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 පමනා්යාාංය

பபொது நிருலொக ற்றும் அனர்த்த முகொமத்துல அமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DISASTER MANAGEMENT
ඒළාබද්ධ පස ේලා පමාංය

இமைந்த சேமலகள் பிரிவு

නිාා ් පචතුරශ්රය, සළොමඔ ප07,ශ්රී පාංළාල.
දුරළ්

சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு

ෆැක් ්

கதொகயபபசி:(94)

011- 2694560

கதொகயநகல்:(94)

Telephone

011- 2692254

Fax

නසේ පමාංළය
னது இய

My No

CS/DOS/21/01/04(්ාලළාලිළ)

07,

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

இயங்கக.

ඊ-සේල්

සලබ් පමඩවිය ප

ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தரம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් පමාංළය

දි ය

உது இய

திகதி:

Your No

Date

2019.04.25

சகய அகச்சுக்கரினதும் கசயொரர்கள்/
திகைக்கரத் தகயலர்கள்/
ொலட்டச் கசயொரர்கள்/

பிபதச கசயொரர்களுக்கு
அேகரு

பொறிக்

சயதிகொன

பகொள்மகம

பொறிகரில்

பகொடுப்பனமலச் பேலுத்துதல்
அபிலிருத்தி

உத்திபொகத்தர்

நமைமுமமப்படுதல்

சதர்ச்ேி

பபற்ம

பசகலக்கு

பகமக்பகற்ப பட்டதொரிககர

அே

நினம்

ற்றும்

ஒரு

அலுலயர்களுக்கொன

கசய்தல்

உள்கரடுக்ககில் அலர்ககர

ற்றும்

பொறிக்கு
ஊக்குலிப்புக்

உள்ர ீர்ப்பு

கசய்தல்

ஆட்பசர்ப்பு கசய்லதற்குரித்தொன

கொறி பயம் ொகதன்ம கதரிலின்கினொல் 2004.06.23 ஆம் திகதி கபொது நிர்லொக சுற்
மமிக்கக இயக்கம் 29/98/(i) இன்

ற்பொடுகளுக்கக அவ்அலுலயரின் பதயொம் கொறி பயம்

(சொ.த) பரீட்கசில் தொய்

தீர்ொனிக்கப்பட பலண்டுகன்பதுடன், அது அவ்அலுலயர் க.கபொ.த

கொறி ட்டத்தில் கபற்றுக்ககொண்ட சிங்கரம் அல்யது திழ் அவ்கொறிொக அகபம்.

02.

அதற்கிைங்க

இரொனிப்

பட்டத்கத

அடிப்பகடத்

தகககொகக்

ககொண்டு

ஆட்பசர்க்கப்பட்டுள்ர அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர்கரது பசகலப்பிொைக் குமிப்பிற்பகற்ப , அவ்
இரொனிப்பட்டத்கத

ஆங்கிய

லிதிக்கப்படலில்கயகனின்

கொறி

அல்யது

பயத்தில்

கற்மிருக்க

பதலிக்கு

பலண்டும்

ன்ம

ஆட்பசர்க்ககில்

நிபந்தகன

ஆங்கிய

கொறித்பதர்ச்சிொனது ஆம்ப தகககொகக் கருதப்படொத சந்தர்ப்பங்கரில் அவ்அலுலயரினொல்

1998.12.30 ஆந் திகதி கபொது நிர்லொகச் சுற்மமிக்கக 29/98 இன் ற்பொடுகள் 3:2:1 – I கதொடக்கம்
3:2:1 - VIII லகியொன தகககககர பூர்த்தி கசய்திருப்பின் கபொது நிர்லொகச் சுற்மமிக்கக
29/98 ற்றும் கபொது நிர்லொகச் சுற்மமிக்கக 29/98 (I)
ன்பலற்மிலுள்ர ற்பொடுகளுக்கக
கொறி ஊக்குலிப்புக் ககொடுப்பனகல கபற்றுக் ககொள்லதற்கு அவ் அலுலயரிற்கு உரித்துகடக
உண்டு.

03. இதன்படி இரொனிப்பட்ட பொடகநமிகொன்கம பற்மொக ஆங்கிய கொறி பயத்தில் பூர்த்தி
கசய்திருத்தல் கபொது நிர்லொக சுற்மமிக்கக இயக்கம் 29/98 இன் 3:2:1 - VII உப பிரிலிற்கு
அகலொக ற்றுக் ககொள்ரப்பட படிபொனதுடன் அப்பட்டத்திற்கொன

பொடகநமிில் பிதொன

பொடகொன்மொக

- VI

ஆங்கிய

கொறிக

கற்மிருத்தல்

உபபிரிவு

3:2:1

இன்

பிகொம்

கசல்லுபடிொகும். இவ் தககககளுக்கொக கபொது நிர்லொக சுற்மமிக்கக இய 29/98 இன் 3:2:5 உப
பிரிலிலுள்ர ககொடுப்பனகல லறங்க படிபம் ன தவுடன் அமித்தருகிபமன்.

04.

அதற்கிைங்க

உரித்தொன

உரி

பற்படி

நிதி

கொறி

ஒதுக்கீ டுகளுக்பகற்ப

ஊக்குலிப்பு

அபிலிருத்தி

ககொடுப்பனகல

உத்திபொகத்தர்களுக்கு

லறங்குலதற்கு

நடலடிக்ககககர பற்ககொள்ளுொறு இத்தொல் தவுடன் அமித்தருகிபமன்.

ஒப்பம்./ சக.ல.பீ
ீ .எம்.சே. கசக
இமைந்த சேமலகள் பைிப்பொரர் நொகம்

அலசிப்படும்

