
ඒකාබද්ධ ස ේවා  
අංශසේ ප්රසෝජනයෝ 
 ඳහා 
இணைந்த சேணைகள் 
பிரிைின்  
உபச ோகத்திற்கு மட்டும் 

 

     ඇමුණුම/ இணைப்பு III              CSC – II / OES 

පත්වීම  ථ්ිර කිරීම - කාර්ෝාල ස ේවක ස ේවෝ 

சேணை ில் உறுதிப்படுத்தல் – அலுைலகப் பைி ோளர் சேணை 

01. මුකුරු වමඟ නිධරයාගේ නම/ 
பதலயழுத்துடன் அலுலயரின் லபர்: 
 

02. තනතුර ශා ගරේණිය/ 
பதலி ற்றும் தம்: 
 

03. අමාතාාංය /ගදඳාමේතගතුතුල/ 
அமச்சு / திமைக்கரம்: 
 

04. ලැඩ භාරගත් දිනය/          05. ඳත්වීත ලිපි අාංකය/ 
சேமல லபொறுப்சபற்மல் திகதி:                      நினக் கடித இய: 
 

05. ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගත කාය වතපූමේණ ලන දිනය 
தகுதிகொண் கொயம்/ பதிற்கடமக் கொயம் பூைொகும் திகதி: 
 

06.  ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගත කාය තුෂ බාගත් නිලාඩු විව්තර  

 (ගමම නිලාඩු විව්තරය උඳගදව් ඳත්රිකාගස වශු න නිදමේනය අනුල වතපූමේණ කෂ යුතුය) 
 தகுதிகொண் கொயம்/ பதிற்கடமொற்மல் கொயத்தினுள் லபமப்பட்ட லிடுபமமகரின் லிபங்கள்: 
 (இவ்லிடுபமம லிபங்கள் லறிகொட்டிப்பத்தித்திலுள்ர உதொைம் 05ன் அடிப்பமடில் பூர்த்தி  
 லேய்ப்படுதல் சலண்டும்) 

කා සීමාල 
கொய எல்மய 

අනියත 
அம 

විගසක 
ஓய்வு 

අවනීඳ 
சுகலனீம் 

අඩ ලැටුප් 
அமச்ேம்பரம் 

ලැටුප් රහිත 
ேம்பரற்ம 

      

      

      

      

      
   

    (වලද ගශේතු මත හශත අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු බා ඇත්නත   බල වලද වශිකක මිනු 
   වනාථ කෂ යුතු අතර අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගණනය කිරීගතදි ප්රසුත නිලාඩු බා ඇත්තත  ලා  
 අතශැරිය යුතුය / சசய கூமப்பட்ட அமச்ேம்பரம் ற்றும் ேம்பரற்ம லிடுபமமகள் ருத்துல  
     கொைங்களுக்கொக லபமப்பட்டிருப்பின் அது லதொடர்பொன ருத்துல ேொன்மிதழ் பயம் உறுதிப்படுத்துலதுடன், 
 கப்சபற்று லிடுபமம லபமப்பட்டிருப்பின் அமச்ேம்பரம் ற்றும் ேம்பரற்ம லிடுபமமகமர  
 கைக்கிடும் சபொது அலற்மம கருத்திற் லகொள்ரத் சதமலில்மய) 

 

07. තනතුරට අදාෂ අධාඳන සුදුසුකත/ பதலிக்குரி கல்லித் தமகம:  

8 වමත්/ தம் 8 ேித்தி 
අ.ගඳො.ව.(වා.ගඳෂ)/ க.லபொ.த (ேொ/த)   

\\\  
   අධාඳන සුදුසුකත වතපූමේණ කර ිකගේද/ கல்லித் தமகம பூர்த்தி லேய்ப்பட்டுள்ரதொ?  

              ඔස/ஆம்             නැත/இல்மய                                                                              

       ඳාව මිනු ගශෝ ශ්රී ාංකා විභාග ගදඳාමේතගතුතුල මිනු වනාථ කෂ ගණ ණ අනුල අධාඳන 

        සුදුසුකත නිලැරදිය/ பொடேொமய பயம் அல்யது இயங்மக பரீட்மேத் திமைக்கரத்தினொல் உறுதிப் 

     படுத்தப்பட்ட ஆலைங்கரின் அடிப்பமடில் கல்லித் தமகம ேரிொனது.  
  

08.  i. කාමේයක්මතා කඩහත ඳරීක්ණය/ லிமனத்திமன்கொண் பரீட்மே                

වමත් වී ඇත/ ேித்திமடந்துள்ரொர் 

නිදශව් කර ඇත/ லிடுலிக்கப்பட்டுள்ரொர்  

අල් ය නැත/ சதமலற்மது   

වමත් වී ඇත්නත වමත් ව දිනය/ ேித்திலனில் ேித்திமடந்த திகதி: 

 

(1) 



පිටු අාංකය 
பக்க எண் 
 

 

          ii. කාමේයක්මතා කඩහත ඳරීක්ණය වමත් වීම ප්රමාද වී ඇත්නත ටට ගශේතුල/ லிமனத்திமன்கொண் 

      பரீட்மேில் ேித்திமட கொயதொதம் ஏற்பட்டிருக்குலனின் அதற்கொன கொைம்:          

               

 

        iii. කාමේයක්මතා කඩහත ඳරීක්ණය ප්රමාද වී වමත්ල ඇත්නත වශන කායක් බා ගැනීමට  

   ගයොමු කෂ යුතු EST 1 ආකෘික ඳත්රය/ லிமனத்திமன்கொண் பரீட்மேில் ேித்திமட  

    கொயதொதம் ஏற்பட்டிருக்குலனின் அதற்கொன ேலுமகக் கொயத்திமன லபறுலதற்கொன 

  EST 1 படிலம்:    ඇත/உள்ரது              නැත/இல்மய                           
 

09. ලාමේෂික වමාගෝචන ලාමේතා/ லருடொந்த ீரொய்வு அமிக்மக:                                      
 

i. රාජ් ගවේලා ගකොිු වභා කාමේය ඳටිඳාටික රීික 101 (0න ඳරිශි්ඨය) ප්රකාරල තුු අවුරුදු/ 

   එක් අවුරුදු ලාමේෂික වමාගෝචන ලාමේතා/ அே சேமலகள் ஆமைக்குழு நமடபமம லிதி 101 

   ( 0න அயகு) ஆம் பிரிலின் படி பன்று லருட/ ஒரு லருட லருடொந்த ீரொய்வு அமிக்மக:                                                                                                                                                      

                                                                                               ඇත/உள்ரது               නැත/இல்மய 

  

ii. රා.ගවේ.ගකො.ව. කාමේය ඳටිඳාටික රීික 111 අනුල ඳරිලාව කාය/ලැඩ බැලීගත කාය දීමේඝ කර  

   ඇත්නත එම කායට අදාෂ වමාගෝචන ලාමේතා ශා නිලාඩු විව්තර/அே சேமலகள் ஆமைக்குழு 

     நமடபமம லிதி 111 படி தகுதிகொண் கொயம்/ பதிற் கடமொற்மல் கொயம் நீடிக்கப்பட்டிருப்பின் 

     அக்கொயப்பகுதிக்குரி ீரொய்வு அமிக்மக ற்றும் லிடுபமம லதொடர்பொன லிபங்கள்:        
                                                                                             ඇත/உள்ரது               නැත/இல்மய 

                                                                                             

10. යාලත්කාලීන කරන ද චමේයා වටශන/ புதுப்பிக்கப்பட்ட லயொற்றுத்தொள்:                                                                                                                 
 ඇත/உள்ரது               නැත/இல்மய 

11. විනයානුකූ ක්රියාමාමේග ගගන ිකගේද/ ஒழுக்கொற்று நடலடிக்மககள் உள்ரதொ?  
                   ඔස/ஆம்                නැත/இல்மய 

               

12.  CSC I ආකෘික ඳත්රගේ ගයොමු අාංකය/ CSC I படிலத்தின் சகொமலியக்கம்:                                   
ගයොමු කෂ දිනය/ அனுப்பி திகதி:   

   
හශත නම වශු නිධාරියා/නිධාරිනිය                    දින සිට ඳත්වීම ව්ථිර කිරීම  
වශා නිමේගේ කරි/ගනොකරි / சசய லபர் குமிப்பிடப்பட்ட அலுலயம                            

திகதிியிருந்து பதலிில் உறுதிப்படுத்துலதற்கொக பரிந்துமக்கின்சமன்/ பரிந்துமக்கலில்மய. 

 

.................................    ................................................................... 
             දිනය/ திகதி                 ගදඳාමේතගතුතු ප්රධානියාගේ අත්වන ශා නිමු්ාල/  
           திமைக்கரத் தமயலரின் மகலொப்பபம் பதலி பத்திமபம் 

 

    
.................................       ......................................................... 

             දිනය/ திகதி                     අමාතාාං ගණකතගේ අත්වන ශා නිමු්ාල/ 
           அமச்ேின் லேயொரரின் மகலொப்பபம் பதலி பத்திமபம்          

 
 

(2) 


