
 

அச சசவைகள் ஆவைக்குழு 

இயங்வக நிர்ைாக சசவைின் II தத்வதச் சசர்ந்த அலுையர்கவர 

I ஆந் தத்திற்கு பதைியுர்த்துதல் 

 

 

01. அசாங்க சசவை ஆவைக்குழுைின் சசயாராின் இய. . PSC/ET/4/2/25/1-Sub  I ற்றும் 2016.07.07 ஆந் திகதி கடிதம் 

பயம் சசவைப் பிாைக் குமிப்பின் இண்டாைது அட்டைவைின் 1.1 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர  இவடக்காயம் 

2017.12.31 ஆந் திகதி ைவ நீடிக்கப்பட்டுள்ரதனால், 2017.03.10 ஆந் திகதிரைில் இயங்வக நிர்ைாக சசவைின் II 

தத்திற்கு  பதைியுர்த்தப்பட்ட அலுையர்கள் இய. 1842/2 ற்றும் 2013.12.23 ஆந் திகதி இயங்வக நிர்ைாக சசவைப் 

பிாைக் குமிப்பின் பின்னிவைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ர இவடக்காய ற்பாடுகளுக்கு அவ I ஆம் தத்திற்கு 

பதைியுர்த்தப்படுைர். 

02. I ஆம் தத்திற்கு பதைியுர்த்துைது சதாடர்பாக பூர்த்தி சசய் சைண்டி தவகவகள் ற்றும் பதைியுர்த்தும் பவம 

(அ) பதைியுர்த்துைது சதாடர்பாக தவகவ சபறுைதற்கு உாி தினத்தன்று உடன்பன்னான ந்து (05) ஆண்டுகாய 

திருப்பதிகான சசவைக்காயத்வதப் பூர்த்தி சசய்திருத்தல் ற்றும் ந்து (05) சம்பர ஆண்சடற்மங்கவர 

ஈட்டிிருத்தல்  

(ஆ)  தவகவகவரப் பூர்த்தி சசய்துள்ர அலுையர்கள் சநர்பகப் பாீட்வசக்கு உட்படுத்தப்பட்டதன் பிற்பாடு 

பதைியுர்த்தப்படுைர். 

 

03. தவகவகவரப் பூர்த்தி சசய்துள்ர அலுையர்கள்  இத்துடன் உள்ர ாதிாிக்கவ  பூர்த்தி சசய் ைிண்ைப்பப்படிைத்வத 

அவச்சுக்கரின் சசயாரர்கள், திவைக்கரத் தவயைர்கள் ஊடாக அசாங்க நிர்ைாக ற்றும் பகாவத்துை அவச்சின் 

சசயாரருக்கு 2017.03.10 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் கிவடக்கக்  கூடிைாறு அனுப்புதல் சைண்டும். அத் தினத்திற்கு 

பின்னர் அனுப்பப்படும் ைிண்ைப்பங்கள் க் காைம் சகாண்டும் ற்றுக் சகாள்ரப்பட ாட்டாது ன்பதுடன் 

பழுவற்ம ைிண்ைப்பங்களும் நிாகாிக்கப்படும். 

 

தற்சபாது ஏய்வுசபற்மிருப்பினும் கூட, பதைியுர்வு சபறுைதற்கு தவகவசபறும் தினம் ைவ சசவைில் ஈடுபட்டிருந்த 

ற்றும் பதைியுர்வு சபறுைதற்கு சற்படி 02 பந்திின் தவகவகவர பூர்த்தி சசய்துள்ர அலுையர்களுக்கும் இப் 

பதைியுர்வுகள் சதாடர்பாக ைிண்ைப்பிக்க படியும். 

 

ைிண்ைப்பங்கவர www.pubad.gov.lk ஊடாக சபற்றுக்சகாள்ர படியும்.  
 

 

 

 

 இச் சுற்மமிக்வக அசாங்க சசவைகள் ஆவைக்குழுைின் இைக்கப்பாட்டுடன் சைரிிடப்படுகின்மது. 

 

 

 

   

   எப்பம்:/சே. சே. த்னசிமி 

  சசயாரர், 

  அசாங்க நிர்ைாக ற்றும் பகாவத்துை அவச்சு 

திகதி : 2017.02.17 
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இங்கை ிர்யாை சேகயனின் தபம் II இலுள் அலுயர்ைக 

தபம் I இற்கு தபபனர்த்துயதற்ைா யிண்ணப்ம் 

 

     அலுயைப்னன்ாட்டுக்ைாை 

   யிண்ணப்ப் டியஇக்ைம் 

குதி (அ) – அலுயாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும்.  

1. பனர்– 

 1.1 பழுப்பனர் :........................................................................... திரு/திருநதி/ பேல்யி 

 1.2 ினநக் ைடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் பனர் :........................................................ 

2. சதேின அகடனா அட்கட இக்ைம் :........................................................................................ 

3. ிந்த திைதி :.............................................................................................................................. 

4. திப்ட்ட பையாி :.................................................................................................................... 

5. பதாகசேி இக்ைம் - 5.1  வீட்டு ....................  5.2   கைனடக்ை :.................................. 

6. 6.1 தயி :......................................... 

(தற்சாது யைிக்கும் / ஒய்வு பற்யபானின் ஒய்வு பறும் சாது யைித்த ) 

 6.2 ஒய்வு பற்யபானின் ஒய்வு பற் திைதி :.................................. 

7. அகநச்சு / திகணக்ைம் :................................................. 

8. அலுயை பையாி :............................................... 

9. 9.1 அலுயை பதாகசேி இக்ைம் :...............................   

9.2 அலுயை ஃக்ஸ் இக்ைம் :....................................... 

10. ினந / தபபனர்வுத் திைதிைள்– 

 10.1 இ.ி.சே தபம் III இற்கு ினநம் பற் திைதி :..................................................................... 

 10.2 இ.ி.சே. தபம் II இற்கு தயியுனர்வு பற் திைதி :................................................................ 

 (தபம் II இற்கு / யகுப்பு I இற்ைா தபபனர்வுக்கு ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிபனான்க 

இ.10.2 எக் குிப்ிட்டு இகணத்தல் சயண்டும்.) 

 

 

S 

F 
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11. தபம் I இற்குத் தபபனர்வு பற்தன் ின்ர் சேகயனில் ணிபுாினாத ைாப்குதிைள் நற்றும் 

ழுக்ைாற்றுத் தண்டகைள் பற் ைாங்ைகக் ைமித்தல்-  

11.1 பற் லீவுைின் அடிப்கடனில் சேகயக் ைாம் குகயகடதல் (பாருத்தநானின் நாத்திபம் 

குிப்ிடுை)   

பதாடர் 

இக்ை

ம் 

லீயிக அனுநதிப்தற்ைா 

ிந்தகைள் 

ைாப்குதி 

 

சேகயக்ைாம் 

குகயகடயும் 

ாட்ைின் எண்ணிக்கை 

பதல் யகப யரு

டங்

ைள் 

நாதங்

ைள் 

ாட்ை

ள் 

i தா யிதிக் சைாகயனின் V:2.5.4      

ii தா யிதிக் சைாகயனின் XII:16      

iii பைாகநத்துய சேகயைள் 

சுற்ிக்கை இக்ைம் - 10 

     

iv பைாகநத்துய சேகயைள் 

சுற்ிக்கை இக்ைம் - 33 

     

v தா யிதிக் சைாகயனின் XII:36      

vi சயறு ேம்நற் லீவுைள்      

சேகயக்ைாம் குகயகடயும் ாட்ைின் பநாத்த எண்ணிக்கை    

 

(லீவுக்கு அனுநதி யமங்ைப்ட்ட ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.1.i, 

11.1.ii, 11.1.iii என்யாறு உாின இக்ைங்ைகக் குிப்ிட்டு இகணத்தல் சயண்டும்.) 

11.2  ழுக்ைாற்றுக் ைாபணங்ைின் அடிப்கடனில் சேகயக்ைாம் குகயகடதல் 

(பாருத்தநானின் நாத்திபம் குிப்ிடுை)  

 

ழுக்ைாற்றுத் தீர்நாம் குற்ப்த்திபத்திற்கு 

இணங்ை 

குற்நிகமக்ைப்ட்

ட ைாப்குதி 

 

சேகயக்ைாம் 

குகயகடயும் ாட்ைின் 

எண்ணிக்கை 

யருடங்

ைள் 

நாதங்

ைள் 

ாட்ை

ள் 

i. ................ ேம் ஏற்ங்ைள் இகட 

ிறுத்தப்ட்டுள் 

    

ii ஏகனகய     

சேகயக்ைாம் குகயகடயும் ாட்ைின் பநாத்த எண்ணிக்கை    

(ழுக்ைாற்றுத் தீர்நாங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 11.2.i, 11.2.ii, என்யாறு உாின 

இக்ைங்ைகக் குிப்ிட்டு இகணத்தல் சயண்டும்.) 
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11.3 11.1 நற்றும் 11.2 இன் கூட்டுத்பதாகை : யருடங்ைள். .......நாதங்ைள் ........ ாட்ைள் ......... 

11.4 யகுப்பு II இற்கு ினநம் பற் திைதினிலிருந்து சநச 11.3 இல் குிப்ிடப்ட்ட 

ைாப்குதிகனக் ீக்ைினதன் ின்பா திைதி: ................................... 

12. உடன் பன்பா ஐந்து யருடங்ைில் ேம் ஏற்ங்ைகப் பற்ிருத்தல். 

12.1 தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு உடன் பந்தின 05 யருட ைாத்தினுள் ேம் 

ஏற்ங்ைள் ** ஈட்டப்ட்டுள் / ஈட்டப்டயில்க* 

(தா யிதிக்சைாகயனின் XII:16:9, XII:16:10 நற்றும் XII:36:1:4(i) நற்றும் (ii) இன் ைீழ் 

பற்றுள் ேம் ஏற்ங்ைள் தபபனர்வுக்ைாை ஏற்றுக்பைாள்ப்டநாட்டாது)  

  *(பாருத்தநற் போற்ைக பயட்டியிடவும்)  

12.2 தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு உடன் பந்தின 05 யருட ைாத்தினுள் ேம் 

ஏற்ங்ைள் ஈட்டப்டயில்க எின் 05 ேம் ஏற்ங்ைகப் பறும் திம் யகப 

தபபனர்வுக்குத் தகுதி பறும் தித்கத நீக்ைணக்ைிட சயண்டும்.  அதற்ைிணங்ைத் தகுதி 

பறும் திைதி ** : ..................... 

**(ேம் ஏற்ப் டியங்ைள் ஐந்திதும் (05) ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக 12.1பதல் 

12.5 யகப இக்ைநிட்டு இகணக்ைவும்) 

 

13.  உடன் பன்பா 05 யருடங்ைில் ழுக்ைாற்றுத் தண்டக எதுவும் யிதிக்ைப் பற்யபாை 

இருக்ைக் கூடாது. 

13.1 சைாகயக்கு இணங்ை, தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் தித்திற்கு உடன் பந்தின 05 

யருடைாத்தினுள் ழுக்ைாற்றுத் தண்டக எதுவும் யிதிக்ைப் பயில்க.  

(திகணக்ைத் தகயர் இதக எழுத்து பநா ிபைடம் ன்ின் பம் 

உறுதிப்டுத்துதல் சயண்டும் – யிண்ணப்ப்டியத்தின் “ஆ” குதினில்) 

 

13.2  13.1 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் ஏசதனும் ழுக்ைாற்றுத்தண்டக யிதிக்ைப் பற்றுள் 

அசத சயக 11.2 இன் ைீழ் ைாபணம் குிப்ிடப்ட்டிருப்ின் அதற்ைிணங்ை தபபனர்வு 

பறும் திைதி நாற்நகடயுநானின் அத்திைதிகனக் குிப்ிடவும் : ...............................

  

13.3 தபபனர்வுக்கு தகைகந பறும் திைதி 12.2 நற்றும் 13.2 இற்கு இணங்ை 

நாற்நகடயுநானின் நாற்நகடயும் அத்தித்கதக் குிப்ிடவும் : ............................ 
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14. உடன் பன்பா ஐந்து யருட ைாத்தில் யருடாந்த பேனாற்றுகைத் தபக் ைணிப்புக்கு இணங்ை 

சயக டத்கத ேிப்ாைக் ைாணப்ட்டதாை உறுதிடுத்தடுதல் 

 சநச 12 நற்றும் 13 இற்கு இணங்ை தகைகந பறும் தித்திற்கு உடன் பந்தின 05 யருடங்ைக 

ைீசம தபப்ட்டுள் அட்டயகணனின் பதாம் ிபலில் குிப்ிடசயண்டும். உாின 05 

பேனாற்றுகை அிக்கைைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைக இகணத்தல் சயண்டும். 

பேனாற்றுகை அிக்கைனின் இறுதிக்ைணிப்பீட்டில் ன்றுக்கு சநற்ட்ட 

நாற்றுயிதந்துகபப்புக்ைள் ைாட்டப்ட்டுள் நற்றும் உாின அலுயாின் கைபனாப்பம் தயி 

பத்திகபயும் திக்ைப்டாத அிக்கைைள் ஏற்றுக்பைாள்ப்டநாட்டா. 

யருடம் இறுதிக்ைணிப்பீடு 

அதிேிந்தது / ோதாபண நட்டத்கத யிட அதிைம் / திருப்திைபநாது 

/ திருப்திைபநற்து 

உாின 

அலுயர் 

கைபனாப்

நிட்டுள்

ார் / 

கைபனாப்

நிடயில்

க. 

   

   

   

   

   

 வ்பயாரு யருடத்திதும் பேனாற்றுகை அிக்கைக்கு இணங்ை வ்பயாரு யாியும் ிபலும் 

ிபப்ப்டுதல் சயண்டும்.  

 

சநச 01 பதல் 14 யகபனா இக்ைங்ைில் ோினாதும் பழுகநனாதுநா தையல்ைள் அடங்ைின 

யிண்ணப்ப்டியத்கத நற்றும் இகணத்து அனுப்புநாறு குிப்ிடப்ட்டுள் அகத்து 

ஆயணங்ைிதும் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் யிடனத்துடன் பதாடர்புகடன இக்ைங்ைள் வ்பயாரு 

ஆயணத்திதும் யது க்ை சநல் பகனில் குிக்ைப்ட்டு இக்ை ழுங்கு பகப்டி ரு சைாகயனாைத் 

தனாாித்து இத்துடன் ேநர்ப்ிக்ைின்சன். 

 

திைதி : ............................     ............................................ 

                 யிண்ணப்தாபாின் கைபனாப்ம் 

                                      தயிப்பனர் நற்றும் தயி பத்திகப 
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குதி (ஆ) – திகணக்ைத் தகயாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும். 

 

பேனார், 

பாது ிர்யாை நற்றும் பைாகநத்துய அகநச்சு / உாின அகநச்சு, 

 

1. அலுயாிால் சநச குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்ைள் ோினாகய.  

2. 11, 12, நற்றும் 13 ஆைின இக்ைங்ைளுடன் பதாடர்புகடன யிடனக்சைாகய ப்பு சாக்ைப்ட்டது. 

குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்ைள் உண்கநனாகய என்றும் அகத்துத் தையல்ைளும் பழுகநனாைச் 

ேர்ப்ிக்ைப்ட்டுள் என்றும் உாின அகத்து ஆயணங்ைிதும் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் 

இகணப்ட்டுள் என்றும் ோன்றுப்டுத்துைின்சன்.  

 

3. அலுயருக்கு எதிபாை ழுக்ைாற்று டயடிக்கை சநற்பைாள்ப்டுைின்து அல்து ழுக்ைாற்று 

யிோபகண கடபறுைின்து / கடபயில்க.  

 

3.1 சநச உள் யிாவுக்ைா தில் “கடபறுைின்து” என்ிருப்ின் குற்நிகமத்த 

திைதி : 

3.2 ழுக்ைாற்று அதிைாாினிால் குற்ப்த்திபம் யமங்ைப்ட்ட திைதி : 

 

4. திரு / திருநதி / பேல்யி .............................................. என்யாின் ணிக்ைடகந / தியபவு / டத்கத 

திருப்திைபநாது/ திருப்திைபநற்து.* அயருகடன பேனாற்றுகை, தககநத்துயம், ஆற்ல், அடுத்த 

தபபனர்வுக்குாின தயிைகயும் பாறுப்புக்ைகயும் யைிி்க்கும் ஆற்ல் என்யற்கக் ையத்திற் 

பைாண்டு அயகப இங்கை ிர்யாை சேகயனின் யிசேடதபத்திற்குத் தபபனர்த்தப்டுயதற்கு ேிாாிசு 

பேய்ைின்சன்/பேய்னயில்க. 

 

5. ோினாைவும் உாின பகப்டியும் பூர்த்தி பேய்னட்ட யிண்ணப்த்கதயும், வ்பயாரு யிடனத்திற்கு 

உாின இக்ைநிட்டு இக்ை ழுங்கு பகப்டி உாின ஆயணங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட 

ிபதிைள் இகணக்ைப்ட்டுத் தனாாிக்ைப்ட்ட சைாகயகன இத்துடன் அனுப்புைின்சன். 

 

 

திைதி : ............................    .............................................. 

திகணக்ை /ிறுயத்தகயாின் 

கைபனாப்ம், தயிப்பனர் 

நற்றும் தயி பத்திகப 

 

குிப்பு : பாருத்தநற் போற்ைக பயட்டி யிடுை.  
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குதி (இ) – உாின அகநச்ேின் பேனாாிால் ிபப்ப்ட சயண்டும்.  

 

பேனார், 

பாது ிர்யாை நற்றும் பைாகநத்துய அகநச்சு 

 

1. இங்கை ிர்யாை சேகயனின் யகுப்பு II இலுள் திரு / திருநதி / பேல்யி ............................................. 

என்யாின் ணிக்ைடகநைள் நற்றும் டத்கத பதாடர்ில் திகணக்ை / ிறுயத்தகயாின் 

ேிாாிசுைளுக்கு உடன்டுைின்சன் /  உடன்டயில்க.  

 

2. அலுயாின் ணிக்ைடகநைக / டத்கதகன / யிசேட திகநைக நற்றும் பேனாற்றுகைகன 

நதிப்பீட்டுக்கு உட்டுத்திசன்.  

திரு / திருநதி / பேல்யி ................................... அயர்ைக இங்கை ிர்யாை சேகயனின் தபம் I இற்கு 

தபபனர்த்துயதற்குச் ேிாாிசு பேய்ைின்சன் / ேிாாிசுபேய்னயில்க.* 

 (*ேிாாிசு பேய்னாதயிடத்து ைாபணத்கதச் சுருக்ைநாைக் குிிப்ிடவும்)  

 

3. ோினாைவும் உாின பகப்டியும் பூர்த்தி பேய்னட்ட யிண்ணப்த்கதயும், வ்பயாரு யிடனம் 

பதாடர்ிலும் இக்ைநிடப்ட்டு இக்ை ழுங்கு பகப்டி உாின ஆயணங்ைின் 

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் இகணக்ைப்ட்டுத் தனாாிக்ைப்ட்ட சைாகயகன இத்துடன் 

அனுப்புைின்சன். 

 

 

திைதி : ............................        

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

பேனார், 

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

................. அகநச்சு 

தயி பத்திகப 

 

   




