
ආකාති ඳත්ර ංකක 01 

 

ජාතික ඳාසල්වල පුරප්ඳාඩු වී ඇති විදුහල්ඳති තනතුරු සහා නිලධාරීන් තතොරා ඳත් කිරීතේ සේමුඛ 

ඳරීක්ෂණ සහා කැවීම - ශ්රී  ලකකා ංධයාඳන ඳපාඳාලන තසයව  II / III තරයණි  

 

..................................................................................විද්යාලතේ/කලාඳ ංධයාඳන කා් ාලතේ/ 

තද්ඳා්තතේන්තුතේ/ංකශතේ තසයවතේ නියුතු ශ්රි ලකකා ංධයාඳන ඳපාඳාලන තසයවතේ II / III ඳන්තිතේ 

නිලධාරී ...................................................................................... මහතා / මහත්මි  සේබන්ධව 

2021.10.12 දිනට සතුටුද්ා ක තසයවා කාල  පිළිබ තතොරතුරු ඳහත ඳපාදි තේ. 

I. මුල් ඳත්වීේ දින                                  : .............................................. 

II. ඳත්වීතේ ස්වභාව  (විතශයෂ/සාමානය)    :............................................... 

III. II තරයණි ට සසස් ව දින      : .............................................. 

IV. සේපූ්ණ තසයවා කාල  තුළ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ඇත / නැත 

 

V. සේපූ්ණ තසයවා කාල  තුළදීම සි ළු වැටුප් ව්ධක සඳ ාතගන ඇත / නැත 

VI. වැටුප් ව්ධක විලේබන  කර ඇත්නේ එතසය කිරීමට තහයතු 

වැටුප් ව්ධක විලේබන  තහයතුව 
 

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

 

 

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

 

 

VII. සේපූ්ණ තසයවා කාල  තුළ වින , විගණන තහෝ විම්ශන ඇත / නැත 

VIII. එතසය වින , විගණන තහෝ විම්ශන ඇත්නේ ඒ පිළිබ තතොරතුරු 
 

 

ඉහත සහන් කර ඇති තතොරතුරු තමම නිලධාපා ාතේ/නිලධාපානි තේ තඳෞද්ගලික ලිපිතගොනුව ංනුව 

නිවැරදි බවට සහතික කරමි. 

 

දින  : .........................      කලාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂ/තද්ඳා්තතේන්තු ්රධානි ා : ............................. 

    (ංත්සන හා නිල මුද්රාව) 

 

 

ව්ෂ  කාල  වැටුප් රහිත නිවාඩු 

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

ංවු .......... මාස .......... දින .......... 
 

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

 

ංවු .......... මාස .......... දින .......... 
 

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

 

ංවු .......... මාස .......... දින .......... 
 

ව්ෂ  වින /විගණන/විම්ශන ද්  න වග 2021.10.12 දිනට තත්ත්ව   

 
  

 
  

 
  



ජාතික ඳාසල් විදුහල්ඳති තනතුරු පුරප්ඳාඩු සහා නිධාරීන්      

තතෝරා ඳත් කිරීතේ සේමුඛ ඳරීක්ෂණය 

(ශ්රී.ලං .ලංඅ.ලංඳ.ලංතසේ I / ශ්රී.ලං .ලංඅ.ලංඳ.ලංතසේ.ලං II/III / ශ්රී  .ලං වි.ලංතසේ.ලං I)       

         

 

 

ආකෘති ඳත්ර අ ක 2  

 

            

  

පිටු අ ක.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං සිට.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං දක්ලා වූ ඡායා පිටඳත් තගොනුල ඉදිරිඳත් කරමි.ලං 

 

.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං 

අයදුේකරුතේ අත්සන 

දිනය -   

*ඡායා පිටඳත් තගොනුතේ පිටු රතු ඳැහැතයන් අ ක කරන්න.ලං     

  

අනු අ කය සහතික ඡායා පිටඳත් තගොනුතේ ලිපි අ ක 

.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං සිට .ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං.ලං දක්ලා * 

21 කුණු ඳටිඳාටිතේ මූලික සුදුසුකේ සහා වූ 

සහතිකඳත් 

 

2  කුණු ඳටිඳාටිතේ අනු අ ක 21 යටතත් ලන 

සහතිකඳත්  

 

23 කුණු ඳටිඳාටිතේ අනු අ ක 2  යටතත් ලන 

සහතිකඳත් 

 

24 කුණු ඳටිඳාටිතේ අනු අ ක 25 සහා ලන 

සහතිකඳත් 

 

25 කුණු ඳටිඳාටිතේ අනු අ ක 26 සහා ලන 

සහතිකඳත් 

 


