
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

அமநச்சுக்கின் செனார்கள் 

நாகாண தமமநச் செனார்கள் 

திமணக்கத் தமயர்கள் 

ஆமணக்குளக்கின் செனார்கள் 

 

சாது ிர்யாக அமநச்ெின் கீழ் பணப்ட்டுயரும் 

உத்திபனாகத்தர் குமாத்மத முடிவுறுத்தல் 

 

 சாது ிர்யாக அமநச்ெின் உத்திபனாகத்தர் குமாத்திற்கு ல்பயறு காபணங்களுக்காக 

இமணப்புச் செய்னப்ட்ட ெி உத்திபனாகத்தர்கள் ல்பயறு காபணங்கின் 

அடிப்மடனில் ீண்ட காநாக அக்குமாத்தில் எவ்யித ணிகமயும் 

பநற்சகாள்ாது தங்கினிருப்து அயதாிக்கப்ட்டுள்து. குித்த 

உத்திபனாகத்தர்கள் இவ்யாறு உாின சாறுப்ம ிமபயற்ாதிருப்தன் 

அடிப்மடனில் அவ் உத்திபனாகத்தர்கள் திப்ட்ட முமனில் நிகுந்த ெிபநத்திற்கு 

ஆாயதாகவும், உற்த்தித்தின் யாய்ந்த பெமயமன சற்றுக்சகாள்ாநல் ெம்ம் 

யமங்குயதால், ிதி ாீதினா ட்டம் ஏற்டுயதாகவும், ாட்டின் தற்பாமதன சூமலில், 

அமத்து உத்திபனாகத்தர்கிடநிருந்தும் அதிகட்ெ பெமயமனப் சற்றுக்சகாள் 

பயண்டினிருப்தாலும், இந்த ிமமநமன யிமபயில் நாற் பயண்டும் என்று  

ாிந்துமபக்கப்ட்டுள்து. இதன்டி, தற்பாது இந்த அமநச்ெின் கீழ் உள் 

உத்திபனாகத்தர் குமாத்மத பணும் முமமநமன முடிவுறுத்த 

தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து. 

 

02. இதன்காபணநாக, எதிர்காத்தில் சாது ிர்யாக அமநச்ெின் உத்திபனாகத்தர் 

குமாத்திற்கு உத்திபனாகத்தர்கம இமணப்புச் செய்ன பயண்டாம் என்று தனவுடன் 

அினத்தருயதுடன், நிகவும் அயெினநா ெந்தர்ப்ங்கில் இந்த அமநச்ெின் உள்க 

ிர்யாகப் ிாிவுக்கு எயபபனும் ஒரு உத்திபனாகத்தமப இமணப்புச் செய்ன 

பயண்டுநானின், அதம இந்த அமநச்ெின் முன் அனுநதியுடன் நட்டுபந செய்ன 

பயண்டும். 
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03. பநலும், ீண்ட காநாக சயிாட்டு புமநப்ாிெில்/னிற்ெிகில் 

ங்குசறும் உத்திபனாகத்தர்கின் திப்ட்ட பகாப்புகம பணுயது இந்த 

அமநச்ெின் சதாடர்புமடன பெமயகின் டயடிக்மககம பநற்சகாண்டுயரும் 

ிாிவுகளுக்கு யமங்க தீர்நாிக்கப்ட்டுள்துடன், அதன்டி ெம்ந்தப்ட்ட 

உத்திபனாகத்தர்கின் பகாப்புகம அந்தந்த பெமயப் ிாிவுகளுக்கு அனுப் 

டயடிக்மக எடுக்கப்ட பயண்டும்.  (சாது ிர்யாக சுற்ிக்மக 14/2022 இன் 

ஏற்ாடுகின் கீழ் ெம்நற் சயிாட்டு லீவு யமங்கப்ட்டுள் 

உத்திபனாகத்தர்களுக்கு திற் கடமந உத்திபனாகத்தர்கள் யமங்கப்டுயதில்ம 

என்தால், அந்த உத்திபனாகத்தர்கின் திப்ட்ட பகாப்புகள் இந்த அமநச்சுக்கு 

அனுப்ப்டக்கூடாது.) 

 

04. பநலும், ஒளக்காற்று யிடனம்/யிொபமண அிக்மகனின் அடிப்மடனில் ஒரு 

உத்திபனாகத்தர் தற்பாமதன கடமந ிமனத்திற்கு சயிபன இடநாற்ம் 

செய்னப்டும் ெந்தர்ப்ங்கில், சாருத்தநா பெமய ிமனத்திற்கு இடநாற்ம் 

செய்னப்டக்கூடின யமகனில் ாிந்துமபகம யமங்குயதற்கு ஏற்ாடுகள் செய்னப்ட 

பயண்டும் என்துடன், மடமும யிடனங்கின் அடிப்மடனில், உடடினாக 

இடநாற்ம் செய்னபயண்டுநானின், சாருத்தநா பெமய ிமனசநான்மப் 

சற்றுக்சகாடுக்கும் யமப தநது அமநச்சு திமணக்கத்தில் தற்காலிகநாக மயத்து 

இடநாற்ம் சதாடர்ா பகாாிக்மகனிம இந்த அமநச்சுக்கு  அனுப்புயது 

சாருத்தநாதாகும். 

 

05. பநலும், நாகாண ெம பெமயனிலிருந்து உத்திபனாகத்தர்கம 

யிடுயிப்தானின், சாருத்தநா பயசாரு ணினிடத்திற்கு இடநாற்ம் செய்யதற்கு 

பாதின கா அயகாெம் கிமடக்கும் யமகனில் அக்பகாாிக்மகமன இந்த அமநச்சுக்கு 

அனுப்ி மயக்க டயடிக்மக எடுக்குநாறு தனவுடன்  அினத்தருயதுடன், அதன்டி, 

அவ் உத்திபனாகத்தர்கம உடடினாக சாருத்தநா பெமய ிமனத்திற்கு 

இடநாற்ம் செய்ன டயடிக்மக எடுக்கப்டும். 

 

06. இந்த யிடனத்தில் உங்கள் ஒத்துமமப்ம சாிதும் நதிக்கிபன்.  

 

ஒப்பம்./எம்.எம்.பீ.கே. மாயாதுன்கே 

செயலாளர், 

சபாது நிர்வாேம், உள்நாட்டலுவல்ேள்,  

மாோண ெபபேள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சு 

 

 
 

 

சதாமபெி : 0112-695738 

சதாமகல் : 0112-695279 

நின்ஞ்ெல் : pubad.secretary@sltnet.lk 


