
                                                                     අංක 10 පරිශිෂ්ටය 

                                                      (143 වගන්තිය) 
                     රාජකාරි ලිපිනය : ………………………… 

          …………………………………………… 

          …………………………………………… 

          …………………………………………… 

          දිනය : ……………………………………. 

(දෙපාර්තදේන්තු / ආයතන ප්රධාන ) මඟින්ත 

………………………………………… 

              (පත් කිරීේ බලධරයා) 

………………………………………… 

 

                ………..…………………. හි ……………………….… තනතුරෙහි 

      ර ්වය  ඳහා ෙජරේ ර ්වරයන්ත  ්ිෙව / තාවකාලිකව මුදාහරින රෙ  ඉල්ලීම 

 

01 ෙජරේ නිෙධෙයා පිළිබඳ වි ්තෙ 
1.1   සේුර්ණ නම : ………………………………………………………………………………. 
1.2   අයත්වන දසේවය : ………………………… පංතිය : ……………… දරේණිය : ……………… 
1.3   තනුර : ……………………………………………………………………………………... 
1.4   දසේවා සේථානය : ……………………………………………………………………………… 
1.5   දෙපාර්තදේන්තුව / ආයතනය : ………………………………………………………………..  
1.6   අමාතාංශය : ………………………………………………………………………………… 
1.7   රජදේ දසේවදේ සේිර කළ දිනය : ……………………………………………………………... 
1.8   ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන දිනට වයස : අවු : …………… මාස : ……………  දින : ……………...  
1.9   ඉල්ලීම කරන දිනය වන විට අොළ සියලු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ / දෙපාර්තදේන්තු පරීක්ෂණ වලින්ත     
         සමත්ව ඇති නැති බව : ……………………………………………………………………….  
1.10 ෙරමින්ත සිටින තනුදර් රාජකාරි ඉටු කිරිම සඳහා විදශේෂ ුහුණුවක් ලබා ඇත්නේ ඒ පිළිබඳ විසේතර :  

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

1.11 අනිවාර්ය දසේවා කාලයක් සඳහා රජය සමඟ ගිවිසුමකට බැඳි සිටී නේ ඒ පිළිබඳ විසේතර :  
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 

1.12 දමයට දපර රජදේ දසේවදයන්ත තාවකාලිකව මුො හැර තිබු අවසේථා පිළිබඳ විසේතර : 
           ආයතනය        තනුර        කාල පරිච්දේෙය                           අවු                    මාස 
          …………        …………      සිට…………ෙක්වා……….       …………         ………… 
          …………        …………      සිට…………ෙක්වා……….       …………         ………… 
          …………        …………      සිට…………ෙක්වා……….       …………         ………… 
                                                                                                       එකුව 
 
 
 

02 මුො හැරිදමන්ත පසු නිලධරයා දසේවදයහි නියැලිමට අදේක්ිත තනුර : ………………..              

2.1 ආයතනය           : ……………………………………………………………………………………………...................... 

2.2 අමාතාංශය       : ………………………………………………………………………………………………………………….  
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2.3 වෘත්ීය සමිතිය / සුබසාධක සංගමය : …………………………………………………………. 

2.4 තනුර : ………………………………………………………………………………………. 

2.5 මුොහැරීම ඉල්ලලා සිටින්තදන්ත සේිරවෙ තාවකාලිකවෙ යන වග : …………………………………… 

2.6 තාවකාලිකව නේ දකාපමණ කාලයකටෙ යන වග : ……………………………………………. 

2.7 තනුදර් රාජකාරි භාර ගැනිමට අදේක්ිත දිනය : ……………………………………………… 

 

03. මා …………………….………  හි ……………………….…… තනුරට පත් කිරිමට කැමැත්ත            

ප්රකාශ කරමින්ත ………………………………… විසින්ත නිකුත් කළ ලිපිය දේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි 

 

04.මා ……………………… වෘත්තිය සමිතිදේ / …………………….….…… ශුභ සාධක සංගමදේ 

     ...……………………………. තනුරට දතෝරාගත් බවත් , එහි කටයුු සඳහා මා රාජ දසේවදයන්ත    

     තාවකාලිකව මුො ගැනීම අවශ බවත් ප්රකාශිත එම සංගමදේ …………….………………. රැසේීේ      

     වාර්තාදේ සහතික කළ පිටපතක් දේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි . එදසේම එම සංගමදේ ලියාපදිංචි   

     සමාජිකයින්ත සංඛ්ාව පිළිබඳ විසේතරත්, අනුමත වවසේථාදේ පිටපතකුත් දේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 

 

05. ඉහත ෙක්වා ඇති කරුණු සත බව මම සහතික කරමි.රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභා කාර්ය පාටිපාටික                   

රීී 1 වන කාණ්ඩදේ 143 වගන්තතිය ප්රකාරව දමම ඉල්ලීම කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි . ඒ අනුව  

………………………………………………     තනුදරහි දසේවය සඳහා මා රජදේ දසේවදයන්ත 

සේිරව / තාවකාලිකව මුොහරින දලස කාරුණිකව ඉල්ලලමි. 

 

 

      දිනය : ........................................          ………………….   

             නිලධාරියාදේ අත්සන 

 

 

06.  ආයතන ප්රධානියාරේ නිර්රේශය  

 

ඉහත සඳහන්ත කරුණු දපෞද්ගලික ලිපි දගානුව , මදේ ෙැනුම හා විශේවාසය අනුව නිවැරදි බවට සහතික 

කරමි. 1.8 හා 19 කරුණු පිළිබඳව විදශේෂ අවධානය දයාමු කරමින්ත පරික්ෂා කළ බව ෙ වැඩිදුරටත් සහතික 

කරමි. 

                

       

                  …………………………… 

                       ආයතන ප්ර ධානියාදේ අත්සන 

 

             (නිල මුද්රාව) 

     දිනය : ......................................... 
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07. රදපාර්තරේන්තතු නිර්රේශය : 

 

ඉහත සඳහන්ත කරුණු දපෞද්ගලික ලිපි දගානුව , මදේ ෙැනුම හා විශේවාසය අනුව නිවැරදි බවට සහතික 

කරමි. 1.8 හා 19 කරුණු පිළිබඳව විදශේෂ අවධානය දයාමු කරමින්ත පරික්ෂා කළ බව ෙ වැඩිදුරටත් සහතික 

කරමි. 

                

                        …………………………… 

         දිනය : .........................................      දෙපාර්තදේන්තු ප්ර ධානියාදේ අත්සන 

 

                        (නිල මුද්රාව) 

       

 

08. අමාතයංශ රල්ලකේරේ නිර්රේශය :  

 

ඉහත සඳහන්ත කරුනු පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වන අතර දමම නිලධාරියා ........................... දින   සිට 

.................... ෙක්වා තාවකාලිකව / සේීරව රාජ දසේවදයන්ත මුොහැරීම නිර්දද්ශ කරමි. 

 

 

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

              අමාතාංශ දල්ලකේදේ අත්සන  

         

                                                                                                       (නිල මුද්රාව) 

      දිනය : ............................... 

 

09. පරිපාෙන බෙධාරීයාරේ නිර්රේශය :  

 

....................................................................... මයා /මිය/ දමය............................................... දින සිට        

......................................... දින ෙක්වා තාවකාලිකව / සේීරව රාජ දසේවදයන්ත මුොහැරීම නිර්දද්ශ                                                                     

කරමි 

         

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

        බලධාරියාදේ අත්සන  

         

(නිල මුද්රාව) 

දිනය : ............................... 
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