
ආකාති පත්ර ංකක 01 

 

ජාතික ඳාවල්ල පුරප්ඳාඩු වී ඇති විදුශල්ඳති තනතුරු වශා නිධාරීන් තතොරා ඳත් කිරීතේ වේමුඛ 

ඳරීක්ණ වශා කැවීම - ශ්රී  ංකා විදුශල්ඳති  තවේලය I තරේණිය 

 

I  කකොටස - ( I කරේණියට ට සසසව ව ලධාරාන් ස සාහා   

............................................................................................... ංමාත්ාකශකේ/විද්ාාකේ/කාාප 

ංරාපක කා් ාාකේ/ කද්පා්ත්කේ සතුකේ/ංකශකේ කසේවකේ ලධයුතු ශ්රි ාකකා විදුහල්පති කසේවකේ I 

කරේණියටකේ ලධාරාන් ...................................................................................... මහත්ා / මහත්මි  සේබ සරව 

2020.12.04 දිකට සතුටුද්ා ක කසේවා කාා  පිළිබා කත්ොරතුරු පහත් පරිදි කේ. 

I. ශ්රී.ාක.වි.කසේ. මුල් පත්වීේ දික                                  : .............................................. 

II. ශ්රී.ාක.වි.කසේ. මුල් පත්වීම සවථිර කරක ාද් දික   :........................................ 

III. II කරේණියට ට සසසව ව දික     : .............................................. 

IV. I කරේණියට ට සසසව ව දික   : .............................................. 

V. I කරේණියටකේ කසේවා කාා  තුළ වැටුප් රහිත් ලධවාඩු ාබා ඇත් / කැත් 

 

VI. ලධ මිත් දිකට ංද්ාා කා් ක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාග සමත් වී ඇත් / කැත් 

VII. I කරේණියටකේ කසේවා කාා  තුළ දී වැටුප් ව්රක සප ාකගක ඇත් / කැත් 

VIII. වැටුප් ව්රක විාේබක  කර ඇත්කේ එකසේ කින්මට කහේතු 

ලැටුප් ලර්ධක විේබනය තශේතුල 
 

....................... සිට ...................... ද්ක්වා 
 

 

 

....................... සිට ...................... ද්ක්වා 
 

 

 

IX. ද්ැකට පවත්කා කහෝ ඉදිරි ට ආරේභ කින්මට ලධ මිත් වික , විගණක කහෝ විම්ශක කටයුතු ඇත් 

/ කැත් 

X. එකසේ වික , විගණක කහෝ විම්ශක ඇත්කේ ඒ පිළිබා කත්ොරතුරු 
 

 

ඉහත් සාහ ස කර ඇති කත්ොරතුරු කමම ලධාරාරි ාකේ/ලධාරාරිලධ කේ කපෞද්ගලික ලිපිකගොනුව ංනුව 

ලධවැරදි බවට සහතික කරමි. 

 

දික  : .........................      කාාප ංරාපක ංරක්ෂ/කද්පා්ත්කේ සතු ්රරාලධ ා : .................................. 

    (ංත්සක හා ලධා මුද්රාව  

ලර්ය කාය ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

 ........................... සිට .......................... ද්ක්වා 
 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

 
........................... සිට .......................... ද්ක්වා 

 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

 
........................... සිට .......................... ද්ක්වා 

 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

ලර්ය විනය/විගණන/විමර්න ද යන ලග 2020.12.04 දිනට තත්ත්ලය  
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II  කකොටස - ( I කරේණියට ට සසසව වීමට දුදුදුකේ සරාරා ඇති කමුදු කමකත්ක් සසසව වීේ කකොාද් ලධාරාන් ස 
සාහා   

 

............................................................................................... ංමාත්ාකශකේ/විද්ාාකේ/කාාප 

ංරාපක කා් ාාකේ/ කද්පා්ත්කේ සතුකේ/ංකශකේ කසේවකේ ලධයුතු ශ්රි ාකකා විදුහල්පති කසේවකේ II 

කරේණියටකේ ලධාරාන්/ (I කරේණියට ට සසසව වීමට දුදුදුකේ සරාරා ඇති  

...................................................................................... මහත්ා / මහත්මි  සේබ සරව 2020.12.04 දිකට 

සතුටුද්ා ක කසේවා කාා  පිළිබා කත්ොරතුරු පහත් පරිදි කේ. 

I. ශව න්.ාක.වි.කසේ. මුල් පත්වීේ දික                                  : .............................................. 

II. ශව න්.ාක.වි.කසේ. මුල් පත්වීම සවථිර කරක ාද් දික   :........................................ 

III. 11 කරේණියට ට සසසව ව දික                           : .............................................. 

IV. 1 කරේණියට ට සසසවවීමට දුදුදුකේ සරාරා ඇති දික   : .............................................. 

V. 11 කරේණියටකේ ර්්වාස සක වසර 5ක කසේවා කාා  තුළ වැටුප් රහිත් ලධවාඩු ාබා ඇත් / කැත් 

 

 

VI. ලධ මිත් දිකට ංද්ාා කා් ක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාග සමත් වී ඇත් / කැත් 

VII. 11  කරේණියටකේ ර්්වාස සක වසර 5ක කසේවා කාා  තුළ සි ළු වැටුප් ව්රක සප ාකගක ඇත් / 

කැත් 

VIII. වැටුප් ව්රක විාේබක  කර ඇත්කේ එකසේ කින්මට කහේතු 

ලැටුප් ලර්ධක විේබනය තශේතුල 
 

....................... සිට ...................... ද්ක්වා 
 

 

 

....................... සිට ...................... ද්ක්වා 
 

 

 

IX. ද්ැකට පවත්කා කහෝ ඉදිරි ට ආරේභ කින්මට ලධ මිත් වික , විගණක කහෝ විම්ෂක කටයුතු 

ඇත් / කැත් 

X. එකසේ වික , විගණක කහෝ විම්ශක ඇත්කේ ඒ පිළිබා කත්ොරතුරු 

 

 

 

 

ලර්ය කාය ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

 ........................... සිට .......................... ද්ක්වා 
 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

 
........................... සිට .......................... ද්ක්වා 

 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

 
........................... සිට .......................... ද්ක්වා 

 

ංවු .......... මාස .......... දික .......... 
 

ලර්ය විනය/විගණන/විමර්න ද යන ලග 2020.12.04 දිනට තත්ත්ලය  
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XI. ංකක 1885/31 හා 2014.10.22 දිකැති ශ්රී ාකකා විදුහල්පති කසේවකේ කසේවා වවසවාාකේ සහ     

ංකක 2004/59 හා 2017.02.02 දිකැති කසේවා වවසවාා සකකශෝරකක හි විිවවිරාක ංනුව 

.............................. දිකට 1 කරේණියට ට සසසවවීේ ාබා ඇත් / 1 කරේණියට ට සසසවවීම සාහා 

සි ළුම දුදුදුකේ සේර්්ණ කර ඇත්. 

 

ඉහත් සාහ ස කර ඇති කත්ොරතුරු කමම ලධාරාරි ාකේ/ලධාරාරිලධ කේ කපෞද්ගලික 

ලිපිකගොනුව ංනුව ලධවැරදි බවත් 2020.12.04 දිකට වසර ...................... සතුටුද්ා ක කසේවා 

කාා ක් සේර්්ණ කර ඇති බවත් සහතික කරමි. 

 

දික  : .........................      කාාප ංරාපක ංරක්ෂ/කද්පා්ත්කේ සතු ්රරාලධ ා : .................................. 

    (ංත්සක හා ලධා මුද්රාව  

 


