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ජාතික තරුණ ගසේවා සභාව 

සියළුම නිලධාරීන් ගවත 

 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 

අයදුම්පත් කැඳවීම -2019 සිට 2021 වර්ෂ සඳහා 

 

ජාතික තරුණ ගසේවා සභාගේ ප්රාථමික ක ගරේණි හ හ ස සිර ස කායමයමඩලයලය සහා තම තනතුසඅ අලාලව 

වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුසා ග නීමඅ අවකාශ ස ලගසන ඳරිදි 2019,2020 හා 2021 වයමෂය සහා 

කායමයක්ෂමතා කයඉම් ඳරික්ෂණය ඳ ව ත්වීමඅ ස ලසුම් කස ඇති අතස, ඒ සහා 2021.06.02 ලක්වා 

අයදුම්ඳත් කඅවනු ල ගේ.  

 

 2018 වයමෂගේ සිඅ 2021 වයමෂය ලක්වා ගසේවය සිර ස කිරීගමන් අනතුරුව ගම් ලක්වා 

කායමයක්ෂමතා කයඉම් ඳරික්ෂණයඅ ගඳනී ගනොසිටි නිලධාරීන්. 

 

 කායමයක්ෂමතා කයඉම් ඳරික්ෂණය අසමත් වී ඇති නිලධාරීන්. 

 

 ඉහත සහන් කස ඇති සියළුම ගසේවා ගණයන්හි 1,11 ගහෝ 111 ගරේණි හ වලඅ උසසිවීම් ල බීගමන් 

අනතුරුව එම ගරේණි හයඅ අලාලව  කායමයක්ෂමතා කයඉම් ඳරික්ෂණයඅ ගඳනී ගනොසිටි නිලධාරීන්. 

 

02. ඉහත සහන් කස ඇති කරුණු ස ලකිල්ලඅ ගනික න් ඇමුණුම් අංක 01 හි ඇති ආලයමශ අයදුම්ඳත්රයඅ 

අනුව අයඳුම්ඳත් සම්පූයමණ කස ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නියමගේශය සහිතව 2021.06.02 

දිනඅ ගඳස සහකාස අධයක්ෂ ආආයතන  ගවත එවීමඅ කඅුතතු කසන ගලස ලන්වා සිටින අතස, එදිනඅ 

ඳසුව ඉදිරිඳත් කසනු ලබන අයදුම්ඳත් ප්රතික්ගෂේඳ කසනු ල ගේ. 

 

03. කායමයක්ෂමතා කයඉම් විෂය නියමගේශය සියළුම ඳළාත් හා දිසිත්රික් කායමයාල වලඅ ලබා  ඇ ඇති අතස, 

ඊඅ අමතසව ජාතික තරුණ ගසේවා සභාගේ ගවේ පිටුව වන nysc.lk ගවත පිවිස Download ආබාගත  කළ 

හ කි බව ව ඩි දුසඅත් ලන්වා සිටික . 

 

 

 

මනුල චමල් ගඳගයමසා 

අධයක්ෂ ආමාන.සම්.සංව.කළ , 

ජාතික තරුණ ගසේවා සභාව                                                           



කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය-2021 
ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 

 
අයදුම් ඳත්රය 

 

01. අයදුම්කරුගේ සම්පූයමණ නම    - ........................................................................................... 

02. ගසේවක අයමථමි සාධක අංකය       - .......................................................................................... 

03. සිර ස තනතුස                           - .......................................................................................... 

04. ව ටුප් ගක්තය හා ගරේණි හය        - ........................................................................................... 

05. ගසේවය සිර ස කළ දිනය            - ........................................................................................... 

06. සාජකාරි ලිපිනය                     - ........................................................................................... 

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

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

07. ගඳනි සිටින විෂයන්                - 1. ...................................................................................... 

                                                      2. ....................................................................................... 

                                                      3. ....................................................................................... 

08. ගඳනි සිටින මාධය                  - .......................................................................................... 

 

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

                 දිනය                                                               අයදුම්කරුගේ අත්සන                                                                

09. නියමගේශය -  

ගමම අයදුම්කරු ජාතික තරුණ ගසේවා සභාගේ .......................................................................... 

අංශගේ/ඳළාත් කායමයාලගේ/දිසිත්රික් කායමයාලගේ/පුණුණු මධයසථිමිානගේ ගසේවය කසන අතස, තනතුගයම 

සිර ස කිරීම/තනතුසඅ උසස ිකිරීම/ගරේණි හ උසසි කිරීම ව ටුප් පියවසඅ අලාළව කායමයක්ෂමතා කයඉම් 

ඳරීක්ෂණය සමත් විය ුතතු ගහයින් ගමම අයදුම්ඳත නියමගේශ ගකොඅ ඉදිරිඳත් කසක . 

 

 

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

               දිනය                                                                   අංශ ප්රධාන/ඳළාත් අධයක්ෂ/සහකාස  

                                                                                         අධයක්ෂ මධයසිථමිාන භාස නිලධාරිගේ  

                                                                                         අත්සන හා නිල මුද්රව 


