
 

wOHlaIckrd,a 
gzpg;ghsh; ehafk;   0112186022 
Director General 

ld¾hd,h/*elaia 
mYtyfk;011 2187131 
njhiyefy 
Office /Fax       011 2187133 

 

.sKqïwxYh 
fzf;Ff;fpis011 2187130 
Accounts Branch 
 

úoHq;a ;emE,dg@dome.gov.lk 
kpd;dQ;ryinfo@dome.gov.lk 
e-mail ; 

 
 

Tfíwxlh  
ckJ ,y  

Your No 

දිනය            2022.04.27 

Date 

 

 
ñksian, iy /lSrËd fomd¾;fïka;=j 
kdpjtYNtiytha;g;Gj; jpizf;fsk; 

DEPARTMENT OF MANPOWER AND EMPLOYMENT 
9 jkuy,  9

th
  Floor   9k; khb 

fi;aisrsmdh 2 jkwoshr  Sethsiripaya 2
nd

  Stage  nrj;rphpgha 2k; fl;lk; 

n;a;ruq,a,  Battaramulla   gj;juKy;iy  

 

 

 

සියළුම ක්ෂ ේත්ර ිලධාරීන්  ෂත,  

   

දිස්ත්රික් නිලධාරී තිතුර සිසා ීි් කිරී ත  

ෂමම ෂෙපරර්,ෂේ් තුෂේ උපරය මරර්ගික සැළැස්ම අනුත එක් එක් දිස්ත්රික්ක ෂත, පත ර ි  ඉධක්ක 

සේපූර්ණ ක  ගැනීම  දිස්ත්රික්ක  ර රාරන කරර්යරධය අ,  මනර සේන් ධීක ණයක් පතත්තරගැනීම  

දිස්ත්රික් සේන් ධීකර ක ,නතුෂර් ෂසේතය ක න්්  ,ම ත්ත්ය ය අත්ෙැම්ේ  පුළුල් ක  ගැනීමට 

අෂේක්ෂි, ිලධාරීන්   ට එම අතස්ථර ධනර දීම ස    දිස්ත්රික් සේන් ධීකර ක ,නතු  සඳ ර පත් 

කිීනෂේ ක්රමෂේෙය ිධිමමත් කිීනම යන කුණු  පෙනේ ක  ගිලන්්  දිස්ත්රික් සේන් ධීකර ක ිලධාරීන 

,නතු  සඳ ර  අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිීනමට සියළුම ක්ෂ ේත්ර ිලධාරීන්   ට අතස්ථරත සළසර දීම 

අෂේක්ෂි,ය. 

  
02. ෙැනට ෂමම ෂෙපරර්,ෂේ් තුතට අනුයුක්,ත දිස්ත්රික් ෂල්කේ කරර්යරධතධ  ර රරෂිය ය ෂල්කේ 

කරර්යරධතධ ෂසේතෂේ ිලයුතු ෂමම ,නතු  සඳ ර කැමැත්,ක් ෙක්තන ක්ෂ ේත්ර ිලධාරීන්  සඳ ර 

සේමුඛ පීනක් ණයක් පතත්තර එහිදී ධනර ග් නර ධකුු  අනුපිළිතධ  අනුත තඩරත් සුදුසු ිලධාරරියර 

පත් කිීනමට සැළසුේ ක  ි,. 

 

03. සේමුඛ පීනක් ණෂේ ධකුු  පටිපරටිය සකස් කිීනම සේන් ා  කටයුතු  අතස්  අදියෂර් පත න 

නැිධ්   ඒ සේන් ා ෂ,ො තුුණ ඉදිරිෂේදී ෙැනුේ දීමට කටයුතු ක න නත කරුණණිකත ේ තන්. ,තෙ  

ඉ , ,නතු  සඳ ර පත්වීමට අෂේක් ර ක න  ිලධාරීන්  ිධසි්  ප ,  සැනැඳිය    ර ගූගල් 

අයදුේප, (Google form) 2022.04.30 දිනට ෂප  ිලතැ දිත සේපූර්ණ ක  ඉදිරිපත් ක න ෂධසත් 

(Submit) ෂධසත්  එෂසේ ෂනොතන අයදුේපත් ෂනොසළකර  ැීනමට සිදුතන නතත් තැඩිදු ටත් කරුණණිකත 

ේ තන්. 

සැනැඳිය - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

AhLfm6vlwte1ljlLJMu5H46RixklTEAbH3oQ8c90Pn_tgw/viewform?usp=sf_link 

 

 

ඒ.එල්.එල්.කුධතංශ 

අායක්  (පරධන  

 

uf.awxlh 
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To all field Officers,  

 

Appoint for the post of District Coordinator 

 

This is to inform that, the department plans to provide an opportunity for all field officers, 

who wish to expand their professional experience by serving as the District Coordinators to 

apply for above named position in the Department. It is expected to achieve the strategic plan 

and targets, maintain good coordination among all Divisional Secretariats, District Secretariat 

and Head office in the respective District and formalize an appointment procedure through 

this.  

 

02. Field officers, who attached to this Department and working in any District 

Secretariats or Divisional Secretariats or  attached to head office and wish to transfer to 

District or Divisional secretariats are allowed to apply for this post. It is planned to conduct 

an interview and select the most suitable officer considering the score order of obtained 

marks.  

 

03.  The procedure and marking scheme of the interview will be published as soon as 

possible. Further, the officers who interest for the post of District Coordinator are informed to 

fill and submit the Google form on or before 30/04/2022.  

  

Link- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

AhLfm6vlwte1ljlLJMu5H46RixklTEAbH3oQ8c90Pn_tgw/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AhLfm6vlwte1ljlLJMu5H46RixklTEAbH3oQ8c90Pn_tgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AhLfm6vlwte1ljlLJMu5H46RixklTEAbH3oQ8c90Pn_tgw/viewform?usp=sf_link

