
ඒකාබද්ධ සසේවා  
අංශසේ ප්රසෝජනයෝ 
සඳහා 
இணைந்த சேணவகள் 
பிரிவின்  
உபச ோகத்திற்கு மட்டும் 

 

     ඇමුණුම/ இணைப்பு III          CSC – II / TS 

 පත්වීම ස්ථිර කිරීම - රනසේ භාෂා පරිවර්තක සසේවෝ 

சேணவ ில் உறுதிப்படுத்தல் – மமோழிமப ர்ப்போளர் சேணவ 

01. මුකුරු වමඟ නිධරයාගේ නම/ 
பதலழுத்துடன் அலுயரின் லனர்: 

 

02. ලැඩ භාරගත් දිනය/         03. ඳත්වීම් ලිපි අංකය/ 
சேவய லொறுப்சற்ல் திகதி:                   ினநக் கடித இ: 

04. ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගම් කාය වම්පූර්ණ ලන දිනය/ 
 தகுதிகொண் கொம்/ திற்கடவநக் கொம் பூபணநொகும் திகதி: 
 

05. ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගම් කාය තුෂ බාගත් නිලාඩු විව්තර:  
(ගමම නිලාඩු විව්තරය උඳගදව් ඳත්රිකාගස වශ 5 න නිර්ගයය අනුල වම්පූර්ණ කෂ තුතුය) 
தகுதிகொண் கொம்/ திற்கடவநனொற்ல் கொத்தினுள் லப்ட்ட யிடுபவகின் யிபங்கள்: 
(இவ்யிடுபவ யிபங்கள் யமிகொட்டிப்த்திபத்திலுள் உதொபணம் 05ன் அடிப்வடனில் பூர்த்தி  
லேய்னப்டுதல் சயண்டும்) 
 

කා සීමාල 
கொ எல்வ 

අනියම් 
அவநன 

විගසක 
ஓய்வு 

අවනීඳ 
சுகயீம் 

අඩ ලැටුප් 
அவபச்ேம்ம் 

ලැටුප් රහිත 
ேம்நற் 

      

      

      

      

      
   

    (වලදය ගශ තු මත ඉශත අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ඇත්නම් ඒ බල වලදය වශිකක මින 5 
   වනාථ කෂ තුතු අතර අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගණනය කිරීගම්දි ප්රසුත නිලාඩු බා ඇත්තම් ඒලා  
 අතශැරිය තුතුය / சநச கூப்ட்ட அவபச்ேம்ம் நற்றும் ேம்நற் யிடுபவகள் நருத்துய  
     கொபணங்களுக்கொக லப்ட்டிருப்ின் அது லதொடர்ொ நருத்துய ேொன்ிதழ் பம் உறுதிப்டுத்துயதுடன், 
 நகப்சற்று யிடுபவ லப்ட்டிருப்ின் அவபச்ேம்ம் நற்றும் ேம்நற் யிடுபவகவ  
 கணக்கிடும் சொது அயற்வ கருத்திற் லகொள்த் சதவயனில்வ) 
 

06. තනතුරට අදාෂ අධයාඳන සුදුසුකම් වනාථ කර ිකගේද/ தயிக்குரின கல்யித் தவகவந  
 உறுதிப்டுத்தப்ட்டுள்தொ?                                     ඔස/ஆம்           නැත/இல்வ 

       අධයාඳන වශිකක/ கல்யிச் ேொன்ிதழ்                 ඇත/உள்து                නැත/இல்வ  

        අධයාඳන වශිකක වනාථ කෂ ලිපිය/ கல்யித் தவகவநவன உறுதிப்டுத்தல் கடிதம்:  
                                          ඇත/உள்து                නැත/இல்வ   

 

07. කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය/ யிவத்தின்கொண் ரீட்வே:  

විය 
ொடம் 

කුණු 
புள்ிகள் 

විභාග අංකය 
ரீட்வே எண் 

වමත් ව/නිදශව් ව 
දිනය 

ேித்தினவடந்த/  
யிடுயிக்கப்ட்ட திகதி 

    

    

    
 

08. I.කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් වීම ප්රමාද වී ඇත්නම් ටට ගශ තුල/ யிவத்தின்கொண்     
    ரீட்வேனில் ேித்தினவடன கொதொநதம் ஏற்ட்டிருக்குலநின் அதற்கொ கொபணம்:   
 

 

 

 

 

(1) 



පිටු අංකය 
க்க எண் 

 

 

II.කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය ප්රමාද වී වමත්ල ඇත්නම් වශන කායක් බා  

    ගැනීමට ගයොමු කෂ තුතු EST 1 ආකෘික ඳත්රය/ யிவத்தின்கொண் ரீட்வேனில்  
    ேித்தினவடன  கொதொநதம் ஏற்ட்டிருக்குலநின் அதற்கொ ேலுவகக் கொத்திவ   

   லறுயதற்கொ EST 1 டியம்:                           ඇත/உள்து               නැත/இல்வ  
 
 

09. ලාර්ෂික වමාගෝචන ලාර්තා/ யருடொந்த நீொய்வு அிக்வக:                                        

i. රාජ් ය ගව ලා ගකොමි 5 වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීික 101 (0න ඳරිශි්ඨය) ප්රකාරල තු 5 අවුරුදු/ 
 එක් අවුරුදු ලාර්ෂික වමාගෝචන ලාර්තා/ அபே சேவயகள் ஆவணக்குழு 
 வடபவ யிதி 101 ( 0න அகு) ஆம் ிரியின் டி பன்று யருட/ ஒரு யருட 
  யருடொந்த நீொய்வு அிக்வக:                                            ඇත/உள்து                නැත/இல்வ 

                        

ii. රා.ගව .ගකො.ව. කාර්ය ඳටිඳාටික රීික 111 අනුල ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගම් කාය දීර්ඝ කර 

  ඇත්නම් එම කායට අදාෂ වමාගෝචන ලාර්තා ශා නිලාඩු විව්තර/ அபே சேவயகள் 
   ஆவணக்குழு வடபவ யிதி 111 டி தகுதிகொண் கொம்/ திற் கடவநனொற்ல் கொம்  
   ீடிக்கப்ட்டிருப்ின் அக்கொப்குதிக்குரின நீொய்வு அிக்வக நற்றும் யிடுபவ 
   லதொடர்ொ யிபங்கள்:                                            ඇත/உள்து               නැත/இல்வ  
 

10.   යාලත්කාලීන කරන ද චර්යා වටශන/ புதுப்ிக்கப்ட்ட யபொற்றுத்தொள்: 
ඇත/உள்து                නැත/இல்வ 

 

11.   විනයානුකූ ක්රියාමාර්ග ගගන ිකගේද/ ஒழுக்கொற்று டயடிக்வககள் உள்தொ?                               

              ඔස/ஆம்          නැත/இல்வ 
              

12.   CSC I ආකෘික ඳත්රගේ ගයොමු අංකය/ CSC I டியத்தின் சகொவயனிக்கம்:                                               
ගයොමු කෂ දිනය/ அனுப்ின திகதி:   

 

ඉශත නම වශ 5 නිධාරියා/නිධාරිනිය                    දින සිට ඳත්වීම ව්ථිර කිරීම  
වශා නිර්ගය කරමි/ගනොකරමි / சநச லனர் குிப்ிடப்ட்ட அலுயவப                            

திகதினிிருந்து தயினில் உறுதிப்டுத்துயதற்கொக ரிந்துவபக்கின்சன்/ ரிந்துவபக்கயில்வ. 

 

 

......................................                     ........................................................................ 
           දිනය/திகதி             ගදඳාර්තගම් 5තු ප්රධානියාගේ අත්වන ශා නිමුද්රාල/ 
           திவணக்கத் தவயரின் வகலனொப்பம் தயி பத்திவபபம் 

 

 

 

 

.....................................                      ........................................................................ 
           දිනය/திகதி      අමාතයාං ගේකම්ගේ අත්වන ශා නිමුද්රාල/  
           அவநச்ேின் லேனொரின் வகலனொப்பம் தயி பத்திவபபம்       

   

 

 

 

(2) 


