Ministry of Public Administration and Home Affairs
LH 07. Independence Square, Colombo 07.

Sedges, @s>D©®07.«,$/5£)/7
j 011-269621 1-13
Telephone

fflu«ou
Fax

:

(94)011-2695279
J

-,
90S cfOBcs -,
g)-»iiira) L secretaryftfpubad.gov.lk
»;««m ij, : Uww..pubad.gov.lk
H - mail J
Web Site

:20 14.06.

6/1/15/ Ss^an V
My No

Date

i Your No

LDITSIJL_I_
BJa (3j6B)ai

2013.12.31

1842/2
2.14

2013.01.01

2014.01.01

02.

ULlii)-UJ6i5ls5r

62

«£(ijf&j<^]fr)<s«nL£>iu

124

(Sussjfr

03.

,f f i l u b ,r
ff)ITL^llg)llULb
GlU[Tf0ILJU6lfl<3b<9BUUlll_

l

(ipabrr65>u)j)fj6ULb,

^|6X360gl
U65I(Lp<£

nghUj;jkhdjhf murhq;f epu;thf tplaj;Jf;Fg; nghWg;ghd mikr;rpd; nrayhsupd;
gupe;Jiuapd; Ngupy; murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpdhy; mDkjpf;fg;gl;l NtW
Jiwfs; Nghd;w Jiwfspy; Mff;Fiwe;jJ xd;wpNyDk;;. gl;lg;gpd; gl;lk; xd;iwg;
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk

04.

(ii)

gjtpAau;j;jg;gLtjw;கு chpa அலுலயர்கள் jifik ngWfpd;w jpfjpapy; Nritapd; juk;
(I) xd;wpy; Ie;J (05) tUl Kidg;ghdJk; ற்றும் jpUg;jpfukhdJkhd Nritf;
fhyj;ijg; G+h;j;jp nra;jpUj;jYk; ற்றும் juk; (I) xd;Wf;F juKah;j;jg;gl;l gpd;dh; Ie;J
(05) rk;gs Vw;wq;fis cioj;Jg; ngw;wpUj;j.

(iii)

gjtpAau;Tf;fhd jifikiag; ngWfpd;w jpdj;jpy; Nritapy; gjpndl;L
(18) tUlq;fSf;F Fiwahj Kidg;ghd Nritf;fhyj;ijg; G+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

(iv)

mq;fPfhpf;fg;gl;l nrayhw;Wif kjpg;gPl;L eilKiwf;fpzq;f juKah;j;JjYf;fhd
jifikiag; ngw chpa jpfjpf;F cld; Ke;jpa Ie;J (05) tUlq;fspYk; tUlhe;j
nrayhw;Wif jpUg;jpfukhd my;yJ cah;thd kl;lj;jpy; ,Uj;jy;.

(v)

gjtpAau;j;jg;gLtjw;fhd jifikiag; ngWfpd;w jpdj;jpw;F cld; Ke;jpa Ie;J (05)
tUl fhyg;gFjpapy; jpUg;jpfukhd Nritf;fhyj;ijf; nfhz;bUj;jYk; xOf;fhw;Wj;
jz;lidf;F ,yf;fhfhky; ,Uj;jYk;..

தபர்த்தும் பமம

4.1

அொங்க செமல ஆமைக்குழுலினால் நிிக்கப்படும் 03 சபமக் சகாண்ட சதாிவுக்குழு
ஒன்மின் ஊடாக பன் மலக்கப்படும் அலதானிப்புக்கரின் பின்னர் லிசெட தத்திற்குத்
தபர்த்துலதற்கான ெிபாாிசுகள் பன் மலக்கப்பட்டதன் அடிப்பமடில் அதற்கு நியவும்
சலற்மிடங்கரின் ண்ைிக்மகின் இரு டங்கு லிண்ைப்பதார்கள் சநர்பகப்பாீட்மெக்கு
அமறக்கப்படுலர்.

4.2

அலுலயர்கரின் செமல பப்பு சதாடர்பான கைிப்பீட்மட அடிப்பமடாகக் சகாண்டு, லிசெட
தத்திற்கான தபர்வுகள் சற்சகாள்ரப்படும். ஒவ்சலாரு தபர்வுத் திகதிக்குான செமல
பப்புப்பட்டில், அத்தினங்கரில் தபர்வு சபறுலதற்கு தமகம சபறும் அலுலயர்கள்
தபர்வுக்கு பன்னர் சபற்மிருந்தசெமல பப்பு ஒழுங்கு பமமப்படி, தாாிக்கப்படும்.

05.

2013.01.01 ஆந்திகதிிலிருந்து 2014.01.01 ஆம் திகதிலம

ெகய சலற்மிடங்களுக்கும் தபர்த்த

படுலதால் ஓவ்சலாரு அலுலயரும் அலர்கள் தமகமகமரப் பூர்த்தி செய்யும் திகதிக்கும் ற்றும் 2014.01.01
திகதிலமயும்

இத்துடன்

இமைக்கப்பட்டுள்ர

ாதிாிப்படிலத்திற்கு

இைங்கப்

பூர்த்திப்

செய்ப்பட்ட

லிண்ைப்பப்படிலங்கமர அமச்சுக்கரின் செயாரர்கரின் ஊடாக, பித செயாரர் ஊடாக, ாலட்ட

செயாரர் ஊடாக திமைக்கரத் தமயலர்கரின் ஊடாக 2014.07.07 ஆந்திகதிக்கு பன்னர் னக்கு கிமடக்கக்
கூடிலாறு அனுப்புதல் சலண்டும். அத்தினத்திற்குப் பின்னர் அனுப்பப்படும் லிண்ைப்பங்கள் க்காைம்
சகாண்டும்

சபாறுப்சபற்கப்படாட்டாது.

குமமபாடுகமரக்

சகாண்ட

ற்றும்

பழுமாகப்

பூர்த்தி

செய்ப்படாத லிண்ைப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும்.

06.

தற்சபாது ஓய்வு சபற்மிருந்த சபாதிலும் தபர்வு சபறுலதற்குத் தமகம சபறும் தினம் லம அல்யது

அதற்குப் பின்னான ஒரு தினம் லம செமலில் இருந்த, சசய பந்தி 03 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
தபர்வுக்கான தமகமகமரக் சகாண்டுள்ர, பன்னர் சதனும் ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில் சநர்பகப் பாீட்மெக்குத்
சதாற்மி தபர்வு சபமாத, அல்யது லிண்ைப்பத்திாத அலுலயர்களும் இத்தபர்வுக்காக லிண்ைப்பிக்க
படியும்.
07.

உாி திகதிில் இயங்மக நிர்லாக செமலின் லிசெடதத்திற்கு பதலியுர்த்த படுலதற்கு சதமல படுத்த

பட்ட தமகமகமர அலுலயர்கள் பூர்த்தி செய்ாதிருந்தால் தங்கரின் பாிந்துமயுடன் அதமன னக்கு
ெர்ப்பிக்கும் படி தங்களுக்கு தவுடன் அமித்தப்படுகின்மது
08.

தவு செய்து இது சதாடர்பில் உாி அலுலயர்களுக்குத் சதாிபடுத்துாறு சகட்டுக் சகாள்ரப்படுகின்மீர்கள்

09.

www.pubad.gov.lk இயங்மக நிர்லாக செமல ன்பதன் ஊடாக உாி லிண்ைப்பபடிலம் சகாப்படும் சபர்

பட்டில் ற்றும் மன ாதிாிகரின் சன்பிதிகள் தலிமக்கம் செய்து சகாள்ரப்பட படியும்

ஓப்பம்/ பீ.பி.அசபசகான்.
செயாரர்,
அொங்க நிர்லாக, ற்றும் உள்நாட்டலுலல்கள் அமச்சு

