
 

රාජ්ය පරිපරා  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංශය 

அபசாஙகஂ ிர்யாக நற்றும் පபகாமநததஂுய அமநச்சு 

Ministry of Public Administration and Management 
නිදහස චතුරශ්රය,  ොළ ළ  07  ශ්රි කාළ  சுதந்திரச் சதுக்கம் ககொழும்பு 07 இலங்கக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 
දුරළතන  ෆක්ස   ඊ-ොේල්  

கதொகலபபசி:    (94) 011-2696211-13  கதொகலநகல்      (94) 011-2695279       ின்னஞ்சல் secretary@pubad.gov.lk 
Telephone  Fax        E-mail     

 
මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல 76/1/15/විො ේෂ IX ොෙළුම உது இல   திகதி:        2018.01.22 
My No    Your No Date  

 

அமநச்சுக்கின் சசனார்கள் 

நாகாண ிபதந சசனார்கள் 

நாயட்ட சசனார்கள் 
 

இங்மக ிர்யாக சசமயனின் I ஆந் தபத்துமடன அலுயர்கம யிசசட தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்துதல் 

 

இக்கம் 1842/2 நற்றும் 2013.12.23 ஆந் திகதின அதியிசசட யர்த்தநாினில் ிபசுாிக்கப்ட்ட 

இங்மக ிர்யாக சசமயப் ிபநாணக் குிப்ின் இபண்டாம் (II)  அட்டயமணனின் 2.1.4 ஆம் 

ிாியில் குிப்ிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு ற் 2017.01.01 ஆந் திகதினயில் குித்த 

சயற்ிடங்கள் ிபப்ப்ட்டதன் ின்ர்  2017.07.01 திகதி யிசசட தபத்திற்கா 

அங்கீகாிக்கப்ட்ட தயிகது ண்ணிக்மகனில் ிவும் சயற்ிடங்கம ிபப்புயதற்கா 

தமகமநகமப் சற் அலுயர்கிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கம சகாருயதற்கு அபசாங்க 

சசமயகள்  ஆமணக்குழுச் சசனாாின் இ. PSC/APP/7/1072/2017 நற்றும் 2017.08.03, 

2017.08.18  ஆந் திகதின கடிதம்  பம் அபசாங்க ஆமணக்குழுயின் அங்கீகாபம் கிமடக்கப் 

சற்றுள்து. 

 

2. அதற்கிணங்க இங்மக ிர்யாக சசமயனின் யிசசட தபத்தில் 2017.07.01 ஆந் திகதினன்று 

ிவும் சயற்ிடங்கள் 24 இம ிபப்புயதற்கா யிண்ணப்ங்மக் சகாருயதற்கு 

தகுதியுமடன அலுயர்களுக்கிமடனில் சசமய பப்புப் ட்டினலின் எழுங்கிற்கு ற் 

அலுயர்கில் 48 சாிம சர்பகப் ாீட்மசக்கு அமமப்தற்கு இதால் டயடிக்மக 

டுக்கப்ட்டுள்து. 

 

3. யிசசட தபத்திற்கு தயியுனர்த்துயதற்காக பூர்த்தி சசய்னப்ட்டிருக்க சயண்டின தமகமநகள். 

 

I. ல்கமக்கமக நாின ஆமணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ல்கமக்கமக 

சநான்ிலிருந்து அல்து ட்டம் யமங்கும் ிறுயம் என்ாக ல்கமக்கமக நாின 

ஆமணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ிறுயம் என்ிலிருந்து அல்து யமங்கப்ட்ட 

அபசாங்க ிர்யாகம், அபசக் சகாள்மககள், நித ய பகாமநத்துயம், சாருினல், 

அியிருத்திப் சாினினல், சபக அியிருத்தி, சட்டம், ிதி பகாமநத்துயம், 
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சசனற்திட்டங்கம திட்டநிடல் நற்றும் பகாமநத்துயம்  சசய்தல், தகயல் சதாமில்நுட்ம் 

சான் ாடத் துமகில் அல்து இங்மக ிர்யாக சசமயனின் அலுயர்களுக்கு 

எப்மடக்கப்டும் ல்சதர்வு பகாமநத்துயப் சாறுப்புக்கம ிமசயற்றும் யமகனில் 

அயசினப்டும் அிவு நற்றும் தின்கமப் சற்றுக் சகாள்யது உசிதநாது  

இங்மக ிர்யாக சசமயனின் யிடனப் சாறுப்பு அமநச்சின் சசனாபது 

ாிந்துமபனின் அடிப்மடனில் அபசாங்க ஆமணக்குழுயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட சயறு 

ாடத் துமகளுக்கிமடனில் அல்து குமந்த ட்சம் எரு ாடத் துமக்கு உாித்தா 

ட்டப் ின் ட்டத்திமப் சற்ிருத்தல். 

 

II. தயியுனர்யிற்காக குித்த அலுயர்கள் தமகமநசறும் திகதிக்கு சசமயனின் I ஆம் 

தபத்திற்கு ந்து யருட (05) பமப்புடா நற்றும் திருப்திகபநா சசமயக் 

காத்திமப் பூர்த்தி சசய்திருத்தல் நற்றும் பதாம் (I) ஆம் தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்தப்ட்டதன் ின்ர் சம் ற்ங்கள் (05) இமப் சற்ிருத்தல். 

 

III. தயியுனர்யிற்காக தமகமந சறும் திகதிக்கு சசமயனில் (18) யருடங்களுக்குக் 

குமனாத பமப்புடா சசமயக் காத்திமப் பூர்த்தி சசய்திருத்தல். 

 

IV. அங்கீகாிக்கப்ட்ட சசனாற்றுமக நதிப்பீட்டு மடபமக்கு ற் தயியுனர்யிற்கா 

தமகமநகள் சறும் திகதிகு உடன்பன்பா (05) ந்து யருடங்கினுள் யருடாந்த 

சசனாற்றுமகனில் திருப்திகபநா  அல்து உனர் நட்டத்தில் இருத்தல் சயண்டும். 

 

V. தயியுனர்யிற்காக தமகமநகள் சறும் திகதிக்கு உடன்பன்பா ந்து (05) 

யருடங்கினுள் திருப்திகபநா சசமயக் காத்திமக் சகாண்டிருத்தல் நற்றும் 

எழுக்காற்றுத் தண்டமகு உட்ட்டிபாதிருத்தல் சயண்டும். 

 

4. தயியுனர்த்தும் பமமந 

 

4.1 சசமயப் ிபநாணக் குிப்ின் 13.3 (ஆ) ப் ந்திக்கு ற் அபசாங்க சசமயகள் 

ஆமணக்குழுயின் அங்கீகாபத்தின் சாில் சசமய பப்புிம நற்றும் திிம ** 

அடிப்மடனாகக் சகாண்டு தயியுனர்வுகள் இடம்சறுயதால், அபசாங்க சசமயகள் 

ஆமணக்குழுயிால் ினநிக்கப்டும் அங்கத்தயர்கள்  யமப (05) உள்டக்கின 

சர்பகப் ாீட்மசக் குழுசயான்ின் பம் டாத்தப்டும் சர்பகப் ாீட்மசனின் 

ின்ர், சர்பகப் ாீட்மசனில்  சயிக்காட்டும் திமநகின் அடிப்மடனில் யிசசட 

தபத்திற்கு ினநிப்தற்கா சிாாிசுகள் சநர்ப்ிக்கப்டுயசதாடு, அதற்காக 2017.07.01 

ஆந் திகதினன்று  ிவும் சயற்ிட ண்ணிக்மகனிமப் சான்று இருநடங்கு 

யிண்ணப்தாாிகள் சர்பகப் ாீட்மசக்குத் சதாற்றுயிக்கப்டுயார்கள். 

4.2 அலுயர்கள் சர்பகப் ாீட்மசனின் சாது சற்றுக் சகாள்ளும் புள்ினிம 

அடிப்மடனாகக் சகாண்டு உனர் புள்ிகமப் சற்றுக் சகாள்ளும் அலுயர்கள் யிசசட 

தபத்தில் ிவும் சயற்ிடங்களுக்கு தயியுனர்த்தப்டுயசதாடு, 2017.07.01 ஆந் திகதிக்கு  

 



 

உாித்தா சசமய பப்புிமப் ட்டினல், அத் திகதிக்கு தயியுனர்த்துயதற்கு 

தமகமநனிமப் சற் அலுயர்கம தயியுனர்த்துயதற்கு பன்ர் ியின சசமய 

பப்புிம எழுங்கில் தனாாிக்கப்டும். 

** சர்பகப் ாீட்மசக்காக  அங்கீகாிக்கப்ட்ட புள்ி யமங்கும் மடபம இத்துடன் 

இமணக்கப்ட்டுள்து. 

 

5. 2017.07.01 ஆந் திகதினன்று ிவும் சயற்ிடங்களுக்கா  தயியுனர்வுகள் 

சசய்னப்டுயசதாடு அத் திகதிக்கு தமகமநனிமப் சறும் அலுயர்கள் தங்கால் இத்துடன் 

இமணக்கப்ட்டுள் நாதிாிப்டியத்திற்கு ற் பூபணப்டுத்தப்ட்ட யிண்ணப்த்திம 

அமநச்சுக்கின் சசனார்கள், ிபதந சசனார்கள், நாயட்ட சசனார்கள், திமணக்கத் 

தமயர்கள் ஊடாக க்கு 2018.02.12 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் கிமடக்கப்சறும் யமகனில் 

அனுப்புதல் சயண்டும். அத்திகதிக்குப் ின்ர் அனுப்ப்டும் யிண்ணப்ங்கள் வ்யிதக் 

காபணம் சகாண்டும் ற்றுக்சகாள்ப்ட நாட்டாது ன்சதாடு தயாக நற்றும் 

பழுமநப்டுத்தாது அனுப்பும் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கப்டும். 

 

6. சநற்குிப்ிட்ட அடிப்மட தமகமநகமப் பூர்த்தி சசய்திருப்ின் நாத்திபம், 

யிண்ணப்ங்கம சநர்ப்ிப்தற்கு டயடிக்மக டுக்குநாறு உாின அலுயர்களுக்கு 

சதாினப்டுத்துநாறு அியிப்சதாடு, தற்சாது ஏய்வுசற்று இருந்தாலும் கூட, 

சநற்குிப்ிட்டயாறு தயியுனர்வுகள் கிமடப்தற்கு தமகமநகம அமடயும் ாள் யமப 

அல்து ின்பா திகதி யமப சசமயனில் கடமநனாற்றுகின் நற்றும் தயியுனர்யிற்கு 

சநற்குிப்ிட்ட 03 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் தமகமநகம பூபணப்டுத்தியுள், 

பன்மன தயியுனர்வுச் சந்தர்ப்ங்கின் சாது சர்பகப் ாீட்மசக்கு சதாற்ினிருந்து ஆால் 

தயியுனர்வுகள் கிமடக்கப்சாத அல்து யிண்ணப்ிப்தற்கு படினாநற் சசன் 

அலுயர்களுக்கு இந்த தியியுனர்யிற்காக யிண்ணப்ிக்க படியும். 

 

7. இது சதாடர்ாக குித்த அலுயர்களுக்கு அினப்டுத்துயது சாச் சிந்ததாகும். 

 

       எப்ம் /ச.ச. பத்சிாி   

       சசனார், 

அபசாஙஂக ிர்யாக நற்றும் பகாமநதஂதுய 
அமநச்சு 
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இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் தரம் I இலுள்ள அலுவலர்ைகள 

விசேடதரத்திற்குத் தரமுயர்த்துவதற்ைான விண்ணப்பம் 

 

     அலுவலைப்பயன்பாட்டுக்ைாை 

   விண்ணப்பப் படிவஇலக்ைம் 

பகுதி (அ) – அலுவலாினால் நிரப்பப்பட சவண்டும்.  
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2. சதேிய அகடயாள அட்கட இலக்ைம் :..................................................................................... 

3. பிறந்த திைதி :.......................................................................................................................... 

4. தனிப்பட்ட முைவாி :................................................................................................................ 

5. பதாகலசபேி இலக்ைம் - 5.1  வீட்டு ....................  5.2   கையடக்ை :.......................................... 

6. 6.1 பதவி :............................................................................................................................... 

(தற்சபாது வைிக்கும் / ஓய்வு பபற்றவராயின் ஓய்வு பபறும் சபாது வைித்த ) 

 6.2 ஓய்வு பபற்றவராயின் ஓய்வு பபற்ற திைதி :.......................................................................... 

7. அகமச்சு / திகணக்ைளம் :......................................................................................................... 

8. அலுவலை முைவாி :................................................................................................................... 

9. 9.1 அலுவலை பதாகலசபேி இலக்ைம் :..................................................................................... 

9.2 அலுவலை ஃபக்ஸ் இலக்ைம் :.............................................................................................. 

10. நியமன / தரமுயர்வுத் திைதிைள்– 

 10.1 இ.நி.சே தரம் II/II (வகுப்புIII )இற்கு நியமனம் பபற்ற திைதி :............................................... 

 10.2 இ.நி.சே. தரம் II/I (வகுப்பு II) இற்கு நியமனம் பபற்ற திைதி :............................................... 

 10.3 இ.நி.சே. தரம் I (வகுப்பு I ) இற்கு நியமனம் பபற்ற திைதி : ................................................. 

(தரம் I இற்கு / வகுப்பு I இற்ைான தரமுயர்வுக்கு ைடிதத்தின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட 

பிரதிபயான்கற இல.10.3 எனக் குறிப்பிட்டு இகணத்தல் சவண்டும்.) 

 

 

 

S 

F 
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11. தரம் I இற்குத் தரமுயர்வு பபற்றதன் பின்னர் சேகவயில் பணிபுாியாத ைாலப்பகுதிைள் மற்றும் 

ஒழுக்ைாற்றுத் தண்டகனைள் பபற்ற ைாலங்ைகளக் ைழித்தல்-  

11.1 பபற்ற லீவுைளின் அடிப்பகடயில் சேகவக் ைாலம் குகறவகடதல் (பபாருத்தமாயின் மாத்திரம் 

குறிப்பிடுை)   

பதாடர் 

இலக்ை

ம் 

லீவிகன 

அனுமதிப்பதற்ைான 

நிபந்தகனைள் 

ைாலப்பகுதி 

 

சேகவக்ைாலம் 

குகறவகடயும் நாட்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

முதல் வகர வருட

ங்ைள் 

மாதங்

ைள் 

நாட்ை

ள் 

i தாபன விதிக் சைாகவயின் 

V:2.5.4 

     

ii தாபன விதிக் சைாகவயின் 

XII:16 

     

iii முைாகமத்துவ சேகவைள் 

சுற்றறிக்கை இலக்ைம் - 10 

     

iv முைாகமத்துவ சேகவைள் 

சுற்றறிக்கை இலக்ைம் - 33 

     

v தாபன விதிக் சைாகவயின் 

XII:36 

     

vi சவறு ேம்பளமற்ற லீவுைள்      

சேகவக்ைாலம் குகறவகடயும் நாட்ைளின் பமாத்த 

எண்ணிக்கை 

   

 

(லீவுக்கு அனுமதி வழங்ைப்பட்ட ைடிதத்தின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைகள 11.1.i, 11.1.ii, 

11.1.iii என்றவாறு உாிய இலக்ைங்ைகளக் குறிப்பிட்டு இகணத்தல் சவண்டும். 

11.2 ஒழுக்ைாற்றுக் ைாரணங்ைளின் அடிப்பகடயில் சேகவக்ைாலம் குகறவகடதல் 

(பபாருத்தமாயின் மாத்திரம் குறிப்பிடுை)  

ஒழுக்ைாற்றுத் தீர்மானம் குற்றப்பத்திரத்திற்கு 

இணங்ை 

குற்றமிகழக்ைப்பட்ட 

ைாலப்பகுதி 

 

சேகவக்ைாலம் 

குகறவகடயும் 

நாட்ைளின் எண்ணிக்கை 

வருடங்

ைள் 

மாத

ங்ைள் 

நாட்ை

ள் 

i. ................ ேம்பள ஏற்றங்ைள் 

இகட நிறுத்தப்பட்டுள்ளன 

    

ii ஏகனயகவ     

சேகவக்ைாலம் குகறவகடயும் நாட்ைளின் பமாத்த 

எண்ணிக்கை 

   

(ஒழுக்ைாற்றுத் தீர்மானங்ைளின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைகள 11.2.i, 11.2.ii, என்றவாறு உாிய 

இலக்ைங்ைகளக் குறிப்பிட்டு இகணத்தல் சவண்டும்.) 
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11.3 11.1 மற்றும் 11.2 இன் கூட்டுத்பதாகை : வருடங்ைள். ............மாதங்ைள் ............... 

நாட்ைள் ...................  

11.4 வகுப்பு I இற்கு நியமனம் பபற்ற தினத்திலிருந்து சமசல 11.3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட 

ைாலப்பகுதிகயக் நீக்ைியதன் பின்னர் நாட்ைள் : ................................... 

12. உடன் முன்னரான ஐந்து வருடங்ைளில் ேம்பள ஏற்றங்ைகளப் பபற்றிருத்தல். 

12.1 தரமுயர்வுக்கு தகைகம பபறும் தினத்திற்கு உடன் முந்திய 05 வருட ைாலத்தினுள்ள ேைல 

ேம்பள ஏற்றங்ைள் ** ஈட்டப்பட்டுள்ளன / ஈட்டப்படவில்கல* 

(தாபன விதிக்சைாகவயின் XII:16:9, XII:16:10 மற்றும் XII:36:1:4(i) மற்றும் (ii) இன் ைீழ் 

பபற்றுள்ள ேம்பள ஏற்றங்ைள் தரமுயர்வுக்ைாை ஏற்றுக்பைாள்ளப்படமாட்டாது)  

  *(பபாருத்தமற்ற போற்ைகள பவட்டிவிடவும்)  

12.2 தரமுயர்வுக்கு தகைகம பபறும் தினத்திற்கு உடன் முந்திய 05 வருட ைாலத்தினுள்ள 

ேம்பள ஏற்றங்ைள் ஈட்டப்படவில்கல எனின் 05 ேம்பள ஏற்றங்ைகளப் பபறும் தினம் 

வகர தரமுயர்வுக்குத் தகுதி பபறும் தினத்கத மீளக்ைணக்ைிட சவண்டும்.  அதற்ைிணங்ைத் 

தகுதி பபறும் திைதி ** : ..................... 

**(ேம்பள ஏற்றப் படிவங்ைள் ஐந்தினதும் (05) ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைகள 

12.1முதல் 12.5 வகர இலக்ைமிட்டு இகணக்ைவும்) 

13.  உடன் முன்னரான 05 வருடங்ைளில் ஒழுக்ைாற்றுத் தண்டகன எதுவும் விதிக்ைப் பபற்றவராை 

இருக்ைக் கூடாது. 

13.1 சைாகவக்கு இணங்ை, தரமுயர்வுக்கு தகைகம பபறும் தினத்திற்கு உடன் முந்திய 05 

வருடைாலத்தினுள் ஒழுக்ைாற்றுத் தண்டகன எதுவும் விதிக்ைப் பபறவில்கல.  

(திகணக்ைளத் தகலவர் இதகன எழுத்து மூலமான பிரைடனம் ஒன்றின் மூலம் 

உறுதிப்படுத்துதல் சவண்டும் – விண்ணப்பப்படிவத்தின் “ஆ” பகுதியில்) 

13.2  13.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏசதனும் ஒழுக்ைாற்றுத்தண்டகன விதிக்ைப் பபற்றுள்ள 

அசத சவகள 11.2 இன் ைீழ் ைாரணம் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் அதற்ைிணங்ை தரமுயர்வு 

பபறும் திைதி மாற்றமகடயுமாயின் அத்திைதிகயக் குறிப்பிடவும் : ............................... 

13.3 தரமுயர்வுக்கு தகைகம பபறும் திைதி 12.2 மற்றும் 13.2 இற்கு இணங்ை 

மாற்றமகடயுமாயின் மாற்றமகடயும் அத்தினத்கதக் குறிப்பிடவும் : ............................ 

14. உடன் முன்னரான ஐந்து வருட ைாலத்தில் வருடாந்த பேயலாற்றுகைத் தரக் ைணிப்புக்கு இணங்ை 

சவகல நடத்கத ேிறப்பாைக் ைாணப்பட்டதாை உறுதிபடுத்தபடுதல் 

சமசல 12 மற்றும் 13 இற்கு இணங்ை தகைகம பபறும் தினத்திற்கு உடன் முந்திய 05 வருடங்ைகள ைீசழ 

தரப்பட்டுள்ள அட்டவகணயின் முதலாம் நிரலில் குறிப்பிடசவண்டும். உாிய 05 பேயலாற்றுகை 
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அறிக்கைைளின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைகள இகணத்தல் சவண்டும். பேயலாற்றுகை 

அறிக்கையின் இறுதிக்ைணிப்பீட்டில் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட மாற்றுவிதந்துகரப்புக்ைள் ைாட்டப்பட்டுள்ள 

மற்றும் உாிய அலுவலாின் கைபயாப்பமும் பதவி முத்திகரயும் பதிக்ைப்படாத அறிக்கைைள் 

ஏற்றுக்பைாள்ளப்படமாட்டா. 

வருடம் இறுதிக்ைணிப்பீடு 

அதிேிறந்தது / ோதாரண மட்டத்கத விட அதிைம் / 

திருப்திைரமானது / திருப்திைரமற்றது 

உாிய அலுவலர் 

கைபயாப்பமிட்டுள்ளார் / 

கைபயாப்பமிடவில்கல. 

   

   

   

   

   

 

ஒவ்பவாரு வருடத்தினதும் பேயலாற்றுகை அறிக்கைக்கு இணங்ை ஒவ்பவாரு வாியும் நிரலும் 

நிரப்பப்படுதல் சவண்டும்.  

15. சேகவப்பிரமாணக்குறிப்பின் 14 (ஈ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகைகமைகளப் பூர்த்தி 

பேய்திருத்தல் 

15.1 

பதாடர் 

இலக்ைம் 

15.2  

பட்டப்பின் 

பட்டத்தின் 

பபயர் 

15.3 

விடயப் 

பரப்பு 

15.4 

அப்பட்டத்

கத 

வழங்ைிய 

பல்ைகலக்

ைழைம் 

15.5 

அப்பட்டத்கத 

வழங்ைிய 

பல்ைகலக்ைழைம்ப

ல்ைகலக்ைழைமானி

ய 

ஆகணக்குழுவினா

ல் 

பல்ைகலக்ைழைமாை 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டு

ள்ளதா? 

15.6 

பட்டப்பா

டபநறியி

ன்ைாலப்

பகுதி 

(ஆரம்பித்

த, 

பூர்த்திபே

ய்த 

திைதிைள்)  

 

15.7 

பட்டம்

பேல்லுப

டியாகும் 

திைதி 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

(15.1 என இலக்ைமிடப்பட்டுள்ள பட்டச்ோன்றிதழ் மற்றும் விாிவான பபறுசபற்றுக் குறிப்பு என்பவற்றின் 

ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் இகணக்ைப்படுதல் சவண்டும்)  
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16. தரமுயர்வுக்கு தகுதி பபறும் தினத்திற்கு சேகவயில் பதிபனட்டு (18) வருடங்ைளுக்கு குகறயாமல் 

உயிர்ப்பான சேகவைாலத்கத பூர்த்தி பேய்து உள்ளார்/ பூர்த்தி பேய்ய வில்கல. 

சமசல 01 முதல் 16 வகரயான இலக்ைங்ைளில் ோியானதும் முழுகமயானதுமான தைவல்ைள் அடங்ைிய 

விண்ணப்பப்படிவத்கத மற்றும் இகணத்து அனுப்புமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகனத்து 

ஆவணங்ைளினதும் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் விடயத்துடன் பதாடர்புகடய இலக்ைங்ைள் 

ஒவ்பவாரு ஆவணத்தினதும் வலது பக்ை சமல் மூகலயில் குறிக்ைப்பட்டு இலக்ை ஒழுங்கு முகறப்படி ஒரு 

சைாகவயாைத் தயாாித்து இத்துடன் ேமர்ப்பிக்ைின்சறன். 

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

           விண்ணப்பதாராின் கைபயாப்பம் 

                       பதவிப்பபயர் மற்றும் பதவி முத்திகர 

 

பகுதி (ஆ) – திகணக்ைளத் தகலவாினால் நிரப்பப்பட சவண்டும். 

பேயலாளர், 

அரோஙஂை நிர்வாை மற்றும் முைாகமதஂதுவ அகமச்சு/ உாிய அகமச்சு, 

 

1. அலுவலாினால் சமசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் ோியானகவ.  

2. 11, 12, மற்றும் 13 ஆைிய இலக்ைங்ைளுடன் பதாடர்புகடய விடயக்சைாகவ ஒப்பு சநாக்ைப்பட்டது. 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் உண்கமயானகவ என்றும் அகனத்துத் தைவல்ைளும் 

முழுகமயாைச் ேர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன என்றும் உாிய அகனத்து ஆவணங்ைளினதும் 

ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் இகணப்பட்டுள்ளன என்றும் ோன்றுப்படுத்துைின்சறன்.  

 

3. அலுவலருக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கை சமற்பைாள்ளப்படுைின்றது அல்லது ஒழுக்ைாற்று 

விோரகண நகடபபறுைின்றது / நகடபபறவில்கல.  

3.1 சமசல உள்ள வினாவுக்ைான பதில் “நகடபபறுைின்றது” என்றிருப்பின் குற்றமிகழத்த 

திைதி : 

3.2 ஒழுக்ைாற்று அதிைாாியினால் குற்றப்பத்திரம் வழங்ைப்பட்ட திைதி : 

4. திரு / திருமதி / பேல்வி .............................................. என்பவாின் பணிக்ைடகம / தினவரவு / 

நடத்கத திருப்திைரமானது. அவருகடய பேயலாற்றுகை, தகலகமத்துவம், ஆற்றல், அடுத்த 

தரமுயர்வுக்குாிய பதவிைகள மற்றும் பபாறுப்புக்ைகள வைிி்க்கும் ஆற்றல் என்பவற்கறக் 

ைவனத்திற் பைாண்டு அவகர இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் விசேடதரத்திற்குத் 

தரமுயர்த்தப்படுவதற்கு ேிபாாிசு பேய்ைின்சறன். 

5. ோியாைவும் உாிய முகறப்படியும் பூர்த்தி பேய்யபட்ட விண்ணப்பத்கதயும், ஒவ்பவாரு விடயத்திற்கு 

உாிய இலக்ைமிட்டு இலக்ை ஒழுங்கு முகறப்படி உாிய ஆவணங்ைளின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட 

பிரதிைள் இகணக்ைப்பட்டுத் தயாாிக்ைப்பட்ட சைாகவகய இத்துடன் அனுப்புைின்சறன். 

 

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

திகணக்ைள /நிறுவனத்தகலவாின் 

கைபயாப்பம், பதவிப்பபயர் 

மற்றும் பதவி முத்திகர 
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குறிப்பு : பபாருத்தமற்ற போற்ைகள பவட்டி விடுை.  

பகுதி (இ) – உாிய அகமச்ேின் பேயலாளாினால்நிரப்பப்பட சவண்டும்.  

 

பேயலாளர், 

அரோஙஂை நிர்வாை மற்றும் முைாகமதஂதுவ அகமச்சு 

 

1. இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் வகுப்பு I இலுள்ள திரு / திருமதி / பேல்வி 

............................................. என்பவாின் பணிக்ைடகமைள் /  நடத்கத பதாடர்பில் திகணக்ைள / 

நிறுவனத்தகலவாின் ேிபாாிசுைளுக்கு உடன்படுைின்சறன் /  உடன்படவில்கல.  

 

2. அலுவலாின் பணிக்ைடகமைகள / நடத்கதகய / விசேட திறகமைகள மற்றும் பேயலாற்றுகைகய 

மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்திசனன்.  

திரு / திருமதி / பேல்வி ................................... அவர்ைகள இலங்கை 2017.07.01 தினத்திலிருந்து 

நிர்வாை சேகவயின் விசேடதரத்திற்குத் தரமுயர்த்துவதற்குச் ேிபாாிசு பேய்ைின்சறன் / 

ேிபாாிசுபேய்யவில்கல.* 

 (*ேிபாாிசு பேய்யாதவிடத்து ைாரணத்கதச் சுருக்ைமாைக் குறிபிப்பிடவும்)  

 

3. ோியாைவும் உாிய முகறப்படியும் பூர்த்தி பேய்யபட்ட விண்ணப்பத்கதயும், ஒவ்பவாரு விடயம் 

பதாடர்பிலும் இலக்ைமிடப்பட்டு இலக்ை ஒழுங்கு முகறப்படி உாிய ஆவணங்ைளின் 

ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் இகணக்ைப்பட்டுத் தயாாிக்ைப்பட்ட சைாகவகய இத்துடன் 

அனுப்புைின்சறன். 

 

 

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

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

பேயலாளர், 

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

........... அகமச்சு 

பதவி முத்திகர 

 

   



இங்கை ிர்யாை சேகயனின் அலுயர்ைக யிசேட தபத்துக்கு 

தயியுனர்த்துயதற்ைா சர்முைப்ாீட்கேனின் புள்ி யமங்கும் கடமுகைள் 

 

சேகய மூப்புிக      (அதிைட்ேம்  60 புள்ிைள்) 

இங்கை ிர்யாை சேகயனின் I ஆம் தபத்தில் 05 யருட முகப்ா நற்றும் 

திருப்திைபநா சேகயக் ைாத்தின் ின்ர் எதிர்யரும் ேை யருடத்துக்குநா ஒரு 

யருடத்துக்கு 10 புள்ிைள் வீதமும் , 06 நாதங்ைளுக்கு குகயற் ைாத்துக்கு 05 

புள்ிைள் வீதமும், 03 நாதங்ைளுக்கு குகயற் ைாத்துக்கு 2.5 புள்ிைள் வீதமும் 

பற்றுக் பைாடுக்ைப்டும். 

 

தின்ைள்        (அதிைட்ேம் 40 புள்ிைள்) 

I. புத்தாக்ைம் நற்றும் ஆக்ைத்தின் ( Innovativeness and Creativity) 

ிறுயத்தின் தபத்திக நற்றும் உற்த்தித் திக சநம்டுத்துயதற்ைாை 

யிண்ணப்தாாினிால் பயற்ிைபநாை பேனற்டுத்தப்ட்ட, ஒரு ிைழ்ச்ேித் திட்டம் 

/ பேனற்திட்டபநான்றுைாை 2.5 புள்ிைள் வீதமும்  ிைழ்ச்ேித் திட்டங்ைள் /  

பேனற்திட்டங்ைள் 04 இற்ைா அதிைட்ே புள்ிைள் 10 உம் யமங்ைப்டும். 

         10 புள்ிைள் 

 

குிப்பு –  (அ) யிண்ணப்தாாிைின் ைடந்த 05 யருட பேனாற்றுகை 

அிக்கைனிக அடிப்கடனாைக் பைாண்டு சநச ைாணப்டும்  

ிைழ்ச்ேித் திட்டங்ைள் / பேனற்திட்டங்ைள் இங்ைாணப்டும். 

 

(ஆ) அயற்ிக பயற்ிைபநாை ிகவு பேய்துள்தாை 

உறுதிப்டுத்தும் யிருதுைள்  அல்து ோன்ிதழ்ைள் 

யிண்ணப்தாாிைால் சர்முைப் ாீட்கேனின் சாது 

ேநர்ப்ிக்க்ப்டுதல் சயண்டும். 

 

II. முன்கயப்பு (Power point Presentation)    25 புள்ிைள் 

சநச I  இால் குிப்ிடப்ட்ட பேனற்திட்டங்ைள் / ிைழ்ச்ேித்திட்டங்ைள் 

பதாடர்ாை ைணி மூம் (Power point Presentation) 10 ிநிடங்ைள் முன்கயப்பு 

டாத்தப்டுதல் சயண்டும். 



i. குிக்சைாள்ைள் நற்றும் பதாகசாக்கு  (Objectives and Vision) 05 புள்ிைள் 

ii.  பாருத்தப்ாடு  (Relevancy)      05 புள்ிைள் 

iii. ஆக்ைத்தின்    (Creativity)      05 புள்ிைள் 

iv. சப முைாகநத்துயம்  (Time Management)    05 புள்ிைள் 

v. ஏகன பநாமிச் சதர்ச்ேி ( Proficiency in any Other Language)  05 புள்ிைள் 

 

குிப்பு  :-  (அ) சநற்குிப்ிட்ட (V)  சதர்வுமுகனின் ைீழ்  புள்ினிகப் பறுயதற்கு 

யிண்ணப்தாாி இங்கை ிர்யாை சேகயக்கு இகணத்துக் பைாள்ப்ட்ட 

பநாமி தயிர்ந்த சயறு பநாமிபனான்ிால் நட்டுசந இந்த 

முன்கயப்ிக ிைழ்த்த சயண்டும். 

(ஆ) இந்த முன்கயப்ின் ின்ர் சர்முைப் ாீட்கே ேகனிால் 05 

ிநிடங்ைள் யிண்ணப்தாாினிடம் யிாக்ைள் பதாடுக்ைப்டும். 

(இ) முன்கயப்ிற்கு உாித்தா யன்ிபதினிக சர்முைப்ாீட்கே 

ேகக்கு அச்ேந்தர்ப்த்திசசன ேநர்ப்ிக்ைப்டுதல் சயண்டும். அதற்கு 

சநதிைநாை ஆங்ைி பநாமி மூத்தில் தனாாிக்ைப்ட்ட முன்கயப்ின் 

யன்ிபதிபனான்ிக அச்ேந்தர்ப்த்திசசன ேநர்ப்ிப்தும் 

அயேினநாதாகும். 

III. சர்முைப்ாீட்கேனில் ைாட்டும் திகந     05 புள்ிைள் 

சநற்குிப்ிட்ட முன்கயப்ின் ின்ர் சர்முைப்ாீட்கே ேகனிால் 

முன்கயக்ைப்டும் ேிக்ைல்ைளுக்கு உாித்தா ைீழ்யரும் யிடனங்ைின் ைீழ் 

யிண்ணப்தாாிைளுக்கு அதிைட்ேநாை 05 புள்ிைள் யமங்ைப்டும். 

i. தககநத்துயம் ( Leadership)      01 புள்ி 

ii. பதாடர்ாடல் தின்ைள் ( Communication Skill )   01 புள்ி 

iii. தன்ம்ிக்கை ( Confidence)      01 புள்ி 

iv. தீர்நாம் எடுக்கும் தின் நற்றும் குத்திவு (Analytical Thinking) 01 புள்ி 

v. பதாமில் பிமுக (Professional Courtesy)    01 புள்ி 

 




