
 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்கை ைணக்ைாளர்  சேகையின் I ஆந் தரத்துகைய உத்திசயாைத்தர்ைகள விசேை 

தரத்துக்கு தரமுயர்த்துதல் 

 )1021102102ததாைக்ைம்  1012101100ஆந் திைதி ைகர நிலவுகின்ற 

தைற்றிைங்ைளுக்ைானது) 

 

இங்கை ைணக்ைார்  சேகயயின் விசேட தபத்தில் 2015101101 முதல் 2021101130 ஆந் திைதி யகப 

நிவுகின் வயற்றிடங்ைளுக்ைாை I தபத்துகடன உத்திசனாைத்தர்ைக விசேட தபத்துக்கு 

தபமுனர்த்துயதற்ைா அறிவித்தல் இக்ைம் 02 இன் கீழ் இவ்யகநச்சின் இகணனத்தத்தில் 

வயளியிடப்ட்டுள் எது இக்ைம் MPubAd/AcSD/II/SP Grade (IV වෙළුම) நற்றும் 2021112121 ஆந் 

திைதின விண்ணப்ங்ைகக் சைாரும் அறிவித்தலுக்கு சநதிைநாது.   

 

 .20  அவ் வயற்றிடங்ைக நிபப்பும் சாது ஏற்புகடனதாக்கிக் வைாள்ளும் யகையில் இங்கு 

இகணப்பு I ஆை திருத்தினகநக்ைப்ட்ட புள்ளி யமக்கும் கடமுககன அபோங்ை சேகய 

ஆகணக்குழுவிால் அங்கீைரிக்ைப்ட்டுள்தாை அபோங்ை சேகய ஆகணக்குழுவின்  

வேனாரின் இக்ைம் PSC/APP/ 07/1616/2021  நற்றும் 2022110104 ஆந் திைதின ைடிதத்தின் மூம் 

எக்கு அறிவிக்ைப்ட்டுள்து.  

 

 

 

 

திைதி : 0200.02.02    ஒப்ம்./ திரு.சை.டீ.என். பஞ்சித் அசோை 

      சநதிைச் வேனார் ( வாது நிர்யாைம்)  

வாது நிருயாை, உள்ாட்டலுயல்ைள்,  

நாைாண ேகைள்  நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் 

வேனாருக்குப் திாை 

 

 

 

 



இணைப்பு I 

 

இயங்ணை ைைக்ைாரர்  சேணலின் உத்திசாைத்தர்ைணர  லிசேட தத்துக்கு 

தபர்த்துலதற்ைாை சேர்பைப் பாீட்ணே சபாது புள்ரிைள் லறங்கும் ேணடபணம 

(2015.01.01 – 2021.09.30 லணான ைாயப்பகுதிக்குாிது) 

 

ததா

டாிய

க்ைம் 

சதர்லரவுைள் புள்ரிை

ள் 

அதிைபட்ே 

புள்ரிைள் 

1.  சேணலபப்பு ேிணய 

 

I. 1995.07.06 ஆந் திைதி இயக்ைம் 878/11 

இணனயுணட இயங்ணை ைைக்ைாரர் சேணலப் 

பிாைத்தின் (பணற சேணலப் பிாை) படி 

ற்றும் 2010.09.10 ஆந் திைதி ற்றும் இயக்ைம் 

1670/33 இன் இயங்ணை ைைக்ைாரர் சேணலப் 

பிாைத்தின் (புதி சேணலப் பிாை) படி 

இயங்ணை ைைக்ைாரர்  சேணலின் I ஆந் 

தத்துக்கு தபர்த்தப்பட்டதன் பின்னான 

சேணலக் ைாயத்துக்குாி பணனப்புடனான 

ற்றும் திருப்திைான சேணலக் ைாயத்திற்ைாை 

(அதிை  பணனப்புடன் ற்றும் திருப்திைான 

சேணலக் ைாயத்துடன் கூடி லிண்ைப்பதாாிக்கு  

அதிைபட்ே புள்ரிிணன லறங்ைி அதன் 

லிைிதாோத்திற்கு ஏற்புணடதாை ற்ணம 

லிண்ைப்பதாாிைளுக்கும் புள்ரிைள் 

லறங்ைப்படும்.) 

 

II. 1995.07.06 ஆந் திைதி ற்றும் இயக்ைம் 878/11 

இணனயுணட இயங்ணை ைைக்ைாரர் சேணலப் 

பிாைத்தின் (பணற சேணலப் பிாை) படி 

இயங்ணை ைைக்ைாரர் சேணலின் II  ஆம் 

லகுப்பின் I ஆந் தத்திற்கு தபர்த்தப்பட்டதன் 

பின்னான சேணலில் II - ஆம் லகுப்பின் I - ஆந் 

தத்தின் சேணலக் ைாயத்திற்கு உாித்தான 

பணனப்புடனான ற்றும் திருப்திைான 

சேணலக் ைாயத்திற்ைாை 2010.09.10 ஆந் திைதி 

ற்றும் இயக்ைம் 1670/33 இணனயுணட இயங்ணை 

ைைக்ைாரர்  சேணலப் பிாைத்திற்கு (புதி 

சேணலப் பிாைம்) ஏற்ப இயங்ணை 

ைைக்ைாரர்  சேணலின் II ஆந் தத்திற்கு 

தபர்த்தப்பட்டதன் பின்னான II - ஆந் 

தத்துணட சேணலக் ைாயத்திற்ைான 

பணனப்புடனான ற்றும் திருப்திைான 

 
 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

90 



சேணலக் ைாயத்திற்ைாை (அதிை  பணனப்புடன் 

ற்றும் திருப்திைான சேணலக் ைாயத்துடன் 

கூடி லிண்ைப்பதாாிக்கு  அதிைபட்ே 

புள்ரிிணன லறங்ைி அதன் லிைிதாோத்திற்கு 

ஏற்புணடதாை ற்ணம 

லிண்ைப்பதாாிைளுக்கும் புள்ரிைள் 

லறங்ைப்படும்.) 

2.  திமண 

 

தபர்த்துலதற்ைான திமணண பூர்த்தி தேய்துள்ர 

திைதிக்கு உடன்பன்னான 05 லருட தேயாற்றுணை 

அமிக்ணைக்கு ஏற்ப திமணக்ைான புள்ரிைள் 

லறங்ைப்படும்.  

 

 அதிேிமந்த 

 ோதாை அரலிணன லிடக் கூடுதயான  

 திருப்திைான  
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 தாத்தப் புள்ரிைள் 
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