
மநல் நாகாண அபச மசவயனில் ஒழுக்காற்று விசாணை 
குழுவிற்கு தகுதியாய்ந்த அலுயர்கிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் 

மகாபல் 
 

 

மநல் நாகாண சவ ஒழுக்காற்று டயடிக்வக யிதிகள் ிரிவு 26 
நற்றும் உ ிரிவு (5) இற்கவநன மநல் நாகாண அபச மசவயனில் 
ஒழுக்காற்று யிசாபவணக் குழுவய அவநப்தற்கு 
கீழ்குிப்ிடப்டும் தகவநகவ உடனயர்கள் நற்றும் யிண்ணப்ம் 
மகாபப்டும் திகதினில் மநல் நாகாணத்வத ிபந்தப யசிப்ிடநாக 
ககாண்டயர்கள் ஆகின தகுதிபடமனாரிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் 
மகாபப்டுகின். 
 

1. தகணகள் 

 

(a) மநல் நாகாண அபச மசவயனில் தயி ிவ 
அலுயபானிருந்து ஓய்வுகற்யபானிருத்தல். 
 

I. தது தயிக்காத்தில் தா யிதிக்மகாவய 
அத்தினானம் XLVIII பதல் அட்டயவணனின்டிமனா 
மநல் நாகாண சவ ஒழுக்காற்று டயடிக்வக 
யிதிகள் பதல் அட்டயவணனின்டிமனா தண்டவ 
கற்ிருக்காதயபானிருத்தல். 

அல்து 

 

II. தா யிதிக்மகாவய அத்தினானம் XLVIII பதல் 
அட்டயவணனின்டிமனா மநல் நாகாண சவ 
ஒழுக்காற்று டயடிக்வக யிதிகள் பதல் 
அட்டயவணனின்டிமனா தண்டவ கற்று ின்ர் 05 
யருட திருப்திகபநா மசவயவன ககாண்டிருக்கும் 
தயிிவ அலுயபாக இருத்தல். 
 

 

(b) ஆக குவந்த்து த்து (10) யருடங்கள் அனுயபவடன 
சட்டத்தபணினாக இருத்தல். 
 

 

 



2. ஒழுக்காற்று விசாணைகளுக்கான ககாடுப்பனவுகள் 

 

ககாடுப்வுகள் அபச ிர்யாகச் சுற்ிக்வக 31.07.2018 ஆந் 
திகதின 18/2018 இக்க சுற்ிக்வகக்கவநன 
மநற்ககாள்ப்டும். ஆனினும் நத்தின அபசின் நற்றும் 
நாகாண அபச மசவயனின் படிவுகளுக்கவநன 
நாற்நவடனாம். 
 

3. விண்ைப்பிக்கும் முணம 

 

(a) யிம்பத்தில் இவணக்கப்ட்டுள் நாதிரிக்கவநன 
யிண்ணப்ங்கள் ஏ4 தாினில் அவநக்கப்டல் மயண்டும். 
பூபணநாக ிபப்ட்டிருக்க மயண்டும். சரினாக 
பூபணப்டுத்தப்டாத, யிம்பத்தில் குிப்ிடப்ட்ட நாதிரி 
யிண்ணப் டியத்துடன் காருந்தாத யிண்ணப்ங்கள் 
எவ்யித அியித்தலுநின்ி ிபாகரிக்கப்டும். 
யிண்ணப்த்வத பவனாக பூபணப்டுத்தாததால் ஏற்டும் 
இமப்புகளுக்கு யிண்ணப்தாரிமன காறுப்ாயார். 
யிண்ணப்த்தின் மாட்மடா ிபதிகனான்ிவ 
வயத்திருத்தல் சிந்ததாகும். 
 

(b) பவனாக பூபணப்டுத்தப்ட்ட யிண்ணப்ங்கள் திவுத் 
தால் பம் “கசயாரர், ாகாை அச சசணவ 
ஆணைக்குழு, இய.628, 10வது ாடி, ஜனஜ சிட்டி 
வராகம், நாவய வதீி, ாஜகிரி” என் பகயரிக்கு 
2021.03.30 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் கிவடக்க கூடினதாக 
யிண்ணப்தாரி இிதினாக கடவநனாற்ின அவநச்சு 
கசனாரின் சிாரிசுடன் அனுப்ிவயக்க மயண்டும். கடித 
உவனின் இடதுபு மநல் பவனில் “சல் ாகாை அச 
சசணவில் ஒழுக்காற்று விசாணை குழுவிற்கு 
தகுதிவாய்ந்த அலுவயர்கரிடிருந்து விண்ைப்பங்கள் 
சகால்” எ கதியாக குிப்ிடல் மயண்டும். இறுதித் 
திகதிக்கு ின்ர் கிவடக்கும் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகரிக்கப்டும். 
 

 

4. பூபப்டுத்தப்டாத யிண்ணப்ங்கள் பன் அியித்தின்ி 
ிபாகரிக்கப்டும். கதாவந்த அல்து தாநதநா 



யிண்ணப்ங்கள் கதாடர்ாக எதுயித  பவப்ாடுகளும் 
ஏற்றுக்ககாள்ப்ட நாட்டாது. 
 

5. யிம்பத்தில் குிப்ிட்ட தகுதிகவபம் யிண்ணப்ம் சரினாக 
பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்தா என்வதபம் ரிமசாதிக்க காது 
மர்பகத் மதர்வு டாத்தப்டும் திகதி குித்தி நாகாண அபச 
மசவய ஆவணக்குழுயால் அினத்தபப்டும். மர்பகத் 
மதர்வுக்கு அவமக்கப்டுதாது ஒழுக்காற்று யிசாபவணக் 
குழுயிற்கு கதரிவுகசய்னப்டுள்ார் என்று அர்த்தநாகாது. 
யிம்பத்தில் மகாபப்ட்ட தகுதிகவ ககாண்டிருக்காத 
யிண்ணப்ங்கள் தகுதிீக்கம் கசய்னப்டும். 
 

6. இவ் யிம்பம் நற்றும் நாதிரி யிண்ணப் டியம் என் 
மநல் நாகாண அபச மசவய ஆவணக்குழுயி 
உத்திமனாகபூர்ய இவணனத்தத்தில் (www.psc.wp.gov.lk)  
கயினிடப்ட்டுள்து. 
 

7. இவ் யிம்பத்தில் யிண்ணப்ங்கள் மகாபல் கதாடர்ாக 
குிப்ிட்டுள்/குிப்ிடப்டாத யிடனங்கள் குித்து மநல் 
நாகாண அபச மசவய ஆவணக்குழுயின் தீர்நாமந 
இறுதினாதாகும். 
 

8. சிங்க, தநிழ் நற்றும் ஆங்கி கநாமி யிம்பங்கிவடமன 
மயறுாடுகள் காணப்டுநானின் சிங்க கநாமி யிம்பமந 
சரினாதாக ககாள்ப்டும். 
 

 

 

 

 

திக் கசபத் 

கசனார் 

மநல் நாகாண அபச மசவய ஆவணக்குழு 

…./02/2021 

 

 

http://www.psc.wp.gov.lk/

