
රජ්ය පරිපරන, සලදේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පරන පඅමත්යාංය 
பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 
 

 

 

ඒකබේධ පදසේල පඅාංය                           இபணந்த சசபயகள் ிொிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொளம்பு 07,  இங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 ෆක්ස ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபசசி:(94) 011- 2694560 பதொபகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

சக அபநச்சுக்கிதும் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச்  பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

2020.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள் 

உத்திசனொகத்தர்கின் ினநங்கப உறுதிப்டுத்தல் 

 

இபணந்த  சசபயனில் 80,000 க்கும் சநற்ட்ட அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் தற்சொது 

சசபயனில் ஈடுட்டு யருகின்ொர்கள்  .ேசய அயர்கள் பதொடர்ொ  தொ 

டயடிக்பககப  சநற்பகொள்ளும்  சொது கொகித சயபகள், அச்சிடுதல் நற்றும் தொல் 

கட்டணச் பசவுகப குபக்க படியுநொ யபகனில் பசனல்ட சயண்டினது கொத்தின் 

சதபயனொக உள்து. 

 

02. அதொல் 2020.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயப் 

தயிக்கு ினநம் பற்றுள் உத்திசனொகத்தர்கின் ினநங்கப உறுதிப்டுத்துயதற்கு 

உொித்தொ ொிந்துபபகபச் சநர்ப்ிப்து பதொடர்ொ ேது இபணனிக்கம் நற்றும் 

2020.10.16 ஆந் திகதின கடிதத்திொல் அிபகப்டுத்தப்ட்டுள் நொதிொிப் டியம் -  

CS/DOS/Con/Recom/2020 நற்றும் அயசினப்டும் இபணப்பு இதன்பம் 

திருத்தினபநக்கப்டுகின்து.  

 

03. 2020.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்ர்  ினநங்கள் கிபடத்து  தகுதிகொண் கொத்பதப் 

பூர்த்தி பசய்துள் ஆொல் ினநங்கப உறுதிப்டுத்துயதற்கு இதுயபப ொிந்துபபகப 

சநர்ப்ித்திபொத உத்திசனொகத்தர்கள் பதொடர்ில் ொிந்துபபகப யமங்கும் சொது இத்துடன் 

அனுப்ப்டும் நொதிொிப் டியம் - CS/DOS/Con/Recom/2022 (இபணப்பு - 01) இல் 

கொட்டப்ட்டுள்  ஆசொசபகின் டி அயசினப்டும் இபணப்புக்களுடன் 

சநர்ப்ிக்கப்டுதல் சயண்டும். 

 

04. அதற்கபநன அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் ினநங்கப 

உறுதிப்டுத்துயதற்கு ொிந்துபபகபச் சநர்ப்ிக்கும் சொது, ினநங்கப உறுதிப்டுத்தும் 

நொதிொிப் டியத்துடன் கீழ்க் குிப்ிடப்ட்டுள் ஆயணங்கின் சொன்றுப்டுத்தப்ட்ட 

ிபதிகப யமங்க இதற்குப் ிகு அயசினநில்ப ேன்சதொடு, அவ்யொயணங்கள் 

உத்திசனொகத்தொின் ிபத்திசனகக்  சகொபயனில் இருப்தொக உறுதிப்டுத்தப்ட்டு, 

உத்திசனொகத்தொின் ினநத்பத உறுதிப்டுத்துயதற்கொ ொிந்துபபபன அனுப்புநொறு 

தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
ேது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Policy/දරොදු/01  2022.06.29 



 

 

 

 பொது - 278 சத்தினம்/ உறுதியுபப 

 பொது - 261 பசொத்துக்கபயும் பொறுப்புக்கபயும் பயிப்டுத்தல் 

 பொது - 160 உடன்டிக்பக 

 அபசினபநப்ின் 157 நற்றும் 161 ஆம் உறுப்புபபக்கு ஏற் கீழ்ப்டிதலுக்கொ  

பயிப்ொடு 

 

05. அவ்யொச, பொது 169 இன் கீழ் நருத்துயப் ொிசசொதகொின் அிக்பகனின் 

சொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிபன இதன்ிகு சநர்ப்ிக்கத் சதபயனில்ப ேன்சதொடு, 

உத்திசனொகத்தர் ொட்டின் ேந்தபயொரு ொகத்திலும் சசபயனொற்றுயற்கு தகுதினொயபொ/ 

இல்பனொ ேன்து ற்ி நருத்துய அதிகொொினின் ொிந்துபபபன சொன்றுப்டுத்தி ினநத்பத 

உறுதிப்டுத்தும் டியத்தில் சொினொக குிக்கப்டல் சயண்டும் ேன்சதொடு, உத்திசனொகத்தர் 

ொட்டின் ேந்தபயொரு ிபசதசத்திலும் சசபயனொற்றுயதற்கு தகுதினற்யர் ே நருத்துய  

ொிந்துபபபனப் பற்ிருப்ின் நொத்திபம் நருத்துய ொிசசொதகர் அிக்பகபன அனுப் 

சயண்டும் ே சநலும் அியிக்கின்சன்.  

 
ஒப்ம்./ ேஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 


