මගේ අංකය: සීඑස් 01/01,
ප්රධාන ගේකම් කාර්යාලය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,රත්නපුර.
2018.07.
සබරගමුව පළාත් සභාගේ
සියලුම අමාත්යංශ ගේකම්වරුන්,
නිගයෝජ්ය ප්රධාන ගේකම්වරුන්,
ගෙපාර්ත්ගම්න්ු / ආයත්න ප්රධානීන් ගවත්.

සබරගමුව පළාත් රාජ්ය සේවසෙහි නිලධාරීන්සේ වාර්ෂික ේථාන
මාරු - 2019.
සබරගමුව පළාත් රාජ්ය ගස්වයට අනුයුක්ත්ව විවිධ අමාත්යංශ / ගෙපාර්ත්ගම්න්ු
හා කාර්යාලවල ගස්වය කරනු ලබන සබරගමුව පළාත් රාජ්ය කළමනාකරණ
සහකාර ගස්වය (කලමනාකරණ සහකාර ගස්වගේ නිලධාරීන්ට අධි ගේණිගේ
නිලධාරීන් ෙ ඇුලත් ගේ.) /සංවර්ධන නිලධාරී ගස්වය/ශ්රී ලංකා ත්ාක්ෂණ
ගස්වගේ කාර්ික නිලධාරී / සැලසුම් ශිේී,ඒකාබද්ධ රියදුරු ගස්වය,කාර්යාල
ගස්වක ගස්වය යන ගස්වාවන්ි නිලධාරීන්ගේ / ගස්වකයින්ගේ (දීප වයාප්ත්
ගස්වාවන්ි ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගත් හා පළාත් පාලන ආයත්න විසින් පත් කරන ලෙ
නිලධාරීන්/

ගස්වකයින්

හැර

උො:

ගසෞඛ්ය

කම්කරු/ගගාවිපල

කම්කරු/සනීපාරක්ෂක කම්කරු ආදී ගස්වාවන් හැර) අන්ත්ර් අමාත්යංශ වාර්ික
ස්ථාන මාරු 2019.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ස්ථාන මාරු අයඳුම්පත්
කැඳවනු ලැගේ. ගෙපාර්ත්ගම්න්ුමය ත්නුරු සඳහා වූ ස්ථාන මාරුවීම් අොල
ගේකම්වරයා විසින් සිදු කරනු ඇත්.
02.

ගරු ආණ්ඩුකාරුමා විසින් අනුමත් කර ඇති වාර්ික ස්ථාන මාරු

පරිපාටිගේ පිටපත්ක් ඔබගේ ෙැන ගැනීම සඳහා ගම් සමඟ අමුණා ඇත්.
ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගත් නිලධාරීන්/ ගස්වකයින්ගේ වාර්ික ස්ථාන මාරු අොල
අමාත්යංශ / ගෙපාර්ත්ගම්න්ු විසින් පත් කරනු ලබන ස්ථාන මාරු මණ්ඩඩල මඟින්
ක්රියාත්මක

කළ

යුුය.

ඒ

සඳහා

අමාත්යංශ

ගේකම්වරුන්

විසින්

ත්ම

ගෙපාර්ත්ගම්න්ු ප්රධානීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ගමි සඳහන් කාල සටහනට
අනුව ස්ථාන මාරු ක්රියාත්මක කළ යුුය.
03.

සියලුම ස්ථානමාරු ක්රියාත්මක කරනු ලබන්ගන් ආයත්න සංග්රහගේ III

පරිච්ගේෙගේ 3:10 වගන්තිය අනුවය. වෘත්තිය සංගම්වල ත්නුරු ෙරණ
නිලධාරීන් ස්ථාන මාරු සම්බන්ධගයන් ආයත්න සංග්රහගේXXV පරිච්ගේෙගේ
සඳහන් විධිවිධාන අනුගමනය කරනු ඇත්.
04.

වර්ත්මාන ගස්වා ස්ථානගේ වසර 05 ක් ගහෝ ඊට වැඩි ගස්වා කාලයක්

ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන්ගේ/ ගස්වකයින්ගේ ගස්වගේ අවශයත්ාවය මත් ස්ථාන
මාරු කිරීමට ඉඩකඩ ඇති ගහයින් එක් එක් ගස්වා ස්ථානවල වසර 05ක් ගස්වය
කර ඇති සියලුම නිලධාරීන් අනිවාර්ගයන්ම ස්ථානමාරු අයඳුම්පත් ඉදිරිපත් කළ

යුු බව ෙන්වි. එගස් ඉදිරිපත් ගනාකළ ගහාත් ඕනෑම ස්ථානයකට මාරුවීමට
කැමති ගස් සලකා ක්රියා කිරීමට සිදුවනු ඇත්. එගස්ම ආයත්න ප්රධානීන් විසින් ත්ම
ආයත්නගේ වසර 05ක් ගහෝ ඊට වැඩි ගස්වා කාලයක් සම්ූර්ණ කර

ඇති

නිලධාරීන් / ගස්වකයින් පිළිබඳ ලැයිස්ුවක් ගම් සමඟ අමුණා ඇති ගපෝරමගේ
ප්රකාරව සකස් කර එම අයගේ ස්ථානමාරු අයඳුම්පත්රෙ සමඟ එවිය යුු ගේ.
(ගමම ලැයිස්ුව එවීම අත්යවශය බැේ අවධාරණය කරි.)
05.

වර්ත්මාන

ගස්වා

ස්ථානගේ

ගස්වා

කාලය

වසර

05ක්

සම්ූර්ණ

ගනාවූවෙ,වර්ත්මාන ගස්වා ස්ථානය අයත් ප්රාගද්ශීය ගේකම් ගකාට්ඨාශය ුළ
වසර 05ට වඩා ගස්වය කර ඇත්නම් එම නිලධාරීන් පිළිබඳ ගත්ාරුරු එවිය යුු
ගේ. ගම් සමඟ ඇති ආකෘති පත්රගේ පහළින් එම ගත්ාරුරු සඳහන් කළ හැකිගේ.

06.

සියලුම අයඳුම්පත් අොල ගෙපාර්ත්ගම්න්ු ප්රධානීන් මඟින් ඔවුන්ගේ

නිර්ගද්ශය සිත්ව 2018.08.15 දිනට ගහෝ ඊට ගපර මා ගවත් ගයාමු කළ යුු අත්ර
නියිත් දිගනන් පසු ලැගබන ස්ථාන මාරු අයඳුම්පත් ප්රතික්ගේප කරනු ලබන බව
සැලකුව මැනවි. ස්ථාන මාරු නිගයෝග කිරීගමන් පසුව පුහුණු නිලධාරීන්
ගනාමැතිකම මත් මාරුවීම් අවලංගු කිරීම සඳහා ඉේීම් ගනාකරන ගලසටෙ ගමම
කාලය ුළදී එක් එක් විෂයන් සඳහා නිලධාරීන් කිිපගෙගනකු පුහුණු කර
ගැනීමට අවශය පියවර ගන්නා ගලසටෙ සියලුම ආයත්න ප්රධානීන්ට උපගෙස් ගෙනු
ලැගේ.
07.

සියලුම ස්ථානමාරුවීම් ආයත්න සංග්රහගේ III පරිච්ගේෙගේ 6 වන ගේෙගේ

කාල සටහනට අනුව ක්රියාත්මක කිරීමට සියලු උත්සාහයන් ෙරනු ලගේ. එම නිසා
එක් එක් අමාත්යංශ යටගත් ගෙපාර්ත්ගම්න්ු අත්ර, සිදු කළ අභයන්ත්ර
ස්ථානමාරුවීම් සඳහා වන අයඳුම්පත්ර ෙ මා ගවත් ඉදිරිපත් කළ යුුය. ස්ථානමාරු
මණ්ඩඩලය මඟින් ස්ථානමාරු පිළිබඳ සලකා බැීගමන් පසුව අවශය අභයන්ත්ර
ස්ථානමාරු ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස අොල බලධාරයා ගවත් ගයාමු කරනු ලැගේ.
08.

ගමම ලිපිය ත්ම අමාත්යංශගේ / ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ ගස්වය කරන අොල

ගස්වාවන්ි ගස්වකයන්ගේ ෙැනගැනීම සැලැස්වීමට ගෙපාර්ත්ගම්න්ු ප්රධානීන්
වගබලා

ගත්

ගෙපාර්ත්ගම්න්ු

යුුය.

එගස්ම

මඟින්

අොල

2018.08.01

දිගනන්

ත්නුරුවල

වාර්ික

පසුව

අමාත්යංශ

ස්ථානමාරු

හා

ගනාවන

අභයන්ත්ර ස්ථානමාරුවීම් ගනාකළ යුු බව කාරුණිකව ෙන්වි.
09.

ආයත්න ප්රධානීන් විසින් ත්මන් ගවත් ලැබී ඇති ස්ථාන මාරු අයඳුම්පත්වල

ත්ම නිර්ගද්ශය ෙක්වා රඳවා ගැනීමකින් ගත්ාරව නිශ්චිත් දිනයට ගහෝ ඊට ගපර
අොළ අයඳුම්පත් ප්රධාන ගේකම් ගවත් එවිය යුු බව විගශ්චෂගයන් ෙන්වි.
10.

ෙැනටමත් ඔබ කාර්යාලගේ යම් නිලධාරිගයකු ස්ථානමාරු නිගයෝග ලබා

ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්ත්ර පහත් පරිදි සපයන්න.
අංකය නම

ත්නුර

මාරු

මාරු

මාරුවීම්

කළ

නිගයෝග

කරන ලද්ගද් කරුණු

ස්ථානය ක්රියාත්මක කවුරුන්ෙ

ගවනත්

වන දිනය

යන වග හා
ලිපිගේ
අංකය හා
දිනය

ඉහත්

සඳහන්

ස්ථානමාරු

පරිපාටිය

යටගත්

ගස්වා

අවශයත්ාවය

හා

නිලධාරීන්ගේ ඉේීම මත් ගකගරන ස්ථාන මාරු නිගයෝග අනුව, නිලධාරීන්
ගනාපමාව නිෙහස් කිරීමටත්,ලබාගෙන අනුප්රාප්තිකයන්ට අොල විෂයන් ලබාදී
අවශය පුහුණුව හා උපගෙස් ගනාපමාව ලබාදීමටත්, කටයුු කරන ගමන්
කාරුණිකව ෙන්වන අත්ර, වාර්ික ස්ථාන මාරු පුහුණුව හා උපගෙස් ගනාපමාව
ලබාදීමටත්,කටයුු කරන ගමන් කාරුණිකව ෙන්වන අත්ර වාර්ික ස්ථාන මාරු
ඵලොයීව හා කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබගේ ූර්ණ සහගයෝගය ෙ
අගප්ක්ෂා කරි.

අ.කගේ...
ගේරත් ී.කුලරත්න,
ප්රධාන ගේකම්,

ප්රභාත් උොකර,

සබරගමුව පළාත්.

නිගයෝජ්ය

ප්රධාන

ගේකම්

(පාලන).

සබරගමුව පළාත් රාජ්ය සේවසේ නිළධාරීන්සේ වාර්ෂික ේථාන මාරු
පරිපාටිෙ.
01.

වාර්ික ස්ථාන මාරු නිගයෝගය සඳහා එක් එක් ගස්වාවන් සඳහා ගවන

ගවනම මාරු මණ්ඩඩල ස්ථාපනය කරනු ලැගේ.
(සබරගමුව පළාත් රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ගස්වගේ හා සමාන්ත්ර
ගස්වාවන් සඳහා එක් මාරු මණ්ඩඩලයක්ෙ, උපාධිධාරී ගස්වාවක් සඳහා එක් මාරු
මණ්ඩඩලයක්ෙ ඒකාබද්ධ කාර්යාල ගස්වක ගස්වගේ නිළධාරීන්/ ගස්වකයන් සඳහා
ත්වත් මාරු මණ්ඩඩලයක්ෙ වශගයනි.)
ගසෞඛ්ය අංශයට සම්බන්ධ ගස්වාවන් සඳහා (ගහෙ,උපස්ථායක වැනි) ගසෞඛ්ය
අමාත්යංශගේ ගේකම් විසින් මාරු මණ්ඩඩලයක් පිිටුවිය යුුය.
02.

සෑම මාරු මණ්ඩඩලයක් විසින්ම ආයත්න සංග්රහගේ විධිවිධානයන්ට යටත්ව

මාරු මණ්ඩඩල පරිපාටිය සකස් කරනු ලැගේ.

03.

මාරු මණ්ඩඩල පරිපාටිය සකස් කිරීගම්දී ගෙපාර්ත්ගම්න්ුවල හා පළාත්

අමාත්යංශ ගස්වා ස්ථාන වල ඇති පහසුකම් ආදිය සැලකිේලට ගගන පහසු හා
දුේකර ස්ථාන වශගයන් හඳුනාගගන කටයුු කරනු ලැගේ.
ස්ථාන මාරු සඳහා නිලධාරීන්ගේ සුදුසුකම් ආදිය ගැන තීරණය ගැනීගම්දී පහත්
සඳහන් කරුණු ගැන සලකා බලනු ලැගේ.
I.

පහසු ගස්වා ස්ථානයක අවුරුදු 05 ක ගස්වා කාලයක් ගහෝ දුේකර ගස්වා
ස්ථානයක අවුරුදු 02 ක ගස්වා කාලයක් ඇති නිළධාරිගයකු ස්ථාන මාරු
ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.

II.

පහසු ගස්වා ස්ථානයක නියිත් ගස්වා කාලය සම්ූර්ණ ගනාකරන ලෙ
නිළධාරිගයකු දුේකර ගස්වා ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවක් ඉේලා සිටින්ගන්
නම්, ගස්වා අවශයත්ාවයන්ට යටත්ව එවැනි ස්ථාන මාරුවක් ලැබීමට ඔහු /
ඇය සුදුසු වන්ගන්ය.

III.

අවුරුදු 02 ක් ගහෝ ඊට වැඩි කාලයක් දුේකර ගස්වා ස්ථානයක ගස්වය කරන
නිළධාරිගයකුට පහසු ස්ථානයකට මාරුවක් දීමට සිදුවන අවස්ථාවකදී එම
පහසු ස්ථානගේ වැඩිම ගස්වා කාලයක් ඇති නිළධාරියා ඉන් පිටත්ට මාරු
කළ හැකිය.

IV.

දුේකර ස්ථානයකට ගවනත් ඉේීම් ගනාමැත්ගත් නම්, නියිත් කාලයකට
වඩා වුවෙ එම ස්ථානගේ ගස්වය කරන නිළධාරියාට ත්මා කැමති නම් එි
දිගටම රැදී සිටීමට ඉඩගෙනු ඇත්.

V.

නිළධාරියා ගමන්ම ත්ම පවුගේ අයටෙ

ඇතිවන අපහසුත්ාවයක් අවම

කිරීමට හැකි වන ගස් ස්ථාන මාරුවක් ලබාදීමට ස්ථාන මාරු මණ්ඩඩලයට
පහසුවීම පිණිස නිළධාරිගයකු විසින් ත්මා ඉේලා සිටින ගස්වා ස්ථානයකට
අමත්රව ත්වත් විකේප ස්ථාන ුනක් ඉේලුම් පත්රගේ සඳහන් කළ හැකිය.
VI.

භාර්යාව ගහෝ ස්වාි පුරුෂයා යන ගෙගෙනාම රාජ්ය ගස්වගේ නියුක්ත් අය
නම් එම ගෙගෙනා, ඔවුනගේ ඉේීම අනුව එකම ප්රගද්ශයක ගස්වය
කරන්නට ඉඩ ලබාදීමට සෑම උත්සාහයක්ම ෙරනු ඇත්.

VII.

සාමානයගයන් වයස අවුරුදු 57 ඉක්මවූ නිළධාරීන් ඔවුන්ගේ ඉේීමක්
ගනාමැති නම් මාරු ගනාකරනු ඇත්.

VIII.

ගස්වා ස්ථානයක් ප්රිය මනාප හා ප්රිය මනාප ගනාවන ඒවා වශගයන් ගවන්
කර ගනු ලැගේ. ප්රිය මනාප ගනාවන්නාවූ කාර්ය ස්ථානයන්ි ගස්වය සඳහා
නිළධාරීන් ගත්ෝරා ගැනීගම්දී පාසේ යන ෙරුවන් ඇති විවාහක නිළධාරීන්ට
වඩා අවිවාහක නිළධාරීන්ෙ, පාසේ යන ෙරුවන් ගනාමැති විවාහක
නිළධාරීන් ෙහැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ගත්ෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් වනු
ඇත්.

IX.

යම් කිසි වෘත්තිය සිතියක සභාපති/ ගේකම් මාරු කරනු ලබන්ගන් නම්
එම තීරණය ප්රධාන ගේකම් විසින් ගපෞද්ගලිකව ගනු ඇත්.

X.

යම් කිසි නිළධාරිගයකු ගහෝ නිළධාරිනියක ගහෝ ස්වාි පුරුෂයා

ගහෝ

භාර්යාව ත්රිවිධ හමුොගේ ගහෝ ගපාලිස් ගස්වගේ නියුු වූවන්ගගන් උුරු
නැගගනිර පළාත්වල ක්රියාන්විත් ගස්වගේ නියුු වන විට ඔවුන් මාරු
කරනු ලබන්ගන් එම නිළධාරීන්ගේ ඉේීම් අනුව පමණි. එබදු ක්රියාන්විත්
ගස්වගේ නිළධාරීන්ගේ ඉේීමක් ගේ නම් ඒ ගැන විගශ්චෂගයන් සලකා බලනු
ඇත්.
XI.

අතිගර්ක

දීමනා

ගගවීම්

ලැගබන

කාර්යාල

(උො:

පළාත්

ආොයම්

ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව) ගස්වය කරන නිළධාරිගයකුට එම කාර්යාලයක අවුරුදු
02කට වඩා ගස්වය කළ හැක්ගක් එම කාර්යාලයකට ස්ථාන මාරු ලැබීමට
ගවනත් අයඳුම්කරුවන් ගනාමැත්ගත් නම් පමණි.
XII.

පහසු ගස්වා ස්ථානයක නිළධාරිගයකු දුේකර ගස්වා ස්ථානයකට ස්ථාන
මාරුවක් ඉේලන්ගන් නම්, එම ඉේීම් ගකගරි විගශ්චෂගයන් සලකා බලනු
ලැගේ.

(දුේකර

ගස්වා

වශගයන්

ගකාගලාන්න/

ඇඹිලිපිටිය/ඉඹුේගප්/කළවාන/අයගම/ෙැරණියගල/යටියන්ගත්ාට ප්රගද්ශවල
පිිටි

කාර්යාල

සලකන

අත්ර

අර්ධ

දුේකර

ප්රගද්ශ

වශගයන්

වැලිගගගපාල/අරණායක ප්රගද්ශ සලකනු ලැගේ.
XIII.

ස්ථාන මාරු සඳහා වන අයඳුම්පත් මාරු මණ්ඩඩලගයන් නියම ගකගරන
ආකෘති පත්රය අනුව සම්ූර්ණ කළ යුු අත්ර ඒවා ගෙපාර්ත්ගම්න්ු
ප්රධානීන් මඟින් ඔවුන්ගේ නිර්ගද්ශය ෙ සිත්ව ඉදිරිපත් කළ යුුය.

04.මාරු මණ්ඩඩල කාල සටහන:
අගගෝස්ු 15 දින ෙක්වා

-

ඔක්ගත්ෝම්බර් 01දින ගහෝ ඊට ගපර -

ස්ථාන මාරුඉේලුම් පත් කැඳවීම
අොළ නිළධාරීන්ට ස්ථාන මාරු නිගයෝග

ෙැනුම් දීම
ඔක්ගත්ෝම්බර් 15 දින ෙක්වා

-

අභියාචනා භාර ගැනීම

ගනාවැම්බර් 01 දින ගහෝ ඊට ගපර

-

අභියාචනා

සම්බන්ධව

ගන්නා

ලෙ

තීරණ ෙැනුම් දීම
05.ස්ථාන මාරු ඉේලුම්පත් එවිය යුු ලිපිනය
ප්රධාන ගේකම්, සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය - රත්නපුර.

ගම් පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශය වන්ගන් නම් දුරකථන අංක 0452223080 පරිපාලන නිළධාරීගගන් විමසිය හැකිය.

ේථානමාරු අෙඳුම්පත්රෙ.
1.නිලධාරියාගේ නම:- .........................................................................................................
2.වර්ත්මාන ත්නුර හා ගේණිය:-..........................................................................................
3.පළාත් රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ගස්වයට අයත් නිලධාරිගයකු නම්
ගස්වයට

අන්ත්ර්ග්රහනය

වීමට

ගපර

සිටි

ගස්වාවන්:-

......................................................................................................
(ලිපිකරු/ලඝු ගේඛ්ක/යුරු ගේඛ්ක/ගබඩා භාරකරු/සරප්/ගපාත් ත්බන්නා ආදී)
4.ස්ිර පදිංි ස්ථානගේ ලිපිනය:-................................................................................................
5.උපන් දිනය:-.................................................ස්ී පුරුෂ භාවය:-..............................................
6.2019.01.01 දිනට වසය අවුරුදු:I.

ෙැනට ගස්වය කරන ස්ථානය හා එම ස්ථානයට පත් වූ දිනය :...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

II.

ගම් ප්රගද්ශය:-........................................................................................................

III.

ගම් ප්රගද්ශගේ ගස්වය කර ඇති කාලය:-...................................................................

IV.

ෙැනට ගස්වය කරන ස්ථානයට මාරුවී පැිණීමට ගේුව:........................................................................................................................................

7.මුේ පත්වීම් දින සිට ගස්වය කළ කාර්යාල හා කාල සීමාවන්:කාර්යාලය

කාලසීමාව

ෙැරූ ත්නුර

මාරුවීමට ගේු
සිට
01.................

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

ෙක්වා
......................

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

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

02...............

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

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

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

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

03................

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

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

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

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

04...............

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

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

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

05................

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

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

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

8.ස්ථාන මාරුවක් ලබා දුනගහාත් යාමට කැමති ස්ථාන:-

01.......................................................................................................................................
02......................................................................................................................................
03......................................................................................................................................
04.....................................................................................................................................
05.....................................................................................................................................
9.ස්ථාන මාරු ඉේීමට ඇති ගේුව:-..................................................................................
10.විවාහක/ අවිවාහක ත්ත්ත්වය:-.........................................................................................
11.I.භාර්යාව/ස්වාි

පුරුෂයා

රැකියාවක්

කරන්ගන්

නම්

ඔහුගේ/ඇයගේ

රැකියාව:...........................................................................................................................................

II.ඔහුගේ/ඇයගේ ගස්වා ස්ථානය:.............................................................................................................................................
III.ඔහුගේ/ඇයගේ ගම් ප්රගද්ශය:-.................................................................................................
12.ගවනත් කරුණු:-..................................................................................................................
ඉහත් සඳහන් කරුණු සත්ය හා නිවැරදි බව ප්රකාශ කරි.
දිනය:-.......................................................

අත්සන:නම:-

ගපෞද්ගලික ලිපිගගානුව නඩත්ු කරන කාර්යාලගේ ප්රධානීන්ගේ සහතිකය
ප්රධාන ගේකම්,
සබරගමුව පළාත් සභාව.
ගමම කාර්යාලගේ...............................................................................................ගස්වගේ අනුමත්
සංඛ්යාව.......කි.
එබැවින්

සුදුසු

සිටින

සත්ය

ගස්වක

අනුප්රාප්තිකගයකු

සංඛ්යාව........................................................කි.

සිත්ව/රිත්ව

නිලධාරියා/නිලධාරිනිය

මුොහැරිය හැකිය/ගනාහැකිය. ඉේලුම් පත්රය නිර්ගද්ශ කරනු ලැගේ./ගනාලැගේ.

(අනුප්රාප්තිකගයකු සිත්ව වුවෙ මුො හැරිය ගනාහැකි නම් එයට ගේු පැහැදිලි
පහත් සඳහන් කරන්න.)

දිනය:-.......................................................

........................................................
ගෙපාර්ත්ගම්න්ු

අත්සන
(නිල මුද්රාව ත්බන්න)

ප්රධානියාගේ

(ලිපිගේ 04 හා 05 ගේෙ ප්රකාර ආයත්න ප්රධානියා විසින් එවිය යුු වාර්ත්ාව)

වාර්ෂික ේථානමාරුවීම් - 2019
වර්ත්මාන ගස්වා ස්ථාන ගේ අවුරුදු 05 ට වඩා ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන් පිළිබඳ
විස්ත්ර (එක් එක් ත්නුරු සඳහා ගවන් ගවන්ව ගත්ාරුරු ලැයිස්ු එවීමට
කටයුු කරන්න.)
01.වර්ත්මාන කාර්යාලගේ අවුරුදු 05 ට වඩා ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන්
නම

තනතුරු

වර්ෂතමාන සේවා ේථානෙට පැමිණි දිනෙ

I.
II.
02.වර්ත්මාන කාර්යාලගේ අවුරුදු 05 ක ගස්වා කාලයක් ගනාමැති වුවත්,
වර්ත්මාන කාර්යාලය අයත් ප්රාගද්ශීය ගේකම් ගකාට්ඨාශය ුළ පිිටි කාර්යාල
වල අවුරුදු 05 කට වඩා ගස්වය කර ඇති නිලධාරීන්
නම

ත්නුරු

වර්ත්මාන ගස්වා ස්ථානයට
පැිණි දිනය

I
II
III
IV
V

නම
ත්නුර
හා
ගපෞද්ගලි
ක
ලිපිනය

වයස
අවුරුදු

කලින්
ගස්වය
කළ
ස්ථානය

කාල
සීමාව

ස්ථාන
මාරු
ලැබීමට
නිලධාරි
යා
කැමති
ස්ථාන
03ක්

පවරා
නිලධාරි
ඇති/ඉටු යාගේ
කරන
අත්සන
රාජ්කාරි
ස්වභාව
ය
හා
ගවනත්
විස්ත්ර

සිට ෙ
ක්වා

ඉහත් සඳහන් ගත්ාරුරු ගමම කාර්යාලගේ ඇති ගත්ාරුරුවලට අනුව හා
නිලධාරියා සඳහන් කර ඇති පරිදි නිවැරදිය.

දිනය:-..............................................................
මුද්රාව

ආයත්න ප්රධානියාගේ අත්සන හා නිල

