
 

2018.08.20 ஆந் திகதி ஆட்சேர்க்கப்பட்ட பட்டதாாிப் பயிலுனர்களை அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் 

சேளவயின் தரம் III இன் பதவிக்கு நியமனம் சேய்தல் மற்றும் இலங்ளக தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் 

 சதாழில்நுட்பச் சேளவயின் வகுப்பு 3 தரம் III மற்றும் வகுப்பு 2 தரம் II இன் பதவிக்கு நியமனம் சேய்தல் 
 

சமற்குறிப்பிட்ட விடயம் சதாடர்பாக 2020.03.17 ஆந் திகதி சதாடக்கம் இன்றுவளர இவ்வளமச்ேின் 

இளையத்தைத்தில் சவைியிடப்பட்ட ேகல அறிவிப்புக்கள் / அறிவுறுத்தல்கள் உங்கைின் வேதி கருதி இத்தால் 

சவைியிடப்படுகின்றது. 

இளைந்த சேளவகள் பைிப்பாைர் நாயகம் 

2020.03.17 



 

 

 

 

 

    R/ප ොදු/1         2020.03.27 

 
 

 

 

அமைசச்ுக்களின் சசயலாளரக்ள் 

திமைக்கள தமலவரக்ள் அமனவருக்குை் 

 

 

வருடாந்த இடமாற்றம் அல்லது சாதாரண இடமாற்றம் பெற்று 2020 மாரச் ்மாதத்தினுள் 

புதிய சசவவ நிவலயங்களில் கடவமகவளெ் பொறுெ்செற்ற உத்திசயாகத்தரக்ளுக்கும் 

2018.08.20 ஆம் திகதி அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசவவக்கு நியமனம் பெற்று ஒரு 

வருட காலெ் ெயிற்சிவய முடித்துள்ள ெட்டதாரிகளுக்கும் இலங்வக தகவல் 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெச ்சசவவயின் வகுெ்பு 3 இன் தரம் III மற்றும் வகுெ்பு 2 இன் 

தரம் II இற்கு புதிதாக நியமனம் பெற்ற (2020.03.16 ஆம் திகதி முதல் பசல்லுெடியாகும் 

விதத்தில் நியமனம் பெற்ற) உத்திசயாகத்தரக்ளுக்கு சம்ெளம் பசலுத்துதல்  

 

தற்ப ாது நாட்டில் நிலவுை் நிமலமைமயக் கவனத்திற் சகாை்டு பின்வருை் 

உத்திபயாகத்தர ்வகுதிகளுக்குச ்சை் ளங்கமளச ்சசலுத்துவது சதாடரப்ில் ஆராய ் ட்டது. 

 

1. வருடாந்த இடைாற்றை் அல்லது சாதாரை இடைாற்றை் ச ற்று 2020 ைாரச் ்ைாதத்தில் 

புதிய பசமவ நிமலயத்தில் கடமைக்குச ் சமுகைளித்த/ சமுகைளி ் தற்காக 

முன்மனய பசமவ நிமலயத்திலிருந்து விடுவிக்க ் ட்ட, எனினுை் இது வமரயில் 

தங்களுக்குரிய சை் ளத்மத ் ச றாத உத்திபயாகத்தரக்ள்  

2. 2018.08.20 ஆை் திகதி  ட்டதாரி ்  யிலுநரக்ளாக நியைனை் ச ற்று ஒரு வருட கால ் 

 யிற்சிமய ் பூரத்்தி சசய்து முமறயான நியைனை் வழங்க ் ட்டுள்ள, எனினுை் 

2020.03.16 ஆை் திகதி வமரயில் புதிய பசமவ நிமலயத்தில் கடமைகமள ் 

ச ாறு ்ப ற்காத உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 2020.03.16 ஆை் திகதிக்கு முன்னர ்

கடமைகமள ் ச ாறு ்ப ற்ற ப ாதிலுை் இது வமரயில் சை் ளை் ச ற்றிராத 

உத்திபயாகத்தரக்ள் 

3. 2018.08.20 ஆை் திகதி முதல்  ட்டதாரி ்  யிலுநரக்ளாக நியைனை் ச ற்று ஒரு வருட ் 

 யிற்சிமய ் பூரத்்தி சசய்ததன் அடி ் மடயில் பநரம்ுக ்  ரீடம்சக்குத் பதாற்றிய 

பின்னர ் பநரம்ுக ்  ரீடம்சயில் சவளி ் டுத்த ் ட்ட ஏபதனுை் விடயங்களின் 

அடி ் மடயில் முமறயான நியைனை் வழங்க ் டாது நிறுத்தி மவக்க ் ட்ட 

உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 2020.02.27 ஆை் திகதி ச ாது நிருவாக, 

உள்நாட்டலுவல்கள் ைாகாை சம கள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ில் 

நடாத்த ் ட்ட பநரம்ுக ்  ரீடம்சக்கு பதாற்றிய  ட்டதாரி ்  யிலுநர ்

உத்திபயாகத்தரக்ள்  

4. இலங்மக சதாடர ்ாடல் சதாழில்நுட் ச ்பசமவயின் வகு ்பு 3 இன் தரை் III இற்கு 

ைற்றுை் வகு ்பு 2 இன் தரை் II இற்கு 2020.03.16 ஆை் திகதி முதல் நமடமுமறக்கு 

வருை் வமகயில் நியமிக்க ் ட்ட, அவ்வாறு நியமிக்குை் சந்தர ்் த்திலுை் அரச 

பசமவயில் ஏபதனுை்  தவிகளில்  ைிபுரிந்த உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 

பைபல குறி ்பிட்ட இலங்மக தகவல் சதாடர ்ாடல் சதாழில்நுட் ச ்

பசமவக்குரிய  தவிகமள ் ச ாறு ்ப ற் தற்காக ஏற்கனபவ 

விடுவிக்க ் டட்ுள்ள உத்திபயாகத்தரக்ள்   
 

 

 
 

 

 
 

  

මපේ අංකය      ඔපේ අංකය         දිනය 
எனது இல             உமது இல            திகதி      
My No     Your No            Date 

 

රාජ්ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය 

ப ொது  நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமசச்ு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government  

 

 

දුරකතන ෆැක්ස් ඊ-පේල් ලිපිනය නිදහස් චතුරශ්රය, පකොළඔ 07, ශ්රි ලංකො. 
த ொலலபேசி      011-2696211-13 த ொலலநகல்     011-2695279 மின்னஞ்சல்     info@pubad.gov.lk முகவரி சு ந்திரச ்சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இலங்லக.  

Telephone          011-2166000 Fax    E-mail   Address Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
 

පෙේ අඩවිය/ தவே் ளம் /Website: www.pubad.gov.lk 

 

https://www.pubad.gov.lk/
https://www.pubad.gov.lk/


 

02. பைபல 1, 2, 3 ைற்றுை் 4 ஆை்  ந்திகளில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள உத்திபயாகத்தர ்

வகுதிகள் அமனத்துக்குை் ைாரச் ் ைற்றுை் ஏ ்பிரல் ைாதங்களுக்கான  யிலுநர ்

சகாடு ் னவுகமள அல்லது சை் ளங்கமள பைற் டி உத்திபயாகத்தர ் வகுதியினர ் இது 

வமரயில் பசமவயாற்றிய அல்லது  யிற்சி ச ற்ற நிமலயங்களிபலபய சசலுத்துைாறு 

 ைிவுடன் அறியத் தருகிபறன்.  

 

03. உத்திபயாகத்தரக்ள் முமறயாக கடமைகமள ் ச ாறு ்ப ற்றதன் பின்னர ்தங்களது 

முன்மனய பசமவ நிமலயத்தில் ச ற்றுக் சகாை்ட சை் ள வி ரங்கமள ் புதிய பசமவ 

நிமலயத்தில் சைர ்்பிக்க பவை்டுை் என் துடன் மிமகக் சகாடு ் னவுகள் 

சசய்ய ் டட்ுள்ளதாகத் சதரிய வருமிடத்து உத்திபயாகத்தரிடமிருந்து அத்சதாமகமய 

அறவிடுவதற்கு நிறுவனத் தமலவரக்ள் நடவடிக்மக எடுத்தல் பவை்டுை்.  

 

 

 

எஸ். பேட்டிஆரசச்ி  

சசயலாளர ் 

ச ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள் ைாகாை சம கள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

taldnoaO fiajd wxYh          இைண�த ேசைவக� ப���

ksoyia p;=rY%h" fld<U 07" Y%S ,xldj'      �த�திர� ச��க�

 
ÿrl:kh *elaia 
ெதாைலேபசி:(94) 011- 2694560 ெதாைலநக�:(94) 
Telephone   Fax  

 

 

 

uf.a wxlh  
என� இல  

My No 

 

 

රාජ� ප�පාලන, ස්වෙ�ශ කට��
ெபா� ��வாக, உ�நா�ட�வ�க�

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

இைண�த ேசைவைய� ேச��த

ெபா��ேப�ற� 

i இல�ைக தகவ� ம���

வ��� 2 தர� II - நியமன�
 

ii அபிவி��தி உ�திேயாக�த�

ெச�ய�ப�ட ப�டதாாி�

நியமன�ைத� ெபா��ேப�பத�கான
 

 2020.03.16 ஆ� திகதி

ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப�

நியமன� வழ�க�ப�ட உ�திேயாக�த�க��

வைகயி� அபிவி��தி உ�திேயாக�த�

ெப��பாலான உ�திேயாக�த�க��

இ� வைரயி� கடைமகைள�

மாவ�ட�களி� ஊடர��� ச�ட

2020.04.18 ஆ� திகதிய 

வழ�க�ப���ள அறி���த�க���

உ�திேயாக�த�கைள மா�திரேம
 

02. அதனா� நி�வன� தைலவ�களிடமி���

�றி�பி�ட கடைமைய� ெபா��ேப�காத

ெபா��ேப�க ேவ�டா� 

ெபா��ேப�பத�காக உ�திேயாக�த�க���

வைர நீ��பதாக�� அறிய� த�கி�ேற�
 

03. அத�கிண�க, த�ேபா�

ம���பா�க���� அரசா�க

நடா��வத�காக மா�திர� ஏ��ைடயதாக

வித�தி� ேசைவ நிைலய� தி��த�

�லமான ேகாாி�ைககைள 

ெகா��மா�� அறிய� த�கி�ேற�
 

R/DO/PER.APP/2020 

இைண�த ேசைவக� ப���              COMBINED SERVICES DIVISION

�த�திர� ச��க�, ெகா��� 07, இல�ைக.        Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

 B-fï,a 
(94) 011- 2692254 மி�ன�ச�:dgcs@pubad.gov.lk  இைண�தள�

  E-mail 

 
 

 

 Tfí wxlh     
 உம� இல  

 Your No 

ස්වෙ�ශ කට��, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�ාං
உ�நா�ட�வ�க�, மாகாண சைபக� ம��� உ��ரா�� அைம��

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

  

ேச��த �திதாக நியமன� ெப�ற உ�திேயாக�த�க�

 

ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப� ேசைவயி�

நியமன� திகதி 2020.03.16 

உ�திேயாக�த� ேசைவயி� தர� III (2018 ஆ� 

ப�டதாாி� பயி�ந�) -  

ெபா��ேப�பத�கான இ�தி� திகதி 2020.03.16 

திகதி �த� நைட�ைற�� வ�� வித�தி� எ�னா�

ெதாழி���ப� ேசைவயி� வ��� 3 தர� III ம���

உ�திேயாக�த�க�� 2020.01.01 ஆ� திகதி �த�

உ�திேயாக�த� ேசைவயி� தர� III இ�� 

உ�திேயாக�த�க�� த�ேபா� நா��� ஏ�ப���ள நிைலைமயி�

கடைமகைள� ெபா��ேப�க ��யாத நிைல ஏ�ப���ள�

ச�ட ஏ�பா�க� தள��த�ப�ட ேபாதி��

 PS/GPA/��றறி�ைக/20/2020 ஆ� இல�க�

அறி���த�க��� இண�க ம���ப��த�ப�ட

மா�திரேம அரசா�க நி�வன�க��� அைழ�க ����

தைலவ�களிடமி��� விேசட அைழ���க� கிைட�காவி�டா�

ெபா��ேப�காத உ�திேயாக�த�க� இ�ச�த��ப�தி�

 எ�� பணி�ட� அறிய� த�கிேற�. 

உ�திேயாக�த�க��� வழ�க�ப���ள கால�ைத

த�கி�ேற�. 

த�ேபா� அரசா�க�தினா� விதி�க�ப�ட

அரசா�க நி�வன�களி� அ�தியவசிய 

ஏ��ைடயதாக விதி�க�ப���ள ஏ�பா�க����

தி��த� ேகாாி�ைககைள அ�ல� இ� ெதாட�பான

 எ���� ெகா�� இ�த அைம����

த�கி�ேற�. 

 

COMBINED SERVICES DIVISION 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka 

 fjí wvúh  
இைண�தள�:www.pubad.gov.lk 
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 Èkh  
 திகதி: 

 Date 

පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�ාංශය 
மாகாண சைபக� ம��� உ��ரா�� அைம�� 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 

உ�திேயாக�த�க� கடைமைய� 

ேசைவயி� வ��� 3 தர� III ம��� 

 ஆ��� ஆ�ேச���� 

எ�னா� இல�ைக தகவ� 

ம��� வ��� 2 தர� II இ�� 

�த� நைட�ைற�� வ�� 

 நியமன� வழ�க�ப�ட 

நிைலைமயி� காரணமாக 

ஏ�ப���ள�. அ��ட� அதிகமான 

ேபாதி�� சனாதிபதி ெசயலாளாி� 

இல�க� ��றறி�ைக �ல� 

ம���ப��த�ப�ட ஒ� ெதாைக 

����. 

கிைட�காவி�டா� ேமேல 

இ�ச�த��ப�தி� கடைமகைள� 

. அ��ட� கடைமகைள� 

கால�ைத 2020.05.04 ஆ� திகதி 

விதி�க�ப�ட ஆ� நடமா�ட 

 ேசைவகைள ெகா�� 

ஏ�பா�க���� தட�க� ஏ�ப�� 

ெதாட�பான ேவ� எ��� 

அைம���� வ�வைத� தவி��� 

2020.04.20 



 
 
 
 

 

  
  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

04. �திதாக நியமன� ெப�ற அபிவி��தி உ�திேயாக�த�களி� ேகாாி�ைக�� இண�க ேசைவ 

நிைலய�க� தி��த�ப�ட�ட� அ� உ�திேயாக�த�களி� ெபய�� ப��ய� 2020.03.17ஆ� 

திகதிஇ�அைம�சி� இைணய தள�தி� ெவளியிட�ப�ட�. அவ�களி� இ�வைரயி� 

தி��த�ப�ட க�த�கைள� ெப��� ெகா�ள ��யாம� ேபான உ�திேயாக�த�களி� 

க�த�கைள 2020.05.04 ஆ� திகதி�� ��ன� கிைட��� வித�தி� தபா� �ல� அ���வத�� 

நடவ��ைக எ��க�ப�� எ�பைத�� கவன�தி� ெகா�ள��. ஏ�கனேவ நியமன� க�த� �ல� 

ேசைவயி� இைண�க�ப�ட ேசைவ நிைலய�களி� கடைமகைள� ெபா��ேப�ற எவேர�� 

உ�திேயாக�தெரா�வ���ேசைவ நிைலய� தி��த� க�த� வழ�க�ப����பி�, அ�த� 

க�த�ெச��ப�ய�றதா�� எ�ப�ட� அ�த உ�திேயாக�த�க� 

ெபா�இடமா�றெபா�இடமா�ற�ைறைமைய� பி�ப�றி த� திைண�கள� தைலவ�களி� 

ஊடாக இடமா�ற���� வி�ண�பி�த� ேவ���. 

 

 

 

எ�. ஆேலாகப�டார 

இைண�த ேசைவக� பணி�பாள� நாயக� 
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uf.a wxlh  Tfí wxlh     Èkh  
எனது இல  உமது இல   திகதி:         
My No Your No Date 

 

 

பைொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சபைகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

  

இபணந்த சசபவபைச் சசர்ந்த புதிதொக நிைமனம் பைற்ற உத்திசைொகத்தர்கள் கடபமபைப் 

பைொறுப்சைற்றல் 
 

i இலங்பக தகவல் மற்றும் பதொடர்ைொடல் பதொழில்நுட்ைச் சசபவயின் வகுப்பு 3 தரம் III மற்றும் வகுப்பு 2 

தரம் II - நிைமனத் திகதி 2020.03.16 
 

ii அபிவிருத்தி உத்திசைொகத்தர் சசபவயின் தரம் III (2018 ஆம் ஆண்டில் ஆட்சசர்ப்புச் பசய்ைப்ைட்ட 

ைட்டதொரிப் ையிலுநர்) -  

நிைமனத்பதப் பைொறுப்சைற்ைதற்கொன இறுதித் திகதி 2020.03.16 

 

 பேற்ேடி விடயம் த ொடர்பில் எனது இலையிைக்கத்ல யும் 2020.04.20 ஆம் திகதிலயயும் தகொண்ட 

கடி த்துடன் த ொடர்புலடயது. 

 

02. பேற்குறித்  கடி த்துக்கு இைங்க இைங்லக  கவல் ேற்றும் த ொடர்ேொடல் பேலவயின் வகுப்பு 3  ரம் III 

ேற்றும் வகுப்பு 2  ரம் II ேற்றும் அபிவிருத்தி உத்திபயொகத் ர் பேலவயின்  ரம் II என்ேவற்றின் புது 

உத்திபயொகத் ர்கள் கடலேகலைப் தேொறுப்பேற்க பவண்டிய திகதி 2020.05.04 ஆம் திகதி வலர 

நீட்டிக்கப்ேட்டது. 

 

03.  எனினும் சிை ேொவட்டங்களில் த ொடர்ச்சியொக நலடமுலையிலுள்ை ஊரங்குச் ேட்டம் ேற்றும் 

ேொவட்டங்களினூடொகப் ேயைம் தேய்வதிலுள்ை  டங்கல்கள் அடங்கைொக  ற்பேொது ஏற்ேட்டுள்ை சூழ்நிலையில் 

தேரும்ேொைொன உத்திபயொகத் ர்களுக்கு அத்திகதியில் கடலேகலைப் தேொறுப்பேற்ேது சிரேேொன ொக இருக்கும் 

என்று அவ ொனிக்கப்ேட்டுள்ைது. எவ்வொைொயினும், புதி ொக நியேனம் தேற்ை உத்தியதிபயொகத் ர்களுக்கு பேலவ 

நிலையங்களில்  ொே மின்றி கடலேகலைப் தேொறுப்பேற்ே ற்குத் ப லவயொன ஏற்ேொடுகலைச் தேய்து 

தகொடுப்ேதும் அவசியேொகவுள்ைது.  

 

04.  அலுவைகங்கலை தகொண்டு நடொத்துவது த ொடர்பில் அரேொங்கத்தினொல் தவளியிடப்ேட்டுள்ை 

ஏற்ேொடுகள் த ொடர்பிலும் கவனத்தில் எடுத்து, புதிய உத்திபயொகத் ர்கலை  ொே மின்றி பேலவ நிலையங்களுக்கு 

அலைக்க பவண்டிய முலை ேற்றிய அறிவுறுத் ல்கள் என்னொல் உரிய நிறுவனத்  லைவர்களுக்கு விலரவொக 

வைங்கப்ேடும் என்ேல  கவனத்தில் தகொள்ைவும். 

 

04.  அ னொல், அந்  அறிவுறுத் ல்கள் தவளியிடப்ேட்டும் வலரயில் அது த ொடர்பில் விழிப்புடன் 

இருக்குேொறு ேணிவுடன் அறியத்  ருகின்பைன். 

 

ஒப்பம்/ எஸ். ஆபைொகேண்டொர 

இலைந்  பேலவகள் ேணிப்ேொைர் நொயகம் 

R/DO/PER.APP/2020  2020.04.29 



 
රජ්ය පරිපරන, සලදේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පරන පඅමත්යාංය  

ப ொது ிருவொக , உள்ொட்டலுவல்கள் ,மொகொண சப கள்  மற்றும் உள்ளூரொட்சி  அபமச்சு  

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 
 ඒකබේධ පදසේල පඅාංය                           இபண்த சசபவகள் பிரிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  

 

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.          சுதந்திச ்சதுக்க், ககொழு்பு 07,  இலங்கக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
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கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 மின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இகைத்தள்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:         
My No Your No Date 

 

R/DO/PER.APP/2020 

 
 2020.05.04 
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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 

 






