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Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
මවේ අංකය
எனது இய

MPA/PSD/C1/Promo II 2013

My No

ඔවබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உது இய

திகதி

2020.02.21

அணச்சுக்கரின் தசயொரர்கள்
ொகொை பித தசயொரர்கள்
திணைக்கரத் தணயவர்கள்
ொவட்டச் தசயொரர்கள்

அசொங்க நிர்வொக சுற்மமிக்ணக 34/2019 இற்கண இயங்ணக திட்டிடல்
பசணவின் III ஆந் தத்துணட அலுவயர்கணர
இயங்ணக திட்டிடல் பசணவின் II ஆம் தத்துக்கு தபர்த்தல்
இயங்ணக நிர்வொக சுற்மமிக்ணக 34/2019 இற்கண

இயங்ணக திட்டிடல்

பசணவின் III ஆந் தத்துணட அலுவயர்கணர இயங்ணக திட்டிடல் பசணவின் II ஆம்
தத்துக்கு தபர்த்துவதற்கு விண்ைப்பிப்பதற்குொி தகவல்கள் இவ் அணச்சின்
உத்திபொகபூர்வ

இணைத்தரத்தில்

பிசுொிக்கப்பட்டுள்ரபதொடு

அதற்கொன

விண்ைப்பப்படிவம் இணைப்பியக்கம் 01 இன் பயம் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ொதிொிப்
படிவத்தினொல் விண்ைப்பிப்பதற்கு நடவடிக்ணக எடுக்கப்படுதல்

பவண்டும் என

தவுடன் அமித்தருகின்பமன்.
02.

அவ்வொபம இதுவண II ஆந் தத்துக்கு பதவியுர்த்துவதற்கொக விண்ைப்பித்துள்ர

அலுவயர்கள் இம் ொதிொிப் படிவத்துக்கண ீண்டுதொரு பணம விண்ைப்பிப்தற்கு
அவசிற்மது எனவும் பலும் அமித்தருகின்பமன்.
03.

இவ் விடம் ததொடர்பொக II ஆந் தத்துக்கு பதவியுர்த்துவதற்கொன தணகணணப்

பூர்த்தி தசய்துள்ர குமித்த அலுவயர்களுக்கு அமிப்படுத்துவது சிமந்தது.

எஸ். தெட்டிஆச்சி
தசயொரர்
தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள்,
ொகொை சணபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அணச்சு

දුරකතන
ததொணயபபசி

Telephone
වලබ් අඩවිය/

ෆක්ස
011-2696211-13
011-2166000
இணைத்தரம்

ததொணயநகல்

011-2695279

Fax

/ Website : www.pubad.gov.lk

ඊ-වේල්
ின்னஞ்சல்

E-mail

ලිපිනය
information@pubad.gov.lk

නිදහස චතුරශ්රය වක ළඹ 07 ශ්රී ංකල.

பகவொி

சுதந்தி சதுக்கம், தகொளம்பு 07, இயங்ணக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 34/2019 இற்ககநன
இங்கக திட்டநிடல் சசகயனின் III

ஆந் தபத்துகடன அலுயர்கக

இங்கக திட்டநிடல் சசகய II ஆம் தபத்துக்கு தபபனர்த்துயதற்கா யிண்ணப்ப்டியம்
I ஆம் குதி
01. (அ) பனர் :- ...........................................
(ஆ) இங்கக திட்டநிடல் சசகயனின் III

ஆந் தபத்துக்கு ினநம் பற் திகதி

:-..............................................................
(இ) தயினில் உறுதிப்டுத்தப்ட்டுள்ீபா :- ..............................
02. (அ) தற்சாகதன தயி நற்றும் சசகய ிகனம் :- ........................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(ஆ) அலுயக பகயாி :- .............................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
03. இங்கக திட்டநிடல் சசகயக்கு ஆட்சசர்ப்பு பசய்னப்ட்ட ழுங்குபக:- .......
..................................................................
திந்த சாட்டிப் ாீட்கச / நட்டுப்டுத்தப்ட்ட சாட்டிப் ாீட்கச / ஏகன
04. கீழ்க்

குிப்ிட்டுள்

ாீட்கசகில்

சித்தினகடந்துள்ீபா?

இல்கபனில்

அப்ாீட்கசகில் இருந்து யிடுயிக்கப்ட்டுள்ீபா?
அவ்யாானின் அகய பதாடர்ா யிபங்ககக் குிப்ிடவும்
சித்தினகடந்த அல்து யிடுயிக்கப்ட்ட திகதி



பதாம் யிகத்தின்காண் தகடதாண்டல் ாீட்கச:-....................



இபண்டாம் அபசகருந பநாமித் (சிங்கம்/ தநிழ்) சதர்ச்சி:-................



ஆங்கி பநாமித் சதர்ச்சி:-..........................................

05. இங்கக திட்டநிடல் சசகயனின் II தபத்தில் அநர்த்துயதற்கா தகககநகனப் பறும்
திகதி :- ....................................................

06. (அ) II

ஆந்

தபத்துக்கு

தபபனர்த்துயதற்கு

உடன்பன்பா

ஐந்து

யருடக்

காப்குதினினுள் சக சம் ஏற்ங்ககயும் உாின திகதினில் உகமத்துள்ீபா?
..................................................................
(ஆ) தபபனர்த்தப்டுயதற்கு உடன்பன்பா ஐந்து யருடக் காப்குதினினுள் இகமத்துள்
ஏசதனும்

ரு

குற்த்திற்காக

ீர்

ழுக்காற்றுத்

தண்டகக்கு

உட்ட்டுள்ீபா?.....................................................
(அவ்யாானின் அகய பதாடர்ா யிபங்ககக் குிப்ிடவும்)
..................................................................
..................................................................
07. தற்சாகதன யருடாந்தச் சம்ம் :-......................................

08. தாங்கள் இங்கக திட்டநிடல் சசகயக்கு ினநம் பற் திகதி பதல் இதுயகப
சம்நற்

யிடுபக

அல்து

அகபச்

சம்ம்

ஏசதனும்

பற்றுள்ீபா?

...................................................................
(அவ்யாானின் அகய பதாடர்ா யிபங்ககக் குிப்ிடவும்)
...................................................................
...................................................................

சநச 5 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் திகதிக்கு ான் இங்கக திட்டநிடல் சசகயனின்
II ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயதற்கு தகககந பற்றுள்சன் எவும் சநச 1 பதல் 8
யகப தபப்ட்டுள் யிபங்கள் எது அிவுக்கும் ம்ிக்ககக்கும் ஏற் சாினாது எவும்
உறுதினிக்கின்சன்.

திகதி ..................

..........................
யிண்ணப்தாாினின் ககபனாப்ம்

II ஆம் குதி

திகணக்கத் தகயாின் சான்றுகப
(கீசம காட்டப்ட்டுள் யிடனங்கள் பதாடர்ாக திகணக்கத் தகயர்கள் திப்ட்ட
யககனில் பாறுப்புக் கூறுதல் சயண்டும்.ஏற்புகடனதற் பசாற்கக ீக்கவும்.)

திரு / திருநதி / பசல்யி.................................................
..............................................திகணக்கத்திள் / அகநச்சிள்
......................................................................
ஆக சசகயனாற்றுயதாகவும்,



ினநத்

திகதி

பதல்

ஆறு

(06)

யருடத்தில்

திருப்திகபநா

சசகயகன

ிகசயற்ியுள்ார்/இல்க எவும்,


II ஆந் தபத்துக்கு தபபனர்த்துயதற்கு உடன்பன்பா ஆறு (06) யருடங்கினுள் சக

சம் ஏற்ங்ககயும் குித்த திகதினில் பற்றுள்தாக / பயில்க எவும்,

சம் ஏற்த்கத உாின திகதினில்
யருடம்



அங்கீகாிக்கப்ட்ட

பற்றுக்பகாண்டுள்ார் / இல்க எ

பசனாற்றுகக

நதிப்பீட்டு

கடபக

ழுங்கிற்கு

ஏற்

தபபனர்த்துயதற்கு பன்பா ஆறு (06) யருடங்கினுள் திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து
அதக யிடக் கூடின பசனாற்றுகககன எடுத்துக் காட்டுயதாகவும் / இல்க எவும்

திருப்திகபநா நட்டத்தில் அல்து அதக யிடக் கூடின
பசனாற்றுகககன எடுத்துக் காட்டுயதாகவும் / இல்க எவும்

யருடம்

[ திருப்திகபநா (S) / சாதாபண அயிக யிடக் கூடுதா(A)
/ அதிசிந்த (E) ]



அலுயருக்கு எதிபாக ஏசதனும் ழுக்காற்று டயடிக்ககபனான்று அல்து அவ்யாறு
ழுக்காற்று டயடிக்கக எடுப்தற்கு எதிர்ார்க்கப்டுயதாக / இல்க எவும்,



பதாம்

யிகத்தின்காண்

தகட

தாண்டற்

ாீட்கசனில்

உாின

திகதினில்

சித்தினகடந்துள்தாக / இல்க எவும்,


இங்கக திட்டநிடற் சசகயப் ிபநாணத்துக்கு ஏற் பநாமித் சதர்ச்சி பற்றுள்ார் அல்து
அதிலிருந்து யிடுயிக்கப்ட்டுள்தாக / இல்க எவும்,
சித்தினகடந்த அல்து யிடுயிக்கப்ட்ட திகதி
 இபண்டாம் அபசகருந பநாமி ..................................
 ஆங்கி பநாமித் சதர்ச்சி .....................................



அலுயர் சம்நற் யிடுபககள் அல்து அகபச் சம் யிடுபககள் பயில்க
எவும்

/

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

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

ஆந்

திகதி

பதல்

ஆந் திகதி யகப சம்நற் யிடுபக

அல்து அகபச் சம்ம் ஏசதனும் பற்றுள்ார் எவும் சான்றுப்டுத்துகின்சன்.


இவ் அலுயாின் சயக, யருகக நற்றும் டத்கத திருப்திகபநாதாக உள்டினால்
...................................... ஆந் திகதி பதல் இங்கக திட்டநிடல்
சசகயனின் II ஆம் தபத்துக்கு தபபனர்த்துயதற்கு ாிந்துகபக்கின்சன்.

திகதி ....................

...............................
திகணக்கத் தகயாின் ககபனாப்ம்
உத்திசனாகபூர்ய தயி பத்திகப

III ஆம் குதி

திரு /

திருநதி /பசல்யி ........................................

இங்கக

திட்டநிடல்

சசகயனின்

II

ஆந்

தபத்துக்கு

அயர்கக

தயியுனர்த்துயதற்கு

ாிந்துகபக்கின்சன். / இல்க.

திகதி ....................

..............................
அகநச்சின் பசனாாின் ககபனாப்ம்
உத்திசனாகபூர்ய தயி பத்திகப

