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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

நொயட்டச் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

 

இபணந்த சசபயகில் உள் அலுயர்கள் ஓய்வு பறுயதற்கொ சகொொிக்பககப நின்ஞ்சல்   

(E -mail) ஊடொக அநப்புதல். 

 

இபணந்த சசபயகில் உள் அலுயர்கள் ஓய்வு பறுயதற்கொ சகொொிக்பகபன ஒன்பன் ஊடொக 

அநப்புயதற்கொக உத்சதசிக்கப்ட்ட தகயல் பதொமில்நுட்த் திட்டபநொன்ிப அிபகப்டுத்தப்டும் 

யபப அக்சகொொிக்பககப நின்ஞ்சல் ஊடொக இபணந்த சசபயகள் ிொிவுக்கு அநப்ி பயக்குநொறு 

தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

02. பபபந – நின்ஞ்சல் 

2.1 ஓய்வு பச் பசய்யதற்கொ சகொொிக்பக இத்துடன் இபணக்கப்ட்டுள் CS-Ret-App-2020 

நொதிொிப் டியத்திற்கபநன நொத்திபசந தனொொித்திருத்தல் சயண்டும் ன்சதொடு 

அத்தினயசினநொபயனொக இங்கொணப்ட்ட பக்கின கடித ஆயணங்கள் நொத்திபம் 

இத்துடன் இபணக்கப்ட படிபெம்.  

2.2  ியர்த்தினொக பூபணப்டுத்த டியங்கள் ிறுயத் தபயர் / திபணக்கத் தபயர் / 

அபநச்சுக்கின் பசனொர்கிொல் ொிந்துபபக்கப்ட்டு ஓய்வு பறுயதற்கொ 

சகொொிக்பக நற்றும் அத்தினயசினநொ கடித ஆயணங்கப PDF அல்து  JPEG  

நொதிொிகொக நொற்ி ஓய்வு பவுள் குித்த அலுயர் உள்டங்கின சசபய, தபத்துக்கு 

ற் ின்யரும் நின்ஞ்சல் பகயொிகளுடன் இபணத்து அநப்ி பயத்தல் சயண்டும். 

சசபய சுருக்க குிபடு தபம் நின்ஞ்சல் பகயொி 

 பகொபநத்துய சசபய உத்திசனொகத்தர்   

PMOS 

 I adcs-i@pubad.gov.lk 

 II / அதிஉனர் adcs-ii@pubad.gov.lk 

 III adcs-iii@pubad.gov.lk 

அலுயக ணினொர் OES  adcs-v@pubad.gov.lk 

அபசொங்க பநொமிபனர்ப்ொர் 

இங்பக நூகர் 

இபணந்த சொபதி 

TS 

LS 

DS 

  

adcs-vi@pubad.gov.lk 

இங்பக தகயல் நற்றும் பதொடர்ொடல் 

பதொமில்நுட்ம் 
ICTS  adcs-vii@pubad.gov.lk 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் DOS  adcs1-dos@pubad.gov.lk 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

DG/Policy/2020 
 

 2020.05.06 
 



 

 

2.3  இவ்யொறு அநப்ி பயக்கப்டும் அபத்து கடித ஆயணங்களும் பதியொக யிங்கும் 

யபகனில் குபந்தட்ச பகொள்வுடன் கூடின PDF / JPEG பபபநக்கு நொற்ம் 

பசய்னப்டுதல் சயண்டும் ன்சதொடு ஒரு நின்ஞ்சல் அநப்புயதற்கொக குபந்தட்சம் 

3MB பகொள்வு ஒதுக்கப்ட்டுள்து. 

2.4 நின்ஞ்சல் யிடனநொக (Subject) “RET – சசபயக்குொின சுருக்கக் குிபடு – 

பதபளத்துக்களுடன் அலுயொின் பனர் – சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம்” 

ஆகினயற்ிப இடுதல் கட்டொனநொதொகும். 

உதொபணநொக :- RET - ICTS - A.B.C. SILVA – 630261632V 

03. ற்கசய அநப்ி  பயக்கப்ட்டுள் ஓய்வு பச் பசய்யதற்கொ சகொொிக்பககள் நீவும் 

இம் நொதிொிப் டியத்தின் பம் அநப்ி பயக்க அயசினநில்ப ன்துடன் அக்சகொொிக்பககள் நற்றும் 

அம் நொதிொிப் டியத்தின் ஊடொக பன்பயக்கப்டும் சகொொிக்பககள் பபசொர்ந்த அநநதிபெடன் குித்த 

ஓய்வு பச் பசய்யதற்கொ கடிதம், PDF / JPEG  ஆக நொற்ி ிறுயத்தின் உத்திசனொகபூர்ய 

நின்ஞ்சலுக்கு அநப்ி பயப்தற்கு இபணந்த சசபயகள் ிொியிொல் டயடிக்பககள் 

பன்படுக்கப்டுகின். 

04. இபணந்த சசபயகில் உள் அலுயர்கள் ஓய்வு பச் பசய்யதற்கொ சகொொிக்பககள் 

பதொடர்ில் நின்ஞ்சபப் னன்டுத்துயதில் சதநம் அபசௌகொினங்கள் ிவுயதொனின் அது 

குித்து 011- 269 2254 ன் பதொபகல் (Fax) இக்கத்பதப் னன்டுத்த படிபெம் ன்தப 

சநலும் அினத்தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம் / ஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அபநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம், பகொளம்பு 07. 

இபணந்த சசபயனில் உள் அலுயர்கள் ஓய்வு பறுயதற்கொ சகொொிக்பக 

ஓய்வு பறும் சொது சகொொிக்பகபன சநர்ப்ிக்கும் அலுயர் சசபயனில் கடபநனொற்றும் சசபய 

ிபனம்:- ................................................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

I ஆம் குதி – அலுயொிொல் ிபப்ப்டல் சயண்டும் 

i. பதபளத்துக்களுடன் பனர் :-.................................................................................................... 

ii. பளப் பனர்:- .............................................................................................................................. 

iii. சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம்:- ......................................................................................... 

iv. சசபய :- ......................................................................................   யகுப்பு : ........... தபம் :.......... 

v. ிந்த திகதி: ........................... ஓய்வு பறுயதற்கு சகொரும் திகதிக்கு யனது: ............................. 

vi. பதல் ினநத் திகதி:.......................... சசபயனில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட திகதி:.......................... 

vii. பதொபசசி இக்கம் : பகனடக்க :..................................... ிபந்தப:.......................................... 

viii. கொட்டிபெள்யொறு           அபடனொநிடவும் 

அ)  ஓய்வு பறுயதற்கொ கட்டொன யனபதல்பபன (60 யனது) அபடந்ததன் அடிப்படனில் 

ஆ)    ஓய்வு பறுயது யிருப்த்துக்குொின யனபதல்பபன (55 யனது) அபடந்ததன் ின்ர் 

இ)  20 யருடங்களுக்கு கிட்டின சசபயக் கொத்பதப் பூபணப்டுத்தினன் அடிப்படனில்  

[அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக 30/88, 30/88(i) இற்கு ற்] 

ஈ)       பயத்தின சபனின் ொிந்துபபனின் அடிப்படனிொ தீர்நொத்தின் அடிப்படனில் 
 

20........ யருடம் ................. ஆம் நொதம் ............ ஆந் திகதினிலிருந்து அபசொங்க சசபயனிலிருந்து ஓய்வு 

பறுயதற்கு யிருப்த்திபத்  பதொியிப்சதொடு, அதற்கொ அநநதிபன யமங்குநொறு தனவுடன்  

சயண்டுகின்சன். 

 

திகதி  :-.............................                                           ............................................................................ 

               யிண்ணப்தொொி ( பகபனொப்ம்) 
 

II ஆம் குதி  - ிறுயத் தபயர் / திபணக்கத் தபயர் / அபநச்சுக்கின் பசனொர்கின் 

ொிந்துபப 
 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் /   பொது ிருயொக பசனொர்  
 

1. திரு/ திருநதி / பசல்யி ............................................................................................. னின் 
 

  உண்டு இல்ப பன யிடனங்கள் 

I. சசபயனில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட (………… ஆந் திகதி)    

II. ினநக் கடிதத்திற்கபநன ஓய்வூதினத்துடன் கூடின 

தயிபனொன்ில் சசபயனொற்ினிருத்தல் 
   

CS-Ret-App-2020 



 

 

2. இவ் அலுயர் பதொடர்ொக ஓய்வு பறுயதற்கு தபடனொக அபநபெம் யிடனநொக கொணப்டுயது. 

 

3. அதற்கபநன இவ் அலுயர் 

         (கொட்டிபெள்யொறு √  அபடனொநிடவும்) 

 

அ) ஓய்வு பறுயதற்கொ கட்டொன யனபதல்பபன (60 யனது) அபடந்ததன் அடிப்படனில் 

ஆ) ஓய்வு பறுயது யிருப்த்துக்குொின யனபதல்பபன (55 யனது) அபடந்ததன் ின்ர் 

இ) 20 யருடங்களுக்கு கிட்டின சசபயக் கொத்பதப் பூபணப்டுத்தினன் அடிப்படனில்     

       [அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக 30/88, 30/88(i) இற்கு ற்] 

ஈ) பயத்தின சபனின் ொிந்துபபனின் அடிப்படனிொ தீர்நொத்தின் கீழ்  

) பன 

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

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

 

அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயின் படபப ஒளங்குயிதினின் 1 ஆம் யகுதினின் 

அத்தினொனத்தின் ினநங்களுக்கு ற், அபச நற்றும் ீதிநன் அலுயர்கள் ஓய்வு பச் 

பசய்னப்டும் கட்டபச் சட்டத்தின் 2 ஆம் உறுப்ின் கீழ் பதொகுக்கப்ட்ட சட்டங்களுக்கபநன 

20.................. யருடத்தில் ........................ ஆம் நொதம் ................... ஆந் திகதி பதல் அபச 

சசபயனிலிருந்து ஓய்வு  பறுயதற்கு ொிந்துபபக்கின்சன். 

 

 

திகதி:- ................... 

   

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

ிறுயத் தபயர்/ திபணக்கத் தபயர்/ அபநச்சின் பசனொர்  

             (பகபனொப்ம் / உத்திசனொகபூர்ய இப்ர் பத்திபப) 

 ஆம்  இல்ப 

    I கணக்கொய்வு யியல்கள்   

    II அ ஒளக்கொற்று டயடிக்பககள் ஆபம்ிக்கப்ட்டுள்து.   

    II ஆ ஆபம்ப் புொய்வு யிசொபபணகள் துயங்கப்ட்டுள்து.   

    III குற்யினல் தயபொன்ிற்கொக ீதிநன்த்தில் யமக்குத் 

பதொடபப்ட்டுள்து. 

  

    IV கட்டொன சசபயக் கொம் / ிபணபி/ பிகள்   

    

 


