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විභාග ප්රසශ  ඳ්රය 

 

 

 

 

01. අයදුම්කරුසේ සම්පූර්ණ නම    - ........................................................................................... 

02. සසේවා ස්ථානය                         - .......................................................................................... 

03. සසේවක අර්ථ සාධක අංකය       - .......................................................................................... 

04. ජාතික හැඳුනුම්ඳත්  අංකය       -  ......................................................................................... 

05. අයදුම්කරුසේ ආදර්  අත්සන  -  ......................................................................................... 

 

අත්සන සහතික කිරීම.     

 

ඉහත නම සහන් අයදුම්කරු ජාතික තරුණ සසේවා සභාසශ .....................................අං සේ/ඳළා ත් 

කාර්යාලසේ / දිස්ත්රික් කාර්යාලසේ/ හුණු ම මධයස්ථානසේ සසේවය කනන වවත්  හණු/ ඇය අද දින මා 

ඉදිරිපිට දී හණුසේ/ ඇයසේ ආදර්  අත්සන  සමහි තැබූ වව සමයින් සහතික කනමි. 

 

 

අත්සන සහතික කනන මාණ්ඩලික නිලධාරියාසේ 

 

අත්සන     - .................................................. 

තනතුන     - .................................................. 

දිනය        - .................................................. 

නිළමුද්රාව  - .................................................. 
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ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 

සියළුම නිලධාරීන් සවත 

 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 

අයදුම්පත් කැඳවීම -2019 සිට 2021 වර්ෂ සඳහා 

 

ජාතික තරුණ සසේවා සභාසශ ප්රාථමික සරේණි හ හැන ස්ර න කාර්යමණ්ඩලය සහා තම තනතුනට අදාලව 

වෘත්තීය සුදුසුකම් සහුනා ගැනීමට අවකා  සැලසසන ඳරිදි 2019 2020 හා 2021 වර්ෂය සහා 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඳරික්ෂණය ඳැවැත්වීමට සැලසුම් කන ඇති අතන  ඒ සහා 2021.06.02 දක්වා 

අයදුම්ඳත් කඅවනු ලැසේ.  

 

 2018 වර්ෂසේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා සසේවය ස්ර න කිරීසමන් අනතුරුව සම් දක්වා 

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඳරික්ෂණයට සඳනී සනොසිටි නිලධාරීන්. 

 

 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඳරික්ෂණය අසමත් වී ඇති නිලධාරීන්. 

 

 ඉහත සහන් කන ඇති සියළුම සසේවා ගණයන්හි 1 11 සහෝ 111 සරේණි හ වලට උසස්වීම් ලැමෙසමන් 

අනතුරුව එම සරේණි හයට අදාලව  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ඳරික්ෂණයට සඳනී සනොසිටි නිලධාරීන්. 

 

02. ඉහත සහන් කන ඇති කරු ම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඇමු මම් අංක 01 හි ඇති ආදර්  අයදුම්ඳ්රයට 

අනුව අයඳුම්ඳත් සම්පූර්ණ කන ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාසේ නිර්සේ ය සහිතව 2021.06.02 

දිනට සඳන සහකාන අධයක්ෂ ආආයතන  සවත එවීමට කටුතතු කනන සලස දන්වා සිටින අතන  එදිනට 

ඳසුව ඉදිරිඳත් කනනු ලවන අයදුම්ඳත් ප්රතික්සෂේඳ කනනු ලැසේ. 

 

03. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විෂය නිර්සේ ය සියළුම ඳළාත් හා දිස්ත්රික් කාර්යාල වලට ලවා දී ඇති අතන  

ඊට අමතනව ජාතික තරුණ සසේවා සභාසශ සවේ පිටුව වන nysc.lk සවත පිවිස Download ආවාගත  කළ 

හැකි වව වැඩි දුනටත් දන්වා සිටිමි. 

 

 

 

මනුල චමල් සඳසර්නා 

අධයක්ෂ ආමාන.සම්.සංව.කළ , 

ජාතික තරුණ සසේවා සභාව                        


