
ආකෘති අංක 02  

ජාතික තරුණ සේවා සභාව - විභාග හා ඇගයීම් අංශය 

සහතික පත්ර නිවැරදි කිරීම/නැවත ලබා ගැනීම අයදුම් පත.  
 

1. මධ්යේථානසේ නම  :- .................................................................................................... 

2. පාඨමාලාසේ නම :- ........................................................................................................... 

3. පාඨමාලාසේ කාලය :- ..............................දින සිට...............................දින දක්වා  

4. පූර්ණ/අර්ධ්:-…………………… කාලය (මාස 3/මාස 6/අවු 1-2-3):-…………………………… 

5. අභයාසලාභියාසේ නම :- ...................................................................................................... 

6. අභයාසලාභියාසේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :- ............................................ 

7. අභයාසලාභියාසේ ජංගම දුරකථන අංකය:- ....................................................................  

8. නිවැරදි විය යුතු ආකාරය/සේතුව සකටිසයන් :-................................................................. 

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

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

9. ගාේතු සගවීම:- (මහජන බැංකු ගිණුම් අංකය :- 306100100536557 )  

 සගවූ මුදල :- ..................මුදල සගවූ දිනය :- ....................මහජන බැංකු ශාඛාව :- ......................... 

ඉහත සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවත් රු. 250/- ක ගාේතු සගවන ලද රිසිට්පත සම් 

සමග අමුණා ඇති බවත් සහතික කරමි.  
 

දිනය :- .................................         අභයාසලාභියාසේ අත්සන: …........................................ 

10. ප්රතිඵල සහතික කිරීම (කාර්යාල ප්රයයෝජනය සදහා)       

විභාග අංකය ලිඛිත පරික්ෂණ 

ලකුණු 

ප්රාසයෝගික 

පරීක්ෂණ ලකුණු 

සවනත් 

    

ප්රතිඵල පරික්ෂා කරනු ලබන මධ්යේථානසේ විෂයභාර නිලධ්ාරියා: - 
 

නම:…………………………….……..තනතුර:………....…………අත්සන:……..………………දිනය…………………. 

 අවශයය  ඇමුණුම් 
සහතික පත්රසේ 

නිවැරදි කිරීමක් 

නැති වූ සහතික 

පත්රයක් ලබා ගැනීමට 

නම සවනේ 

කිරීමක දී 

1 සහතික පත්රසේ මුල් පිටපත    

2 සහතික පත්රසේ ඡායා පිටපත   (ඇත්නම්)  

3 සපාලිේ වාර්තාව    

4 දිවුරුම් ප්රකාශය    

11. මධ්යේථාන භාර නිළධ්ාරීසේ නිර්සේශය :-  

අවශයය  ඇමුණුම් නිවැරදිව අමුණා ඇති අතර ඉහත සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවත් 

සහතික පත්ර නිවැරදි කිරීම/නැවත ලබා දීම  සුදුසු බවට නිර්සේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.  
 

දිනය :-.............................      .....................................................      

                      මධ්යේථාන භාර නිළධ්ාරී අත්සන 

නිළ මුද්රාව :-  

 



 

උපසදේ :  

අයදුම්පත පිරවීමට සපර පහත සතාරතුරු කියවන්න. 

1. අයදුම්පත් අංක (5) යටසත් අභයාසලාභීන්සේ නම සඳහන් කිරිසම් දී දැනට සහතිකසේ 

සඳහන් නම ලියන්න. 

2. අයදුම්පත්ර අංක (8) යටසත්  “නිවැරදි විය යුතු ආකාරය / සේතුව ” සකටිසයන් සඳහන් 

කිරීසම් දී  

 

i.     නම නිවැරදි කිරීසම් දී -  “දැනට පවතින නම ” යන්න “නිවැරදි විය යුතු ආකාරය ” 

සමසේය යන්න සඳහන් කරන්න. 

උදා - දැනට පවතින නම  R.A. සිල්වා යන්න R.W.A. සිල්වා සලස  නිවැරදි විය යුතු ය. 

 

ii.   නිවැරදි විය යුතු නම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් සඳහන් කරන්න.  

    උදා - R.W.A.SILVA  

 

iii. අනනකුත් කාරණා නකටිනයන් සඳහන් කරන්න.  
 

3. අංක 09 යටසත් මුදල් සගවීසම් දී මුදල් සගවිය යුතු ගිණුසම් නම “සභාපති/ අධ්යක්ෂ 

ජනරාල්  ජාතික තරුණ සේවා සභාව “ සඳහන් කල යුුුතුය.  

 

4. අංක (10) යටසත්  අයදුම්කරුසේ අවශය කාරණයන් හා සම්බන්ධ් ඇමුණුම් 

මධ්යේථානභාර නිළධ්ාරීන් විසින්  නිවැරදිව පරීක්ෂා කර බලා  අයදුම්පත සමග 

ඉදිරිපත්කල යුතුය.   

 


