාප්
ලය වැදාප් පිගවර (රු.)
පිගවර (රු.)

කිර්ගක්ෂෂති
කඩඉෂ සෂමකව
/ නියහස්
ව නයග

කිර්ගක්ෂෂති කඩඉෂ
සෂමක ශ්ොවීෂ/
සේපූර්ණ ශ්ොකිරීෂ
ෂත වැදාප් වර්රක
විලේශග කර තිශ්ේ
ේ එෂ වර්ෂ

1.2. කිර්ගක්ෂෂති කඩඉේ සහ ලවි ඇමකේ එෂ කිලග (අයිළ ලිපි අමුණන්) : ............................................
..........................................................................................................................................................................
1.3. නිලරියාගිශ්න වැදාප් වර්රක කිර්ගක්ෂෂති කඩඉෂ හැර ශ්වමක ශ්හේටුවක් නිසිශ්වන් විලේශග වී ඇමකේ
එෂ ශ්හේටුව හි කිල සීෂිව .................................................................................................................................
02.උසස්වීෂට සුදුසුකේ ලව නයට පූර්විසන් වසර 06 ටුළ වැදාප් රහිත නිවිඩු/අඩ වැදාප් ලවි තිශ්ේය?(ඔව්/
ැත)
2.1. වැදාප් රහිත නිවිඩු /අඩ වැදාප් ලවි තිශ්ේ ේ ඒ පිළිවල ශ්තොරටුරු (ශ්ෂෂ වගුව සේපූර්ණ කරන්)
වර්ෂග

වැදාප් රහිත නිවිඩු කිලග

අඩ වැදාප් සහිත නිවිඩු කිලග

2015

.............. සිට .............. යක්වි

.............. සිට ............. යක්වි

2016

.............. සිට .............. යක්වි

.............. සිට ............. යක්වි

2017

.............. සිට .............. යක්වි

.............. සිට ............. යක්වි

2018

...............සිට .............. යක්වි

...............සිට ............. යක්වි

2019

............ ..සිට .............. යක්වි

...............සිට ............. යක්වි

2020

...............සිට .............. යක්වි

...............සිට ............. යක්වි

2021

................සිට ................ යක්වි

................සිට ............. යක්වි
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03. උසස්වීෂට සුදුසුකේ ලව නයට පූර්විසන් වසර 06 ටුළ විග යඬුවේ ලවි ඇමකේ , විග ක්රිගිෂිර්ෙ
ආරේශකර තිශ්ේ ේ ශ්හෝ විෙණ/විෂර්ශ ශ්තොරටුරු තිශ්ේ ේ එෂ ශ්තොරටුරු(ශ්ෂෂ වගුව සේපූර්ණ කරන්)
වර්ෂග

විග ක්රිගිෂිර්ෙග

විෙණ/විෂර්ශ තමකමකවග

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
* විග/විෙණ/විෂර්ශ අවසන්ව ශ්ොෂැතිේ එහි වර්තෂි තමකමකවග පිළිවල ශ්තොරටුරු ශ්වෂ ලිපිගකින්
ශ්ගොමු කරන්. ශ් ෝයි ත්රගක් නිුතමක කර තිශ්ේ ේ එහි සහතික කළ පිටතය , විග නිශ්ගෝෙග ලවි දී තිශ්ේ
ේ එෂ නිශ්ගෝෙශ්ගහි සහතික කළ පිටතය අමුණන්.
04. අනුෂත කිර්ග සිර ඇෙයීශ්ේ ටිිටිග අනුව උසස්වීශ්ේ නයගට ශ්රිටුව ව වසර 06 ටුළ කිර්ග සිරග
පිළිවල ශ්තොරටුරු. (ශ්ෂෂ වගුව සේපූර්ණ කරන්)
වර්ෂග
දුර්වලයි

කිර්ග සිර ෂට්ටෂ
සටුදායිගකයි
ශ්හොලයි

ඉති ශ්හොලයි

2016
2017
2018
2019
2020
2021
05. ශ්ෂෂ කලිශ්ේ ..................................................................................................... වියයිලශ්ේ ශ්සේවශ්ේ
නියුටු ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ ...........ශ්රේණිධාශ්ේ නිලරිරී .................................................. ෂහති/ෂහමකමිග,
උසස්වීේ සලහි සුදුසුකේ ලැබීෂට පූර්විසන්ශ්ේ ව වසර හ (05) ටුළ රිජ්ය ශ්සේවි ශ්කොමිෂන් සශි ක්රශ්ල්
1/2020 හි සලහන් විධිවිරිගන්හි යක්වි ඇති යානය විගිනුකූල යඩුවෂක් ලවි .......................... (ඇත/ැත) .
06. නිලරියාගි විරිෂ ශ්ෙ ඇමකේ එෂ නයග (විරිෂ ලිපිග අමුණන්):-…...................................................
07. ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ II ශ්රේණිධාශ්ේ නිළරිරීන් I ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීෂට අයිල ව හත සලහන්
ශ්ල් වල කවි අරයවින අරයක්ෂ
දුින ස් ස
නන ක ාව ව ිටටි් ඉනයයාමක කරන්. (අමුණි ඇති
ශ්ල්  ඉනයයාශ්ගන් √ ලුතණ ශ්ගොයන්.)
i.ජ්ිතික හැදුනුේත
ii.උප්ැන් සහතිකග
iii.සහතිකවල ශ්ෂහි ශ්වස්කේ සලහි නයවුරුේ ප්රකිශගක්.(ශ්ෂහි ශ්වස්කේ ඇමකේ ෂණිධා)
iv.ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ II ශ්රේණිධාශ්ේ උසස්වීේ ලිපිග
v.ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ මකවීේ ලිපිග හි ශ්ලොන සටහ
vi. ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ ස්ර ර කළ ලිපිග
vii.ව විදුහල්ති ශ්සේවි වයවස්ාිව අනුව අන්තර්්රහණග කර ලය / අයිල වවට යැන්ව ලිපිග
viii.විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ 2 ව කිර්ගක්ෂෂෂති කඩඉෂ සෂමක ප්රතිල ශ්ල් ග
ix.මකවීේ ලිපිග ප්රකිරව අයිළ කිල සීෂිව ටුල කිර්ගක්ෂෂති කඩඉෂ සෂමක ශ්ොෂැති ේ
කිර්ගක්ෂෂති කඩඉේ සහ ලවිෙමක වව සලහන් ලිපිග
x.රියාති සංවර්ර පුහුණු ිඨෂිලිව 2 සෂමක සහතිකග
xi.අරයිශ්ව්දී උිධිග / ශ් ිමක උිධි අරයි ප්ප්ශ්ලෝෂිව / ිසල් කළෂිකරණ ප්ප්ශ්ලෝෂිව (DSM) /
ශ් ිමක උිධි අරයි කළෂිකරණ ප්ප්ශ්ලෝෂිව (PGDEM) සේපූර්ණ කර ලය සහතිකග

xii.ශ්සේවි සහතිකග (එහි යැට යර තටුර සලහන්විග යුටු අතර පූර්විසන් වසර 06 ටුළ ශ්සේවග කළ
ිසල් හි එෂ ිසල්වල ශ්සේවග කළ කිලසීෂිවන්ය සලහන් විග යුටුයි. )
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(අ ජව ස

ිවසපතේක කසයේක ලධුතු  ලධ රවන්

සඳ්ව

කපත ්ප,
අරයවින අ වායවාශ ,
ඉහත II ශ්කොටශ්සහි 1-7 යක්වි සලහන් කර ඇති ශ්තොරටුරු ශ්ෂෂ නිලරියාගිශ්න/නිලරියානිගශ්න ශ්ෞද්ෙලික
ලිපිශ්ෙොනුව අනුව නිවැරනය වවට සහතික කර අතර නිලරියාගිශ්න/නිලරියානිගශ්න ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ I
ව ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීෂ නිර්ශ්ද්ශ කරමි/ශ්ොකරමි.
කවි අරයවින අරයක්ෂ : ..........................................

නයග : ......................................

(අමකස හි නිල මුද්රිව)

(ආ ි ව් නවජය කසයේක ලධුතු  ලධ රවන්

සඳ්ව

......................ි ව් අරයවින අරයක්ෂ ,
ි ව් අරයවින ක ිව්ණාක්ප ු ේ,
ඉහත II ශ්කොටශ්සහි 1-7 යක්වි සලහන් කර ඇති ශ්තොරටුරු ශ්ෂෂ නිලරියාගිශ්න/නිලරියානිගශ්න ශ්ෞද්ෙලික
ලිපිශ්ෙොනුව අනුව නිවැරනය වවට සහතික කර අතර නිලරියාගිශ්න/නිලරියානිගශ්න ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ I
ව ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීෂ නිර්ශ්ද්ශ කරමි/ශ්ොකරමි.
නයග : ......................................

කවි අරයවින අරයක්ෂ

..........................................
(අමකස හි නිල මුද්රිව)

...................ි ව් අරයවින කපත ්ප,
ි ව් අරයවින අ වායවාශ ,
ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ II ශ්රේණිධාශ්ේ නිලරිරී ......................................හිමි/ෂගි/මිග/ශ්ෂශ්විග...............නය
සිට ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ I ව ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීෂ නිර්ශ්ද්ශ කරමි/ශ්ොකරමි.
නයග : ......................................

ි ව් අරයවින අරයක්ෂ : ..........................................
(අමකස හි නිල මුද්රිව)

කපත ්ප,
අරයවින අ වායවාශ ,
ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ II ශ්රේණිධාශ්ේ නිලරිරී ......................................හිමි/ෂගි/මිග/ශ්ෂශ්විග...............නය
සිට ශ්රී ලංකි විදුහල්ති ශ්සේවශ්ේ I ව ශ්රේණිධාගට උසස් කිරීෂ නිර්ශ්ද්ශ කරමි/ශ්ොකරමි.

නයග : ......................................

ි ව් අරයවින කපත ්ප : ..........................................
(අමකස හි නිල මුද්රිව)
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