
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் I ஆந் தர உத்திசயாைத்தர்ைளுக்ைான அறிவித்தலாகும். 

 

இழப்பீட்டுக்ைான அலுவலைத்தின் பணிப்பாளர் பதவிக்கு 

இரண்டாம் நிகல அடிப்பகடயில் இகணப்புச் சேய்தல் 

 

 பாதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட சவண்டிய இழப்பீடுைள் சதாடர்பிலான 

சைாள்கைைள் மற்றும் வழிைாட்டல்ைகள நகடமுகறப்படுத்தும் இழப்பீட்டுக்ைான 

அலுவலைத்தின் பணிப்பாளர் பதவிக்கு இரண்டாம் நிகல அடிப்பகடயில் இலங்கை நிர்வாை 

சேகவயின் தரம் I இலுள்ள உத்திசயாைத்தர் ஒருவகர நியமனம் சேய்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு இழப்பீட்டுக்ைான அலுவலைத்தின் பணிப்பாளர் நாயைத்தின் இலக்ைம் 

OFR/ADM/Dir/ 2019-2022  மற்றும் 2022.12.23 ஆந் திைதிய ைடிதம் மூலம் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

02.  அப்பதவி சதாடர்பில் முைாகமத்துவ சேகவைள் திகணக்ைளத்தினால் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ள ஆட்சேர்ப்பு நகடமுகறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைவல்ைள் 

பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது. 

 

i. சேகவ வகுதி  -  ேிசரஷ்ட மட்டம் முைாகமயாளர் 

ii. பதவி  -   பணிப்பாளர் 

iii. ேம்பளக் குறியீட்டிலக்ைம்  -  HM 1-1   

iv. மாதாந்த ேம்பள அளவுத்திட்டம்  -  81670-2270 x 15/115720  
 

v. ைல்வித் தகைகமைள்  -  பல்ைகலக்ைழை மானியங்ைள்  
 

ஆகணக்குழுவினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட பல்ைகலக்ைழைசமான்றிலிருந்து சபாது 

நிர்வாைம் / முைாகமத்துவம் / அரே சைாள்கை / சபாருளாதார மற்றும் ேமூை 

அபிவிருத்தி ஆைிய பாடத் துகறைளுக்கு உாித்தான முதல் பட்டம் மற்றும் 

விஞ்ஞான முதுமானி / இளங்ைகல அல்லது அதற்கு  சமற்பட்ட பட்டப்பின் 

பட்டத்கதப் சபற்றிருத்தல்.  
 

மற்றும்  
 

vi. அனுபவம்  -  பட்டம் சபற்றதன் பின்னர் அரோங்ை 

அல்லது அரே நிறுவனசமான்றில் முைாகமத்துவ மட்டப் பதவியில் குகறந்த பட்ேம் 

15 வருட ைால அனுபவம் இருத்தல். 

 

මගේ අංකය      ඔගේ අංකය         දිනය 
எனது இல CS/SLAS/Vacancies - Reply உமது இல                  திைதி       2023.02.27 
My No         (Vol – I)   Your No            Date 

 

රාජ්ය රිපරානන  ්වදගශ  කයුතු  රළාත් ්භා හා රළාත් රානන අමාත්යාං ය 
சபாது நிருவாை, உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாண ேகப௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்ேி அகமச்சு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

නිදහ්ව චුරශ්රය  ගක ළ  07  ශ්රී නංකාද. 
சுதந்திர ேதுக்ைம், சைாழும்பு 07, இலங்கை. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka . 

 

දුරකථන   ෆැක්්ව     ඊ-ගේල්    ගදේ අඩවිය  

சதாகலசபேி  011-2696211-13 சதாகலநைல்  011-2695279 மின்னஞ்ேல்         info@pubad.gov.lk    இகணயத்தளம்       www.pubad.gov.lk 
Telephone     011-2166000  Fax        E-mail                      Website 

 

 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/


 

 

03.  அதற்ைகமய, இழப்பீட்டுக்ைான அலுவலைத்தின் பணிப்பாளர் பதவியில் 

இகணவதற்கு விருப்பத்கத  சதாிவிக்கும்  சமற்குறிப்பிட்ட தகைகமைகளயுகடய இலங்கை 

நிர்வாை சேகவயின் தரம் I இலுள்ள உத்திசயாைத்தராயின், 2023.03.17 ஆந் திைதிக்கு முன்னர் 

அது சதாடர்பில் எழுத்துமூலமான சைாாிக்கைசயான்கற, தனது சுயவிபரக் சைாகவயுடன் 

சபாது நிருவாை, உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாண ேகபைள் மற்றும் உள்ளூராட்ேி அகமச்ேின் 

சேயலாளருக்கு உாிய திைதிக்கு முன்னர் ைிகடக்ை ேமர்ப்பிக்குமாறு தயவுடன் 

சைட்டுக்சைாள்ைிசறன். 

 

04. அப்பதவி சதாடர்பான சபாறுப்புக்ைள் மற்றும் அது குறித்த சமலதிை தைவல்ைள் 

சதகவப்படின், " உதவி இயக்குனர் (நிர்வாைம்) - இழப்பீட்டுக்ைான அலுவலைம் -                 

011 2883949/ 011 2883204  "இடம் வினவுமாறு தயவுடன் அறியத்தருைிசறன். 

 

 

ஒப்பம்./ சை.டி.என் ரஞ்ேித் அசோை 

சமலதிை சேயலாளர் (சபாது நிர்வாைம்) 

சபாது நிருவாை, உள்நாட்டலுவல்ைள், மாைாண 

ேகபைள்  

மற்றும் உள்ளூராட்ேி அகமச்ேின் சேயலாளருக்குப் 

பதிலாை 
 

சதாகலசபேி இலக்ைம்  :  0112-698605  

சதாகலநைல் இலக்ைம் :  0112-683651 

மின்னஞ்ேல் முைவாி :  pubad.dslas@gmail.com 

 

 

 

பிரதிைள் :- 

1. பணிப்பாளர் நாயைம், இழப்பீட்டுக்ைான அலுவலைம் 

 

 

 


