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

 

   ඇමුණුම/ இணைப்பு III           CSC – II / LS 

පත්වීම  ථ්ිර කිරීම - ශ්රී ලංකා ර ලංයේ   ලංපු ්තකාලෝාධිපති ස ේවෝ 

சேணை ில் உறுதிப்படுத்தல் – இலங்ணக நூலகர் சேணை 

01. මුකකුරු ලංසභඟ ලංනිකධයයර ේ ලංනභ/ 
பதலழுத்துடன் அலுயரின் லனர்: 
 

02. වැඩ ලංබරයගත් ලංදිනය/       03. ඳත්වීම් ලිපි අා ය/ 
சேவய லொறுப்சற்ல் திகதி:    ினநக் கடித இ: 

 

04. ඳරිවරස ලං රකය/වැඩ ලංඵැලී ම් ලං රකය ලංසම්පූර්ණ ලංවන ලංදිනය/ 
தகுதிகொண் கொம்/ திற்கடவநக் கொம் பூபணநொகும் திகதி: 
 

05. ඳරිවරස ලං රකය/වැඩ ලංඵැලී ම් ලං රකය ලංතුළ ලංකඵරගත් ලංනිවරඩු ලංවිස්තය:  
( භභ ලංනිවරඩු ලංවිස්තයය ලංඋඳ දස් ලංඳත්රි ර ස ලංසහ 5 ලංන ලංනිදර්ශනය ලංඅනුව ලංසම්පූර්ණ ලං ළ ලංයුතුය) 
தகுதிகொண் கொம்/ திற்கடவநனொற்ல் கொத்தினுள் லப்ட்ட யிடுபவகின் யிபங்கள்: 
(இவ்யிடுபவ யிபங்கள் யமிகொட்டிப்த்திபத்திலுள் உதொபணம் 05ன் அடிப்வடனில் பூர்த்தி  
லேய்னப்டுதல் சயண்டும்) 

 

 ලං ලං 

 ලං ලං ලං (වවදය ලං හ තු ලංභත ලංහහත ලංඅඩ ලංවැුප් ලංහර ලංවැුප් ලංයහිත ලංනිවරඩු ලංකඵර ලංඇත්නම් ලංඒ ලංඵව ලංවවදය ලංසහික  ලංභින 5 
 ලං ලං ලංසනරථ ලං ළ ලංයුතු ලංඅතය ලංඅඩ ලංවැුප් ලංහර ලංවැුප් ලංයහිත ලංනිවරඩු ලංගණනය ලංකිරී ම්දි ලංප්රසුත ලංනිවරඩු ලංකඵර ලංඇත්තම් ලංඒවර ලං 
 අතහැරිය ලංයුතුය ලං/ ලංசநச கூப்ட்ட அவபச்ேம்ம் நற்றும் ேம்நற் யிடுபவகள் ලංநருத்துய ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලංகொபணங்களுக்கொக ලංலப்ட்டிருப்ின் அது லதொடர்ொ நருத்துய ேொன்ிதழ் பம் உறுதிப்டுத்துயதுடன், 
 நகப்சற்று யிடுபவ லப்ட்டிருப்ின் அவபச்ேம்ம் நற்றும் ேம்நற் யிடுபவகவ  
 கணக்கிடும் சொது அயற்வ கருத்திற் லகொள்த் சதவயனில்வ) 
 

06. තනතුයට ලංඅදරළ ලංඅධයරඳන ලංසුදුසු ම් ලංසනරථ ලං ය ලංික ේද/ தயிக்குரின கல்யித் தவகவந 

உறுதிப்டுத்தப்ட்டுள்தொ? ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං      ලං ලං ලං ලං ලං         ඔස/ஆம் ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   නැත/இல்வ ලං 
 

        ශ්රී ලංකා ර ලංවිබරග ලං දඳරර්ත ම් 5තුව ලංභින 5 ලංප්රිකපක ලංසනරථ ලං ළ ලං ඛනන අනුව සුදුසු ම්  

  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලංසම්පූර්ණ ලං ය ලංඇත/ இங்வக ரீட்வேத் திவணக்கத்திொல் உறுதிப் டுத்தப்ட்ட 

  ஆயணங்கின் ලංஅடிப்வடனில் கல்யித் தவகவந பூர்த்தி லேய்னப்ட்டுள்து 

I. අ. ඳො.ස ලං( ලංසර. ඳළ) ලං/ க.லொ.த (ேொ/த) 
 

II. අ. ඳො.ස ලං( ලංඋ. ඳළ) ලං/ க.லொ.த (உ/த) 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඋඳරධි ලංසහික ය ලං හෝ ලංඩි් කෝභර ලංසහික ය ලංඅනුව ලංසුදුසු ම් ලංසම්පූර්ණ ලං ය ලංඇත/ ட்டம் அல்து  

     டிப்சொநொ ேொன்ிதழ்கின் டி தவகவநகள் பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்து.  
 

07.  රර්යක්ෂභතර ලං ඩහම් ලංඳරීක්ෂණය ලංසභත් ලංවීභ/ யிவத்தின்கொண் ரீட்வே: 

විෂය 
ொடம் 

කකුණු 
புள்ிகள் 

විබරග ලංඅා ය 
ரீட்வே எண் 

සභත් ලංව/ නිදහස් ලං
 ළ ලංදිනය/ ලං

ேித்தினவடந்த/ 
யிடுயிக்கப்ட்ட 

திகதி 
    

    

    
 

 

 රක ලංසීභරව 
கொ எல்வ 

අනියම් 
அவநன 

වි ස  
ஓய்வு 

අසනීඳ 
சுகயீம் 

අඩ ලංවැුප් 
அவபச்ேம்ம் 

වැුප් ලංයහිත 
ேம்நற் 

      

      

      

      

      

(1) 



පිුප ලංඅා ය 

க்க எண் 

 ලං 

08.  ලං ලංI.  රර්යක්ෂභතර ලං ඩහම් ලංඳරීක්ෂණය ලංසභත් ලංවීභ ලංප්රභරද ලංවී ලංඇත්නම් ලංටට ලං හ තුව/யிவத்தின்கொண் 
   ரீட்வேனில் ேித்தினவடன கொதொநதம் ஏற்ட்டிருக்குலநின் அதற்கொ கொபணம்:      

 

 

 
 

II.  රර්යක්ෂභතර ලං ඩහම් ලංඳරීක්ෂණය ලංප්රභරද ලංවී ලංසභත්ව ලංඇත්නම් ලංසහන ලං රකයක් ලංකඵර ලංගැනීභට ලං 
      යොමු ලං ළ ලංයුතු ලංEST 1 ආ ෘික ලංඳත්රය/ யிவத்தின்கொண் ரீட்வேனில் ලංேித்தினவடன 

 ලං    கொதொநதம் ஏற்ட்டிருக்குலநின் அதற்கொ ேலுவகக் கொத்திவ லறுயதற்கொ   

        EST 1 டியம்:                                                                                               ඇත/உள்து ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලංනැත/இல்வ 

 
 

09. වරර්ෂි  ලංසභර කෝචන ලංවරර්තර/ ලංயருடொந்த நீொய்வு அிக்வக:      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

i.යරේය ලං ස වර ලං  ොිෂෂ 5 ලංසබර ලං රර්ය ලංඳිපඳරිප  ලංරීික ලං101 ලං(0න ලංඳරිශිෂ්ඨය) ලංප්ර රයව ලංතු 5 ලංඅවුරුදු/ 
 ලං ලංඑක් ලංඅවුරුදු ලංවරර්ෂි  ලංසභර කෝචන ලංවරර්තර/ அபே சேவயகள் ஆவணக்குழு வடபவ யிதி 101 
 ලං ලං(0න ලංஅகு) ஆம் ிரியின் டி பன்று யருட/ ஒரு யருடத்தின் யருடொந்த நீொய்வு அிக்வக:      ලං ලං ලං ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

  ඇත/உள்து ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  නැත/இல்வ 
 

ii. යර. ස .  ො.ස. ලං රර්ය ලංඳිපඳරිප  ලංරීික ලං111 ලංඅනුව ලංඳරිවරස ලං රකය/වැඩ ලංඵැලී ම් ලං රකය ලංදීර්ඝ ලං ය 
ඇත්නම් ලංඑභ ලං රකයට ලංඅදරළ ලංසභර කෝචන ලංවරර්තර ලංහර ලංනිවරඩු ලංවිස්තය/ அபே ලංசேவயகள் ஆவணக்குழு 
வடபவ யிதி 111 ලංடி தகுதிகொண் கொம்/ திற் கடவநனொற்ல் கொம் ீடிக்கப்ட்டிருப்ின் 
அக்கொப்குதிக்குரின நீொய்வு அிக்வக நற்றும் யிடுபவ லதொடர்ொ யிபங்கள்:  ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං                                                                               ඇත/உள்து ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං  නැත/இல்வ 

 

10.  ලංයරවත් රලීන ලං යන ලංකද ලංචර්යර ලංසටහන/ புதுப்ிக்கப்ட்ட யபொற்றுத்தொள்: 
                                                      ඇත/உள்து ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   නැත/இல்வ ලං ලං ලං ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

11.  ලංවිනයරනුකූක ලංක්රියරභරර්ග ලං ගන ලංික ේද/ ஒழுக்கொற்று டயடிக்வககள் உள்தொ? 
 ඔස/ஆம் ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං නැත/இல்வ ලං ලං ලං ලං ලං 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං             

12. CSC I ආ ෘික ලංඳත්ර   ලං යොමු ලංඅා ය/ CSC I டியத்தின் சகொவயனிக்கம்: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  
 ලං යොමු ලං ළ ලංදිනය/ அனுப்ின திகதி: 

 
 

හහත ලංනභ ලංසහ 5 ලංනිකධරරියර/නිකධරරිනිය ලං                   දින ලංසිට ලංඳත්වීභ ලංස්ථිය ලංකිරීභ 

සහර නිර් ේශ ලං යිෂ/ නො යිෂ / ලංசநச லனர் குிப்ிடப்ட்ட அலுயவப                            

திகதினிிருந்து தயினில் உறுதிப்டுத்துயதற்கொக ரிந்துவபக்கின்சன்/ ரிந்துவபக்கயில்வ. 
 

 

 

 

 

..............................                     ......................................................................... 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංදිනය/ திகதி ලං ලං          දඳරර්ත ම් 5තු ලංප්රධරනියර ේ ලංඅත්සන ලංහර ලංනිකමු්රව/ ලං 

            திவணக்கத் தவயரின் வகலனொப்பம் தயி பத்திவபபம் 

 

 

..............................                     ....................................................................... 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංදිනය/ திகதி ලං ලං            අභරතයරාශ ලං ඛ ම් ේ ලංඅත්සන ලංහර ලංනිකමු්රව/ 
            அவநச்ேின் லேனொரின் வகலனொப்பம் தயி பத்திவபபம்     ලං ලං ලං ලං ලං 

 

 ලං 

(2) 


