රජ්ය රිපරන ්ලගශ කයුතු රළත් ්භ හ රළත් රන අමත්යංය
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

ආයත්න අංය

தொப் ிொிவு
Establishments Division
නිදහ් චුරස්රය, ගකොළඹ 07. சுதந்திப சதுக்கம், பகொழும்பு 07. Independence Square, Colombo 07.
දුරකථන

ෆක්්

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

பதொபலபசி : 011-2696211-13

பக்ஸ் : 011-2692158

ஈ-பநனில் : dge@pubad.gov.lk

இபணனதளம் : www.pubad.gov.lk

Telephone

Fax

E-mail

Website

මගේ අංකය
எது இல :

ඔගේ අංකය

EST-6/03/LEA/3162(1)තාව
EST-6/03/LEA/3162(1)

My No

உநது இல :

Your No

දිනය

07/B/MRA/22/2018

திகதி :

2022.09.
2022.09.14

Date

அமநச்சுக்களின் செனார்கள்
நாகாண பிபதந செனார்கள்
நாகாண பிபதந செனார்கள்

சேவவ மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத வவையில் அரே உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு
உள்நாட்டு / வவளிநாட்டு ேம்பளமற்ற லீவுைவள வழங்குதல்.
மநற்டி விடனம் சதாடர்ாக 2022.06.22 ஆந் திகதின அபொங்க நிர்வாக சுற்றிக்மக 14/2022 நற்றும்
2022.09.06 ஆந் திகதின அபொங்க நிர்வாக சுற்றிக்மக 14/2022(I) உடன் சதாடர்புமடனது.
02.

மநற்கூப்ட்ட அபொங்க நிர்வாக சுற்றிக்மக 14/2022 இற்கமநன அபொங்க செவில்
சவளிாட்டுப் யிற்சியிமப் சற்றுள் உத்திமனாகத்தர் தது கட்டான மெமவக் காத்மத, பின்ர்
பூர்த்தி செய்தலின் அடிப்மடயில் சவளிாட்டு லீவிமப் சற்றுக்சகாள்வதற்கா ஏற்ாடுகள்
தனாரிக்கப்ட்டுள்.
03.

எனினும், அபொங்க நிர்வாக சுற்றிக்மகயின் 14/2022(I) ஆம் ந்தியின் 02 ஆம் இக்கத்தின் கீழ்
'இ' ப் பிரிவில் குறிப்பிடப்ட்டுள் உத்திமனாகத்தர்களுக்கு கட்டான மெமவக் காம்/ ஒப்ந்தச் மெமவக்
காத்தின் அமபவாசி அல்து அதற்கு மநற்ட்ட காத்மத பூர்த்தி செய்திருப்பின் நாத்திபம் இந்த
லீவுக்கு விண்ணப்பிப்தற்கா ஏற்ாடுகள் தனாரிக்கப்ட்டுள்.
04.

மநற்குறிப்பிட்ட முதல் சுற்றிக்மகயின் டி ஒரு சி உத்திமனாகத்தர்கள் தநது திமணக்கத்
தமவர்களின் இணக்கப்ாட்டுடன் சவளிாட்டு லீவிமப் ச வீொவுக்கு விண்ணப்பித்தல்
உள்ளிட்ட அடிப்மடப் ணிகம மநற்சகாண்டுள்தாகவும், அதற்காக அவர்கள் சரும் செவிமச்
செய்துள்தாகவும் அமநச்சுக்கு சதரினவந்துள்து.
05.

அதால் தங்களின் அமநச்சின் / நாகாண ெமயின் சவளிாட்டு லீவிம அனுநதிக்கும்
குழுவிடம் அல்து அமநச்சின் செனார் / நாகாண பிபதந செனார் என் முமயில் தங்களுக்கு
அல்து
நனித
வ
முகாமநத்துவத்திம
மகனாள்வதில்
திருப்தியு
முடியுநா
மவமத்திட்டசநான்ம குறித்த திமணக்கம் / நிறுவத் தமவரிால் மநற்சகாள்ப்ட்டுள்தாக
உறுதிசெய்தால் நட்டுமந முதல் சுற்றிக்மக நற்றும் அதன் திருத்தப்ட்ட சுற்றிக்மகக்கு இமடயிா
காத்தில் சவளிாட்டு லீவிமப் சறுவதற்கு ஆபம் டவடிக்மககம துவங்கியுள்
உத்திமனாகத்தர்கள் இருப்பின் நற்றும் அவ்வுத்திமனாகத்தர்களின் கட்டான மெமவக் காம் / ஒப்ந்த
மெமவக் காம் மீதமுள் மெமவக் காத்திால் ஈடுசெய்ன முடியுநாயின் அவ்வாா
விண்ணப்தாரிகள் ற்றின தகவல்கம 2022.09.26 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் எக்கு தனவுடன் அனுப்புநாறு
அறினத்தருகின்மன்.
ஒப்ம்./ எம்.எம்.பி.மக. நானாதுன்ம
செனார்
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