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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவைர்கள் 

நாைட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 
 

அிைிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவைனின் தபம் II உத்திசனாகத்தர்களுக்கா 

ைிவத்தின் தவடதாண்டல் ாீட்வச டாத்தப்ட்ட திகதி – 2020.01.19 

 

2019.04.26 ஆந் திகதின 2121ஆம் இக்க ைர்த்தநாி அிைித்தலுக்கு இணங்க 

2020.01.19 ஆம் திகதி டாத்தப்ட்ட அிைிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவைனின் தபம் II 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா ைிவத்தின் தவடதாண்டல் ாீட்வசக்குத் சதாற்ின 

உத்திசனாகத்தர்கின் கறுசறுகள் அவநச்சின் இவணன தத்தில் www.pubad.gov.lk 

கைினிடப்ட்டுள்து. 

 

02. அந்தப் ட்டினவ ார்த்து உங்கள் அவநச்சில்/ திவணக்கத்தில்/ நாைட்ட 

கசனகத்தில்/ ிபசதச கசனகத்தில் ணிபுாியும் உத்திசனாகத்தர்கின் ைிவத்தின் 

தவடதாண்டல் ாீட்வசனின் கறுசறுகவ, இத்துடன் இவணக்கப்ட்டுள் 

கறுசறுகவ கைினிடுைதற்கா நாதிாிக் கடித்திற்கு இணங்க (இவணப்பு 01) 

எக்கும் ிபதினிட்டு கைினிடுைதற்கு டைடிக்வகவ எடுக்குநாறு ணிவுடன் அினத் 

தருகின்சன். சநற்டி ாீட்வசக்குத் சதாற்ாத அல்து ாீட்வசனில் சித்தினவடனாத 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் இந்தப் டிைத்திற்கு இணங்க கறுசறுகவ அிைிக்க 

சைண்டும் என்வத அினத் தருகின்சன்.  (உத்திசனாகத்தாின் சதசின அவடனா 

அட்வட இக்கத்வத அல்து ாீட்வச இக்கத்வத உள்ீடு கசய்து குித்த 

கறுசறுகவப் ார்க்க முடியும்) 
 

 03. அதன் சாது எக்கு அனுப் சைண்டின ிபதிவன, குித்த உத்திசனாகத்தவப 

அிைிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவைனின் தபம் I இற்கு தபமுனர்த்துைதற்கா 

ஆைணங்கவ அனுப்பும் சாது அவ் ஆைணங்களுடன் சசர்த்து அனுப்புைதற்கு 

டைடிக்வக எடுக்குநாறு அினத் தருகின்சன். 

 
 

ஒப்ம்/. எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவைகள் ணிப்ார் ானகம்  

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எது இ உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Policy/04  2021.02.05 



இணைப்பு 01 
 

 

திரு /திருதி/ிவல்லி ...................................  

அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யவணலின் தம் II 

நின இயக்கம் :X//XX////CCCCC  
 

அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யவணலின் தம்  இாகர உத்தியோகத்தர்க க்கோக II

 ைம் திகதி ந ோத்தப்ப   லிணனத்திமன் தண தோந ல் போத ணவ 2020.01.12 
 

யற்படி போத ணவில் போத ணவ இய  ................................ .இன் கதோ நதர் யதோற்மி 

போ கக க்கோன ிபகயபககக கதயற தப்படுகின்மன. 
 

             போ ககக ிபற்ம புகரிகக வித்திண ந்தண /

வித்திண ோண 

1 தோபனலிதிக் யகோணல ற்கம் 

ிவியோழுககு லிதிகக 

  

2 நிதிப் பிோைககக ற்கம் 

அவோகக ிபகணக ற்போடுகக 

  

 

 

தோோித்தலர்                                 :  ................................ வோி போர்த்தலர் : ……………………….. 

          (ிபர்/பதலி)                                                                     (ிபர்/பதலி)  
    

 

 குமிப்பு: 2012.02.24 ைம் திகதி 1745/11 ைம் இயக்க அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் 

யவணலப் பிோைக் குமிப்பின் ஏற்போடுக க்கு இைகக, அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் 

யவணலின் தம் II இற்கோன லிணனத்திமன் தண தோந ல் போத ணவில் 

வித்திண லதற்கு ைகக் குணமந்தது 40 புகரிகக ிபம யலநடும். 
 
 

02.  அதற்கு இைகக  ,அபிலிருத்தி உத்தியோகத்தர் யவணலின் தம் II இாகர 

உத்தியோகத்தர்கக வித்திண  யலநடி லிணனத்திமன் தண தோந ல் போத ணவண நதர் 

2020.01.12 ைம் திகதி  தர்த்தி ிவகதுகரதர் /ிவகலில்ணய ின்பணத பைி  ன் அமித் 

தருகின்யமன்.  
 

 

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

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

(திணைக்கரத் தணயலோின் ணகிோப்பம் ற்கம் பதலி கத்திண )  
 

பிதி: 

இணைந்த யவணல பைிப்போரர் நோகம்  ,அவோகக யவணலகக ,ோகோை வணபகக ற்கம் 

உகைோ வி அணள்உ 




