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நொயட்டச் பசனொர், 

 

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

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்  சசபயப்  ிபநொணத்பத படமுபப்டுத்துதல். 
 

அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக 10/2012 (III) இன் ற்ொடுகளுக்கபநன அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனினுள் உள்ீர்ப்புச் பசய்தல் நற்றும் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்ீர்ப்புச் பசய்னப்ட்ட உத்திசனொகத்தர்கின் 

தபமுனர்த்தல்கப  யிபபயொக ிபவு பசய்தல்.  
 

சநற்டி யிடனம் பதொடர்ொக பயினிடப்ட்டுள் கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் 

அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பகனின் ொல் தங்கது கயத்துக்கு தனவுடன் பகொண்டு 

யருகின்சன்.  
 

சுற்ிக்பக இக்கம்      பயினிடப்ட்ட- திகதி 
I. 10/2012         2012.05.08 

II. 10/2012  (I)       2012.06.21 

III. 10/2012  (II)       2016.04.04       

IV. 10/2012  (III)       2017.08.14 

 

02.  அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயப் ிபநொணத்தின் 14 ஆம் ந்தினில் 

குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு 2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு நத்தின அபச  சசபயனில் ஈடுட்டுள் 

உத்திசனொகத்தர்கள் நற்றும் MN4-2006 () சம் அவுத்திட்டத்தின் கீழ் ஊதினம் பறும் 

ட்டதொொி தயிபனொன்ில் 2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு நொகொண அபச  சசபயனில் ஈடுட்டு 

ின்ர் அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பக16/2010(1) இற்கபநன நத்தின அபசொங்க 

சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு இடநொற்ம் பற்று யந்து 

சசபயனில் ஈடுட்டுள் உத்திசனொகத்தர்களுக்கு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் 

சசபயனினுள் உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கொக யிருப்ம் பதொியிக்க முடியுநொக உள் 

இறுதித் திகதி 2017.09.30 ஆக கொணப்டுயசதொடு, இதுயபப அவ்யொறு யிருப்ம் 

பதொியிக்கொத உத்திசனொகத்தர்கள் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனினுள் 

உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கு டயடிக்பக டுக்கப்ட்டு ிபயபடந்துள்து.  

 

03. இவ்வுள்ீர்ப்புச்   பசனற்ொட்டிப நிக திட்டநிட்டதொகவும் துொிதநொகவுந ிபவு 

பசய்யதற்கும்  2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்டுள் 

சநற்கூப்ட்ட உத்திசனொகத்தர்கப தயினில் உறுதிப்டுத்தல், தபமுனர்த்தப நிக 

யிபபயொக சநற்பகொள்யதன் அயசினப்ொட்டிப கயத்திற் பகொண்டு உநது  

நொயட்ட பசனகத்தில் / நொயட்டத்தினுள் அபநந்துள் ிபசதச பசனகங்கில்  

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

 

CS/DOS/Policy/දරොදු/01  2020.06.01 



 

 

சசபயனொற்றும் ( ன்ொலும் பன அபநச்சுக்கள் /  திபணக்கங்கில் இபணந்து 

உநது நொயட்ட பசனகத்தில் /  ிபசதச பசனகத்தில் சசபயனொற்யர்கபத் 

தயிப)  அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கொ 

யிருப்த்பத பதொியித்துள் சக உத்திசனொகத்தர்கிதும்  தகயல்கபச் 

சசகொிப்தற்கு தீர்நொிக்கப்ட்டுள்து. 

 

04. சநற்கூப்ட்ட 02 ஆம் ந்தினின் டி அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு 

உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கொக 2017.09.30 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் யிருப்த்பதத் 

பதொியித்துள், சக உத்திசனொகத்தர்கிதும் தகயல்கள் இத்துடன் 

இபணக்கப்ட்டுள் நொதிொிப் டியத்திற்சகற்  [CS/DOS/Abs/Inf/2020] தனொொித்து அதன் 

யன்ிபதிபன 2020.07.30 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் கிபடக்கப்பறும் யபகனிலும் 

பநன்ிபதிபன நின்ஞ்சல் முகயொினின்  adcs1-dos@pubad.gov.lk ஊடொக நிக யிபபயில் 

க்கு கிபடக்கச் பசய்யுநொறு தனவுடன் அினத்தருகின்சன். ( இக்கடிதம் இவ் 

அபநச்சின் இபணனத் தத்தில் பொது ிருயொகப் ிொியின் கீழ் அபநந்த அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உொின க்கத்தில் யிசசட அியித்தல் ன்தன் கீழ் 

கொட்டப்ட்டுள்சதொடு CS/DOS/Abs/Inf/2020 நொதிொிப்டியத்பத உநக்கு தியிக்கம் பசய்து 

பகொள் முடியும்).இம்நொதிொிப் டியத்திற்கு ற் தகயல்கள் சநர்ப்ிக்கப்டல்  

சயண்டும் ன்சதொடு தகயல்கப தட்டச்சு பசய்யும் சொது அங்கீகொிக்கப்ட்ட 

ளத்து ( Font :Iskola Potha)  நற்றும் அவு (Font Size : 12) னன்டுத்துதல் சயண்டும்.) 

 

05. அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்ீர்க்கப்டுயதற்கு சநற்டி 

சுற்ிக்பக ற்ொடுகின் கீழ் ற்கசய யிருப்ம் பதொியித்துள் 

உத்திசனொகத்தர்களுக்கு அக் சகொொிக்பககிலிருந்து  நீ யிகிக் பகொள்யதற்கொ 

யொய்ப்ில்ப  பதொினப்டுத்துயசதொடு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் 

உத்திசனொகத்தர்கள் பதொடர்ொ தொ டயடிக்பககப முபசொர்ந்ததொக்கும் 

யபகனில் உொின திகதிக்கு முன்ர் தகயல்கப சநர்ப்ிக்க டயடிக்பக டுக்குநொறு 

தனவுடன் அினத்தருகின்சன்.  

 

06. சநலும், இந் டயடிக்பககப ஒருங்கிபணப்புச் பசய்யதற்கொக பொருத்தநொ 

உத்திசனொகத்தர் ஒருயொின் பனபபக் குிப்ிட்டு அயபப சபடினொக பதொடர்பு 

முடியுநொ பதொபசசி இக்கத்பதக் குிப்ிட்டு அனுப்புநொறும் தகயல்கள் 

கிபடக்கப்பறும் ஒளங்குமுபக்கு ற் உநது அபநச்சு / திபணக்கத்தின் கீழ் 

சசபயனொற்ிக் பகொண்டிருக்கும் சநற்கூப்ட்ட உத்திசனொகத்தர்கின் தொ 

டயடிக்பககப சநற்பகொள்யதற்கு முன்னுொிபந யமங்குநொறு சநலும் 

அினத்தருகின்சன். 
 

 

 

 

ஒப்ம்/. ஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்  
 

 


