
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

දුරකතන ෆක්ස ඊ-මේල් ලිපිනය නිදහස චතුරශ්රය, මකොළඔ 07, ශ්රි  ක. 

தொலனபதசி               011-2696211-13 தொலனகல்        011-2695279 ின்ணஞ்சல்         info@pubad.gov.lk பகொி சுந்ி சதுக்கம் தகொளம்பு 07 இனங்லக. 
Telephone         011-2166000 Fax    E-mail   Address Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
 

මලබ් අඩවිය/இலத்பம் /Website: www.pubad.gov.lk 

 

රාජ්ය පරිපරා , ස්ලදේ පකටයුතු, රළාත් පසභා පහා පරළාත් පරා  පඅමාත්යාාංය 

ததொது ிர்ொக, உள்ொட்டலுல்கள், ொகொ சலத௧ள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அலச்சு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
මමේ අ කය     ඔමබ් අ කය    දිනය 

ணது இன  :     MPA/SSD/12/RECRU/9937 (III) உது இன :                                              ிகி :       2022.10.05 
My No      Your No     Date 
 

 

இனக்கம்: 1877/27 ற்றும் 2014.08.28 ஆந் ிகி இனங்லக ிஞ்ஞொண பசலின் பசலப் 

திொத்ின் 11.2 ஆம் திொிின் கீழ் இனங்லக ிஞ்ஞொண பசலின் I ஆந் த்துலட  

தற்நிடங்கலப ிப்புல் 

 

இனக்கம் 2,300 ற்றும் 2022.09.30 ஆந் ிகி இனங்லக சணொக பசொசலிசக் குடிசு ர்த்ொணி 

அநிித்லில் திசுொிக்கப்தட்டுள்ப ிண்ப்தம் பகொரும் அநிித்லுடன் தொடர்புலடது. 

 

02. அற்கல, கீப குநிப்திடப்தட்டுள்ப அலச்சுக்கள் / ிலக்கபங்கபில் இனங்லக 

ிஞ்ஞொண பசலின் I ஆந் த்துலட லகலகலபப் பூர்த்ி தசய்துள்ப 

உத்ிபொகத்ர்களுக்கு இற்கொக ிண்ப்திக்க படியும் ன்தலண வுடன் அநித்ருகிபநன். 

 

I. அசொங்கப் தகுப்தொய்ொபர் ிலக்கபம் 

II. ற்றுி ிசொத்  ிலக்கபம் 

III. ீர்ப்தொசணத் ிலக்கபம்  

IV. ததருந்பொட்டக் லகத்தொில் அலச்சு (சிறு ற்றுி ததருந்பொட்டப் திர்கள் 

அதிிருத்ி    திொிவு) 

 

03. ிண்ப்தப்தடிம் www.pubad.gov.lk இலத்பத்ின் ஊடொக திிநக்கம் தசய்து 

தகொள்ப படியும். 

 

 

ஒப்தம்./ ம்.ம்.பீ.பக. ொொதுன்பண 

தசனொபர்  

ததொது ிருொகம், உள்ொட்டலுல்கள், 

ொகொ சலதகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அலச்சு 

 

தொலனபதசி இனக்கம்  : 0112-695187 

தொலனகல் இனக்கம் : 0112-695187 

ின்ணஞ்சல் பகொி  : pubadssd@gamil.com 
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ாிாி ிண்ப்தப்தடிம் 

........................................................... அவச்சின் / ிவக்கபத்ின் இனங்வக ிஞ்ஞாண 

சசவ ம் I  ............................................... திக்காக ிண்ப்தித்ல் 

 

1. உத்ிசாகத்ர் வாடர்தாண கல் 

i. பளப் வதர் 

(ஆங்கினத்ில்) 

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

(உா: HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA) 

ii. பவனளத்துக்களுடன் வதர் (ஆங்கினத்ில்) - 

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

(உா: GUNAWARDHANA, H. M. S. K.) 

iii. பளப் வதர் (ிில்):................................................................................... 

iv. திநந் ிகி:.................................................................. 

v. ிண்ப்தங்கள் ற்றுக்வகாள்பப்தடும் இறுித் ிகிக்கு து : ரு........... 

ாம்.................ிகி................... 

vi. சசி அவடாப அட்வட இனக்கம்  : -................................................. 

vii. ிந் பகாி: …………………………………………………….. 

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

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

viii. வாவனசதசி இனக்கம் :- 

அலுனகம் : ........................... 

வகடக்க :................................. 

 Ix. ின்ணஞ்சல் பகாி 

………………………………………………………………………………………………. 

2. தி வாடர்தாண கல் :  

 

i. ற்சதாவ சசவ ிவனம் ற்றும் பகாி : 

ii. III த்ிற்கு ிணம் வதற்ந ிகி: 

iii. II த்ிற்கு ிணம் வதற்ந ிகி: 
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iv. ற்சதாது உாித்ாண ம் ற்றும் அத்த்ிற்கு ிணம் வதற்ந ிகி: 

v. ற்சதாது கிக்கும் தி :  

vi. அப்திக்கு ிணம் வதற்ந ிகி :- 

3. சசவ பப்பு 

01 

 

 

 

ிணம் வசய்ப்தட்ட ாபிலிருந்து 

ிண்ப்தம் சகாப்தடும் இறுித் ிகி 

வ இனங்வக ிஞ்ஞாண சசவில் 

பவணப்தாண ற்றும் ிருப்ிகாண 

சசவ கானம் 

 

 

02 சம்தபற்ந லீவு உள்பது /இல்வன 

ன்தது தற்நி (சம்தபற் லீவு 

வதற்நிருந்ால் வதற்றுக்வகாண்ட 

ாட்கவப குநிப்திடவும்) 

 

 

4. துவநக்குாி வகவகள் : 

4.1. குநித் துவநில் ஈடுதாடு காட்டி ிசசட தங்கபிப்பு 

ஆாய்ச்சிகள் ற்றும் 

வபிபடுகள் 

ிதம் குநித் ஆண்டு 

ஆாய்ச்சி ாீிாண 

வபிபடுகள் 

  

ஆய்வுக் கட்டுவ   

 புத்ாக்கம் / 

கண்டுதிடிப்புக்கள் 

  

வசய்ிக் கட்டுவகள்   

 

 ஆாய்ச்சிின் சுருக்கம் சர்பகப் தாீட்வசின் சதாது சர்ப்திக்கப்தடல் 

சண்டும். 

5. ிண்ப்தாாிின் உறுிபெவ : 
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  சற்குநிப்திட்ட கல்கள் ான் அநிந் வகில் உண்வாணதும் சாிாணதுவண 

இன் பனம் உறுிப்தடுத்துகின்சநன். 

 

ிகி : ........................... 

  ிண்ப்தாாிின் வகவாப்தம் 

II  ஆம் தகுி  

( ிவக்கபத் வனாிணால் ிப்புல் சண்டும்) 

..................................................................................... அவச்சின் / ிவக்கபத்ின்  

இனங்வக ிஞ்ஞாண சசவின் I ஆந் த்துவட உத்ிசாகத்ாண 

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

........................................................ ிரு / ிருி / வசல்ிிணால்  சர்ப்திக்கப்தட்டுள்ப 

ிண்ப்தப்தடித்ில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப கல் தித்ிசகக்  சகாவில் உள்ப 

கல்களுக்கு ற்த சாிாணது/திவாணது. அருக்கு ிாக ஒளக்காற்று டடிக்வகச் 

வசற்தாடுகள் துவும் இல்வன / டுக்கப்தட்டுள்பது ணவும், அவ்ாநாண 

வசற்தாவடான்று ிர்ரும் கானங்கபில் டுப்தற்கு கருதுாகவும் / இல்வன ணவும், 

ிண்ப்தங்கள் சகாரும் ிகிக்கு உடன்பன்ணாண 05 ருடங்கள் சம்தப ற்நத்வ 

உவத்துள்பார் / இல்வன ணவும், வுடன்  அநித்ருகின்சநன். அாின் 

ிண்ப்தத்வ தாிந்துவ வசய்கின்சநன்./ வசய்ில்வன. 

  

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

அவச்சின் வசனாபர் /  ிவக்கபத் வனாின் வகவாப்தம் தி பத்ிவ 

ிகி 


