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  නි්කාණ අයදුම්පත්රය - ව.ජ.කාර්යාය  

Clearance Form – S.G.O. 
  

 
1. නිධාරියාගේ නම (මයා/ගමය/මිය)    : ……………………………………………… 

Name of the Officer: (Mr./Miss/Mrs.)  

ගවේලා අංකය                                        : …………………………………………… 

Employee No.   

       තනතුර                                     : …………………………………………… 

       Designation                      

  

 

2. අංය                         : ……………………………..        අංගේ ගේත අංකය: : ……………… 

Branch            Branch Code No. 
             
         

 

3. අදා අංගයහි ගවේලය ක කාය : ……………………………… 

Service Period relevant Branch  

  

 

4. ඳශත ගතොරතුරු යථාලත් කර/ භාර දී ඇති/නැති බල  

Following information updated/ Handed Over (Yes/No)  

 

4.1 ව්ථිර ගබඩා (පරිගණක/ Tab ආදිය ) 
Permanent Stores (Computers/Tab Etc.) 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date     

                                                                                                   

  

4.2 ලගකියන ද ලේඛණ, ලාර්ථා වශ ලගොනු 
Chargeable Documents, Reports & Files 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date     

                                                                                                   

  

4.3 නිලාඩු ලපෝරම 
Leave Forms 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date     
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4.4 නිදශව් දුම්රිය බපත්ර 
Railway Warrants 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 
ගලනත් කරුණු 

Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date                                                                                                     

  

4.5 රශවය ලාර්ථා  ශා  කාර්යවාධන 
Confidential Report & Appraisal 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date 

     

 
                                                                                                   

 

4.6 අක්මුදේ 
Petty Cash 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date     

  

  

4.7 තාක්ණික පුව්තකා ලපොත් 
Technical Library Books 

භාර දී ඇත / නැත 

(Yes/No) 

ගලනත් කරුණු 
Remarks 

නම                                 : 
Name 

අත්වන                           :  
Signature     

දිනය                              :   
Date     

                                                                                                   

  

 

 

ඒ අනුල ඉශත නම් වශන් නිධාරියා ගමම අංගේ ව්ථිර ගබඩා භාණ්ඩ ශා ගේඛන විධිමත්ල භාර දී ඇති 

ගශයින් ගවේලය කෂ කායට අදාෂල නික්ාණ වශතිකය නිකුත් කිරීම නිර්ගේ කරමි. 

I recommend issuing the clearance certificate in respect of the period of service, since the officer 

named above has duly handed over Permanent Stores and Documents of this Branch.       

 

නම                                 : 

Name 

අත්වන                           :  

Signature     

දිනය                              :   

Date 


