
                                                    SP/PSC/ADM/FO/01 

ලේකම් 
පළාත් රාජ්ය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාව 
දකුණු පළාත 

           දකුණු පළාත් රාජ්ය ස ේවයට අන්තර්ග්රහණය කිරීම 

                                           ( I ලකාටස) 

1. සම්ුර්ණ නම : ………………………………………………………………………………… 

            (පූජ්ය / මයා / මිය / ලමනවිය ) 

2. මුලකුරු සමඟ නම : …………………………………………………......................................... 
3. ජ්ාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : …………………………………………………………………....... 
4. ලපෞද්ගලික ලිපිනය : …………………………………………………………………………... 
5. දුරකථන අංකය : ජ්ංගම : ………………………… සේථාවර : ………………………………...... 
6. රාජ්ය ලසේවලේ මුේම පත්ීම් දිනය : …………………………………………………………...... 
7. මුේ පත්ීම් ලිපිලේ අංකය සහ දිනය : ………………………………………………………....... 
8. දකුණු පළාත් රාජ්ය ලසේවයට සේථාන මාරු ී පැමිණි දිනය : ………………………………………. 
9. වර්තමාන, 

                  i තනතුර                      : ………………………………………………...... 

                  ii එම තනතුලර් රාජ්කාරි භාරගත් දිනය   : ………………………………………………....... 

                  iii රාජ්කාරි ලිපිනය                                : ……………………………………………........... 

     10    ලසේවලේ සේිර කල දිනය                             :………………………………………………….... 

     11    ලසේවලේ සේිර කිරිලම් ලිපිලේ අංකය හා දිනය : ………………………………………………... 

     12    රාජ්ය ලසේවලේ මුේම පත්ීලම් සිට වර්තමාන ලසේවා සේථානය  දක්වා විසේතර : 

තනතුර 

 

ලසේවා සේථානය 

 

කාල සීමාව 

 

ලරේණිය/ 

පන්තිය 

මධ්ය රජ්ය/පළාත් සභා 

(පළාත සඳහන් කරන්න) 
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මා විසින් ඉහත සඳහන් කර ඇති ලතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට සහතික කර ප්රකාශ කරමි.අසතය 

ලතාරතුරු සපයා ඇති බවට අනාවරණය වුවලහාත් විනයානුකූලව ක්රියා කරනු ලැබීමට යටත් වන බව 

දනිමි………………...... ………දින සිට මා දකුණු පළාත් රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය කිරීමට කටයුතු 

කරන ලමන් කාරුණිකව ඉේලා සිටිමි.  

…………….............                                                           ………………….. 

              දිනය                                         නිලධ්ාරියා/නිලධ්ාරියාලේ අත්සන 

 

            

           ( II ලකාටස) 

……………………………… 

 

ඉහත නම සඳහන් නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය/ ලසේවකයා/ලසේවිකාව මාලේ කාර්ය මණ්ඩලලේ ලසේවය කරන 

බවත් ලපෞද්ගලික ලිපිලගානුව අනුව සඳහන් කර ඇති ලතාරතුරු නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. 

 

...................................                                          .. .  .. .…………… 

 දිනය              ආයතන ප්රධ්ානියාලේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව 

 

 

 

 

     ( III ලකාටස) 

ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධ්ානි, 

 

……………………………… 

ඉහත නම සඳහන් නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය/ ලසේවකයා/ලසේවිකාව …………………………දින සිට දකුණු 

පළාත් රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය කිරීම නිර්ලද්ශ කරමි. 

 

……………………                                                                 …………………. 

             දිනය          දිසේික් ප්රධ්ානීයාලේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව 

 

     ( IV ලකාටස ) 

 

…………………………………… අමාතයාංශ ලේකම් 

 

ඉහත නම සඳහන් නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය/ ලසේවකයා/ලසේවිකාව ………………………..දින සිට දකුණු 

පළාත් රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය කිරීම නිර්ලද්ශ කරමි. 

 

……………………                                                      ....………………… 

               දිනය      අත්සන සහ නිල මුද්රාව ( ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධ්ානී)
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                            ( V ලකාටස) 

 



ප්රධ්ාන ලේකම් / රාජ්ය ලසේවා ලකාමිෂන් සභා ලේකම්, 

දකුණු පළාත  

 

ඉහත නම සඳහන් නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය/ ලසේවකයා/ලසේවිකාව ………………………දින සිට දකුණු 

පළාත් රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය කිරීම නිර්ලද්ශ කරමි. 

 

………………………                                        …………………… 

 දිනය        අමාතයාංශ ලේකම්/ නි. ප්ර. ලේකම් අත්සන  

             

   

 

                               ( VI ලකාටස) 

 

ලේකම් 
පළාත් රාජ්ය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාව 
දකුණු පළාත 
 
 
ඉහත නම සඳහන් නිලධ්ාරියා/ නිලධ්ාරිනිය/ ලසේවකයා/ලසේවිකාව ……………………දින සිට දකුණු පළාත් 

රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය කිරීම නිර්ලද්ශ කරමි. 

 

…………………                                                        …………………… 

 දිනය      ප්රධ්ාන ලේකම්/ආණ්ුකාර ලේකම්/සභා ලේකම් 

            අත්සන සහ නිල මුද්රාව  

  

                                     

                                                                     ( VII ලකාටස) 

 

 

ඉහත නිර්ලද්ශ………………………………….(තනතුර)………………………………………………. 

(පූජ්ය/මයා/මිය/ලමනවිය) ……………………… දින සිට දකුණු පළාත් රාජ්ය ලසේවයට අන්තර්රහණය 

කරමි/ලනාකරමි. 

 

.………………                                   …………………… 

 දිනය                                                   ලේකම් 
                       පළාත් රාජ්ය ලසේවා ලකාමිෂන් සභාව 
                       දකුණු පළාත 
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