මගේ අංකය : DL/E/03/12/2020 (මා.ම)
ආයතන අංශය,
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුව,
ගකාළඹ 05.
2021.10.13

සියළුම කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/ නිගයෝජ්ය කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/දිස්ික් කර්මාන්තතශාලා
පරික්ෂක ඉංජිගන්තරුවරුන්ත/සහකාර කම්කරු ගකාමසාරිස්වරුන්ත/ගජ්යෂ්ඨ කම්කරු නිලධාරින්ත ගවත,

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ වාර්ික අභ්යන්තතර ස්ථාන මාරුවීම් - 2022
කම්කරු නිලධාරී තනුර
කම්කරු ගෙපාර්තගම්න්තුගේ කම්කරු නිළධාරීන්ත සඳහා 2022 වාර්ික අභ්යන්තතර ස්ථාන මාරුවීම්
අයදුම්පත් කැඳවනු ලැගේ. ස්ථාන මාරු වීම් අගේක්ෂා කරන හා 2021.12.31 දිනට වර්තමාන ගස්වා
ස්ථානගේ අවම වශගයන්ත වසර 03ක ගස්වා කාලයක් සම්ුර්ණ කර ඇති කම්කරු නිලධාරින්ත ගම් සමඟ
ඇති වාර්ික ස්ථාන මාරු වීම් අංක 01 ආකෘති පත්රය සම්ූර්ණ කර ඔබගේ නිර්ගේශ සහිතව මා ගවත
එවිය යුුය.
02. එගමන්තම වත්මන්ත ගස්වා ස්ථානගේ වසර 05කට වැඩි කාලයක් ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන්ත වාර්ික
ස්ථාන මාරු වීම් වලට යටත් වන බැවින්ත ස්ථාන මාරුවක් ඉල්ලුම් ගනාකරන්තගන්ත වුවෙ එම සියුම
නිලධාරීන්ත වාර්ික ස්ථාන මාරු වීම් අංක 02 ආකෘති පත්රය අනිවාර්ගයන්තම සම්ූර්ණ කර මා ගවත එවිය
යුුය.
03. ගම් දිනවල රට ුල පවතින තත්වය මත ස්ථානමාරු ඉල්ලීම් කල සියුම නිළධාරින්තගේ අයඳුම්පත්
ආයතන අංශය ගවත ලැබී තිගේෙැයි තහවුරු කර ගැනීම අවශය බැවින්ත ස්ථාන මාරු අයඳුම් කරන සියුම
නිළධාරින්ත පහත සබැඳියට පිවිස තම ගතාරුරු ඇුලත් කිරීම අනිවාර්ය වන අතර ස්ථානමාරු ඉල්ලුම්
පත්රගේ ගතාරුරු හා පහත සබැඳිගයන්ත පිවිගසන “Google Form” හි ගතාරුරු එකිගනකට පරස්පර
ගනාවිය යුුය.
https://forms.gle/T5YoWyrZC9K7JXcM8
එගස්ම වත්මන්ත ගස්වා ස්ථානගේ වසර 05කට වැඩි කාලයක් ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන්ත තම ගතාරුරු
පහත සබැඳියට පිවිස ඇුලත් කල යුුය.
https://forms.gle/hiTAGpxuCcHVXGcH6
04. ඉහත “Google Form” හි ගතාරුරු ඇුලත් කලෙ ආයතන ප්රධානී නිර්ගේශ සහිත ෙෘඩ පිටපත්
ආයතන අංශය ගවත තැපැල්ල මගින්ත ගහෝ අතින්ත ගගනැවිත් භ්ාර දීම අනිවාර්ය වන අතර ආයතන ප්රධානි
නිර්ගේශ රහිත ස්ථානමාරු ඉල්ලීම් ස්ථානමාරු මණ්ඩලගේදී සලකා බලනු ගනාලැගේ.
05.ගම් පිළිබඳ ඔබ කාර්යාලගේ ගස්වගේ නියුු සියුම කම්කරු නිලධාරීන්ත ෙැනුවත් කර අයදුම්පත්
2021.10.30 දිනට ගපර මා ගවත එවීමට කටයුු කරන ගමන්ත කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි.

^jd¾Isl ia:dk udreúï- wNHka;r 01&

lïlre fomd¾;fïka;=fõ jd¾Isl wNHka;r ia:dk udre - 2022
01' I' ks,Odßhdf.a iïmq¾K ku ^uhd$ñh$fuh hkak i|yka lrkak&:….…………………….…....................
..………………………………………………………………………….……..………………................................................
II.ia;%S$ mqreI Ndjh: ……………………………………..…………………………...……..……...........................................
III. ks,Odßhdf.a iaÒr yd ;djld,sl ,smsk: ……………………………..……………..…........................................
………………………………………………………………………….…………….………................................................
……………………………………………………………………………..…………………................................................
IV. oekg mosxÑ m%foaYh: ………………………………………..………..………….…….....…….......................................
V. Wmkaoskh: ………….......………….…

2021.12.31 oskg jhi: …………………...……..................................

VI. cd;sl ye÷kqïm;a wxlh: …………...…………………………………….............................................................

02' I' ks,Odßhdf.a ;k;=r yd fY%aKsh: ………………………………………….…………......……...................................
II' j¾;udk fiajd ia:dkh: ………………….…………………………………………………..........................................

03' I' ks,Odßhd$ks,Odßksh újdylo$wújdylo hk nj: ……………...…...…............……….…..…...................
II.orejka .Kk iy Tjqkaf.a jhi: ………...….......……………....…………………..…...………............................
III.mdi,a hk orejka fjf;d;a Tjqka bf.kqu ,nk mdi, : ………….…………………………........................
…………………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………..….....................................................

04' I.j¾;udk fiajd ia:dkhg meñKs oskh: …………………………………….....…………...……….............................
^m%Odk ld¾hd,fha fiajh lrhs kï oekg fiajh lrk wxYhg meñKs oskh fkdj m%Odk
ld¾hd,fha fiajhg meñKs uq,aoskh i|yka lrkak&

II.j¾;udk fiajd ia:dkhg fmr fiajh l, fiajdia:dk yd fiajh l, ld,iSudjka wkqms<sfj,ska:
fiajd ia:dkh

fiajh l, ld,iSudj

1.
2.
3.
4.
5.

05' jd¾Isl ndysr ia:dk udre i|yd whÿïlr ;sfí o@ : ……………………………………………….......................
^wod< ks,OdÍkag muKs&
06' wNHka;r ia:dk udreùï wfmalaId lrk ia:dk 03 la wkqms<sj,ska i|yka lrkak'
i.

………………………………………………..…………..

ii.

………………………………………………..…………..

iii.

………………………………………………..…………..

07' ia:dk udre b,a¨ï lsÍug fya;=: ………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………….….....................................................
…………………………………………………………………………………………………….….....................................................

by; olajd we;s f;dr;=re i;H nj uu m%ldY lrñ'

oskh: ……………………......

...................……………………
ks,Odßhdf.a w;aik

08' wxY m%Odkshdf.a ks¾foaYh
fuu ia:dkudrej ks¾foaY lrñ$ks¾foaY fkdlrñ'

oskh: ……………………

………………………………..........
wxY m%Odkshdf.a w;aik iy ks,uqødj

^jd¾Isl ia:dk udreúï- wNHka;r 02&

tla fiajd ia:dkhl jir 05lg jeä ld,hla fiajh lr we;s ks,OdrSka úiska fuu
wdlD;s m;%h wksjd¾fhka iïmQ¾K l, hq;=h

01' I' ks,Odßhdf.a iïmq¾K ku ^uhd$ñh$fuh hkak i|yka lrkak&: ………..……………...…………………….
…………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………………….
II. ia;%S$ mqreI Ndjh: …………………………………………………………...………..………………………….………………………
III. ks,Odßhdf.a iaÒr yd ;djld,sl ,smskh: ………………………...………………….…….................................
……………………………………………………………………………….………..…............…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………………..
IV. oekg mosxÑ m%foaYh: ……………………………………………………….………..………...........................................
V. Wmkaoskh: ………….......………………..

2021.12.31 oskg jhi: …………….…..……………………………

VI. cd;sl ye÷kqïm;a wxlh: ………….........……………………......................................................................

02' w' ks,Odßhdf.a ;k;=r yd fY%aKsh: …………………......…………………………......……..……………………………….
wd' oekg isgsk fiajh: ……………………………………………...………………......…………………………………………….
we' j¾;udk fiajd ia:dkh yd tys fiajd ld,h: (2021.12.31 oskg&………………………….……………………
………………….…………………………………..………………………………….………………………………………………………..
wE' j¾;udk osia;%slalfha fiajd ld,h (2021.12.31 oskg&…………........……………………………………………..
b' ia:Sr m;aùï ,smsfha wxlh: …………........……………………………..
B' fiajhg n|jd .;a udOH : ………….......….………………………………

03' w' ks,Odßhd$ks,Odßksh újdylo$wújdylo hk nj: ………...…............……..…….………………………………..

I. l,d;%hdf.a fiajd ia:dkh (………...…............……….……………...…............……………………………………………
II. orejka .Kk iy Tjqkf
a .a jhi: ………...….......…………………………..…...….………………………………………
III. mdi,a hk orejka fjf;d;a Tjqka bf.kqu ,nk mdi, : …………..………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………........................................................
04' uq,a m;aùfï isg fiajd ia:dkh yd ld,iSudjka ms<sfj,ska
fiajd ia:dkh

fiajh l< ld,iSudj

1.
2.
3.
4.
5.

05' jd¾Isl ia:dk udre i|yd whoqïlr ;sfío @ ………………………………………………………………….
06' whoqïlr fkdue;skï ia:dk udreùula ,enqkfyd;a fiajh lsrSug leu;s ia:dk 03la
I.

…………………..………………………………………………

II.

……………………..…………………………………………..

III.

………………………….……………………………………….

by; olajd we;s f;dr;=re i;H nj uu m%ldY lrñ'

oskh: ……………………

…………………………………………
ks,Odßhdf.a w;aik

by; i|yka f;dr;=re ksjerosh

oskh: ……………………

……………………………………………
wxY m%Odkshdf.a w;aik

