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அனைத்து அனைச்சுக்களிைதும் செயலாளர்கள், 

தினைக்களத் தனலவர்கள்/ைாவட்ட செயலாளர்கள் ஆகியயாருக்கு, 
 

2018.08.20 ஆம் திகதி பட்டதாாிப் பயிலுநர்களாக ஆட்யெர்ப்புச் செய்யப்பட்ட யவனலயற்ற 

பட்டதாாிகனள அபிவிருத்தி உத்தியயாகத்தர் யெனவயின் தரம் III இற்கு நியைைம் செய்தல் 

ைற்றும் இலங்னக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பு சதாழில்நுட்ப யெனவயின் வகுப்பு 3 தரம் III 

இற்கும் வகுப்பு 2 தரம் II இற்கு நியைைம் செய்தல் 
 

 யைற்குறித்த நியைைங்களுக்காை நியைைக் கடிதங்கள் 2020 சபப்ரவாி, ைார்ச் ைற்றும் ப்ரல் 

ைாதங்களில் வழங்கப்பட்ட யபாதிலும் யகாவிட் 19 சதாற்றுயநாய் நினலனையின் காரைைாக நியைைம் 

சபற்ற சபரும்பாலாை உத்தியயாகத்தர்களால் இது வனரயில் தைது கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்க 

படியவில்னல. இது உத்தியயாகத்தர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது ன்பதால், நியைைங்கனள 

சபாறுப்யபற்பதற்காை காலங்கனள நீடிப்பதற்காக ன்ைால் பல தடனவகள் நடவடிக்னககள் 

டுக்கப்பட்டை. ைினும், யைற்படி அபிவிருத்தி உத்தியயாகத்தர்களின் நியைைம் நனடபனறக்கு வரும் 

திகதி 2020.01.01 ஆக இருப்பதைாலும், இலங்னக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப யெனவ 

உத்தியயாகத்தர்களின் நியைைத் திகதி 2020.03.16 ஆம் திகதியாக இருப்பதைாலும் அவ் 

உத்தியயாகத்தர்கள் தாைதைின்றி கடனைக்கு ெபகளிப்பதற்கு ற்பாடுகள் செய்து சகாடுக்கப்பட 

யவண்டிபெள்ளை. 

 

02. அதற்கிைங்க, 2018.08.20 ஆம் திகதி பட்டதாாிப் பயிலுநர்களாக ஆட்யெர்ப்புச் செய்யப்பட்டு 

2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் நனடபனறக்கு வரும் வனகயில் அபிவிருத்தி உத்தியயாகத்தர் யெனவயின் 

தரம் III இற்குாிய பதவிகளுக்கு நியைிக்கப்பட்ட உத்தியயாகத்தர்களில் இனைந்த யெனவகள் 

பைிப்பாளர் நாயகத்தின் 2020.02.27 ைற்றும் 2020.04.24 ஆம் திகதிகனளக் சகாண்ட நியைைக் 

கடிதங்கள்/ யெனவ நினலயத் திருத்தக் கடிதங்கள் பலம் உைது நிறுவைத்தில் யெனவயில் 

இனைக்கப்பட்ட உத்தியயாகத்தர்களின் தகவல்கனளபெம் இலங்னக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் 

யெனவக்கு புதிதாக நியைைம் சபற்றவர்களின் தகவல்கனளபெம் உைது நிறுவைத்திற்கு அனுப்புவதற்கு 

துாிதைாக நடவடிக்னக டுக்கப்படும். 

 

03. அந்த உத்தியயாகத்தர்களுக்கு கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்கத் யதனவயாை ற்பாடுகனளச் 

செய்து சகாடுக்குைாறு பைிவுடன் யவண்டிக் சகாள்கியறன். உத்தியயாகத்தர்கனள வரவனழக்கும் 

யபாதும் யவனலகனள ஒப்பனடக்கும் யபாதும் யகாவிட் 19 னவரஸ் பரவும் காலப் பகுதியினுள் அரொங்க 

உத்தியயாகத்தர்கள் யெனவக்குச் ெபகைளித்தல் சதாடர்பாை ெைாதிபதியின் செயலாளாின் 2020.04.18 

ஆம் திகதிய PS/GPA/சுற்றிக்னக/20/202 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் ற்பாடுகனளபெம் அதனுடன் 

சதாடர்புனடயதாக காலத்துக் காலம் சவளியிடப்படும் அறிவூட்டல்கனளபெம் பின்பற்றிச் 

செயற்படுைாறும் அதன் யபாது பின்வரும் விடயங்கள சதாடர்பில் வியெட கவைம் செலுத்துைாறும் 

அறியத் தருகியறன். 

 

i உத்தியயாகத்தர்களின் தைிப்பட்ட சதானலயபெி இலக்கங்கள் உங்களுக்கு 

அனுப்பப்பட்டிருப்பதைால் சபாருத்தைாை பனறயில் உத்தியயாகத்தர்கனள அனழப்பது 

வெதியாக இருக்கும். 

 

ii அனைத்து உத்தியயாகத்தர்கனள ஒயர தடனவயில் வரவனழக்காைல் பல குளக்களாக வரனழத்து 

கடனைகனள ஒப்பனடத்தல் சபாருத்தைாைதாகும். 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
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iii பிராந்திய அலுவலகங்கள் இல்லாத அனைச்சுக்களிலும் தினைக்களங்களிலும் யெனவயில் 

இனைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்கள் சகாளம்பில் அனைந்துள்ள தனலனை 

அலுவலகங்களில் பைியாற்ற யவண்டி ற்படுவதுடன் வதிபெம் ைாவட்டத்திற்கு சவளியய 

ைாவட்ட செயலகங்களில் யெனவயில் இனைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்களும் தாம் வதிபெம் 

ைாவட்டத்திற்கு சவளியய செல்ல யவண்டி ற்படும். 

 

உதாரைம்:- யாழ்ப்பாை ைாவட்டத்திலிருந்து அநுராதபுரம்/புத்தளம் ைாவட்டங்களில் 

யெனவயில் இனைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்கள் 

 

இச்ெந்தர்ப்பத்தில் ைாவட்டங்களுக்கு இனடயிலாை யபாக்குவரத்து 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனை, தங்குைிட வெதிப் பிரச்ெினைகள் ன்பவற்னறக் கவைத்தில் 

டுத்து பின்வருைாறு சபாருத்தைாை பனறசயான்னறப் பின்பற்றுவது சபாருத்தைாகும். 

 

அ. ஊரடங்குச் ெட்ட ற்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ள ைாவட்டங்களிலுள்ள 

உத்தியயாகத்தர்கனள காலத்துக் காலம் வரவனழத்து கடனைகனள ஒப்பனடத்து அனுப்பி 

னவத்தல். 

 

 

ஆ. பிரயதெ அலுவலங்கள் உள்ள அனைச்சுக்களில்/ தினைக்களங்களில் யெனவயில் 

இனைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்கனள அருகிலுள் பிராந்திய அலுவலகத்திற்கு வர 

வனழத்து கடனைனயப் சபாறுப்யபற்க ற்பாடு செய்து சகாடுத்தல். (யகாவிட் 19 

சதாற்றுயநாய் நினலனை நீங்கி நடைாட்டத்திற்காை ைட்டுப்பாடுகள் பளனையாகத் 

தளர்த்தப்பட்டதன் பின்ைர் ைீண்டும் பதவி சவற்றிடங்கள் நிலவும் நினலயங்களில் 

யெனவயில் இனைக்கப்படுதல் யவண்டும் ன்ற நிபந்தனையின் அடிப்பனடயில்)  யைலும் 

அனைச்சுக்களில்/ யெனவ நினலயங்களில் யெனவயில் இனைக்கப்பட்ட்ட 

உத்தியயாகத்தர்கனள சவற்றிடங்கள நிலவும் ைாவட்ட/ பிரயதெ செயலகங்களில் 

யெனவயில் இனைப்பதற்கு அந்நிறுவைங்களின் தனலவர்கள் தீர்ைாைிப்பார்களாயின், 

அவ் உத்தியயாகத்தர்கள் சதாடர்பிலும் இயத விதத்தில் நடவடிக்னக டுத்தல் யவண்டும். 

 

இ. நடைாட்ட ைட்டுப்பாடுகளின் காரைைாக உத்தியயாகத்தர்கனள வரவனழத்து கடனைகனள 

ஒப்பனடப்பது ந்த விதத்திலும் ொத்தியைில்லாத விடத்து, கடனைகனளப் 

சபாறுப்யபற்பதற்காை ஆவைங்கனள (அரெ யெனவ ஆனைக்குளவின் செயசலாளங்கு 

விதிகளின் 3 ைற்றும் 4 ஆம் பிற்யெர்க்னககனள) உாிய பனறயில் தயாாித்து (இனைப்பு) 

பூர்த்தி செய்ததன் பின்ைர் னைய ஆவைங்களுடன் (நியைைக் கடிதம், யதெிய 

அனடயாள அட்னட யபான்ற) சபாருத்தைாை சதாடர்பாடல் ஊடகசைான்றின் ஊடாக 

(E-mail, WhatsApp, Viber,...) தினைக்களத் தனலவருக்கு கினடக்கச் செய்து யதனவயாை 

நடவடிக்னககனள யைற்சகாள்ளுதல்.  

 

04. உத்தியயாகத்தர்களுக்காை ெம்பளங்கனளச் செலுத்துதல் 

 

அ. அரெ யெனவ ஆனைக்குளவின் செயலாளாின் 2020.01.07 ஆம் திகதிய கடிதத்தின் பலம் 

ைக்கு அனுப்பப்பட்ட அரெ யெனவ ஆனைக்குளவின் கட்டனளக்கு இைங்க, இந்த 

உத்தியயாகத்தர்களின் நியைைங்கள் 2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் நனடபனறக்கு 

வருவதைால் யையல குறிப்பிட்டவாறு கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்பதற்கு ற்பாடுகனளச் 

செய்ததன் பின்ைர் இந்த உத்தியயாகத்தர்களுக்கு உாியவாறு ெம்பளங்கனளத் தயாாித்து 

செலுத்துவதற்காை நடவடிக்னககனள யைற்சகாள்ளுைாறும் பைிவுடன் அறியத் 

தருகின்யறன். 

 

ஆ. இலங்னக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்பச் யெனவயின் வகுப்பு 3 தரம் III 

ைற்றும் வகுப்பு 2 தரம் II இற்காை நியைைங்கள் 2020.03.16 ஆம் திகதி பதல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளை.  அந்த உத்தியயாகத்தர்கள் கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்றதன் 

பின்ைர் அவ்வாறு கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்ற திகதிகனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு 

ெம்பளங்கனளச் செலுத்துவதற்காை நடவடிக்னககனள டுக்குைாறு 

யவண்டிக்சகாள்வதுடன் அந்த உத்தியயாகத்தர்களின் நியைைங்கள் நனடபனறக்கு வரும் 
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திகதி சதாடர்பில் அரொங்க யெனவ  ஆனைக்குளவிடம் விொாித்து திர்காலத்தில் 

நிறுவைத் தனலவர்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு நடவடிக்னக டுக்கப்படும். 

 

05. புதிதாக நியைைம் சபற்ற அபிவிருத்தி உத்தியயாகத்தர்களின் யெனவ நினலய திருத்த 

யைன்பனறபடுகள் சதாடர்பில் நடவடிக்னக டுத்தல் 

 

ைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு இைங்க வடக்கு, கிழக்கு ைற்றும் சதன் 

ைாகாைங்களுக்குாிய ைாவட்டங்களிலும் குருநாகல் ைற்றும் யககானல உள்ளிட்ட ெில ைாவட்டங்களிலும் 

அபிவிருத்தி உத்தியயாகத்தர் பதவி சவற்றிடங்கள் காைப்படுவதில்னல. அதைால், 

அப்பிரயதெங்களிலிருந்து சவற்றிடங்கள் நிலவும் னைய ைாவட்டங்களில் யெனவயில் 

இனைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்கள் அவ்வாறு யெனவயில் இனைக்கப்பட்டுள்ள யெனவ 

நினலயங்களில் கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்பதற்கு நடவடிக்னக டுக்க யவண்டும்.  

 

அதைால், 2020.05.15 ஆம் திகதியில் உத்தியயாகத்தர்களுக்கு கடனைகனளப் சபாறுப்யபற்பதற்காை 

ற்பாடுகனளச் செய்து சகாடுத்து அத்திகதியில் உள்ளவாறாை உைது நிறுவைத்தின் அபிவிருத்தி 

உத்தியயாகத்தர் யெனவயில் நிலவும் பதவி சவற்றிடங்களின் ண்ைிக்னகனய ொியாக சதானலநகல் 

பலம் (011-2692254, 011-2688754, 011-2681237) ைக்கு அனுப்ப யவண்டும் ன்பதுடன் அப்பதவி 

சவற்றிடங்கனளக் கவைத்தில் டுத்ததன் பின்ையர இது வனரயில் கவைத்தில் டுக்க படியாதுள்ள 

யெனவ நினலயத் திருத்த யைன்பனறபடுகள் சதாடர்பில் கவைம் செலுத்துவது ொத்தியைாகும். 

 

06. 2018.08.20 ஆம் திகதி பட்டதாாிப் பயிலுநர்களாக ஆட்யெர்ப்புச் செய்யப்பட்டு ஒரு வருடப் 

பயிற்ெினயப் பூர்த்தி செய்துள்ள உத்தியயாகத்தர்கனள அபிருத்தி உத்தியயாகத்தர் யெனவக்கு நியைித்தல் 

ைற்றும் இலங்னக தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்பச் யெனவக்காை இரண்டாம் சுற்று 

ஆட்யெர்ப்புச் செய்வதற்காை நடவடிக்னககள் யதர்தல் ஆனைக்குளவின் 2020.03.10 ஆம் திகதிய 

PF20/761/0309/4/A ஆம் இலக்க கடிதத்தின் பலம் கினடத்துள்ள அனுைதிக்கு இைக்கைாைது ன்பனத 

கவைத்திற் சகாள்ளவும். 

 

  

  

ஒப்பம்./ ஸ். யேட்டிஆரச்ெி       

செயலாளர் 

சபாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள் ைாகாை ெனபகள் ைற்றும் உள்ளூராட்ெி அனைச்சு 

 








