
அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக : 03/2019(II) 

எனது இலக்கம்: EST-3/DICIP/06/0283 

ப ாது சசவை, மாகாண சவைகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அவமச்சு    

சுதந்திர சதுக்கம் 

ககாழும்பு 07. 

 

2021.02.16 

 
அவமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் 

இராஜாங்க அவமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள்  

மாகாணங்களின் பிரதம கசயலாளர்கள் 

திவணக்களத் தவலைர்கள்  

 

 

தா னவிதிக் ககாகவயின் பதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் 

பிரிவின் கீழான ஒழுக்காற்று விசாரகை உத்திகயாகத்தர்களின் ப யர்ப்  ட்டியல்  

 

தாைனவிதிக் சகாவையின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 உை பிரிவிற்கு 

இணங்க 2019.02.20 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வக 03/2019 மற்றும் 2019.12.09 ஆம் 

திகதிய அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வக 03/2019(i) மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று 

விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல்கள் இத்துடன் தரப்ைட்டுள்ள 01 ஆம் 

இலக்க அட்டைவணயில் காட்டப்ைட்டுள்ள ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களின் 

கையர்கள் புதிதாகச் சசர்க்கப்ைடுகின்றன.  

 

02. அந்தச் சுற்றறிக்வகயின் கையிடப்ைட்ட கையர்ப் ைட்டியலில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள 

விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பில் கசய்யப்ைடும் திருத்தங்கள் மற்றும் 

அப்ைட்டியலிலிருந்து நீக்கப்ைடும் உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்ைான விைரங்கள் 02 ஆம் இலக்க 

அட்டைவணயில் தரப்ைட்டுள்ளன. 

 

03. சமலும், 1995.06.26 ஆம் திகதிய 35/92(II) மற்றும் 1997.11.13 ஆம் திகதிய 35/92(IV) ஆம் 

இலக்க அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வககள் மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று விசாரவண 

உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல்களில் கையர் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள ைழக்கறிஞர்கள் 

ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களாகத் கதாடர்ந்தும் கசயற்ைட முடியும்.  

 

04. தாைனவிதிக் சகாவையின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:14 ஆம் உை 

பிரிவில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள சந்தர்ப்ைங்களில் ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் 

எதிர்காப்பு உத்திசயாகத்தர்களாக அல்லது முவறப்ைாட்வட ைழிநடாத்தும் 

உத்திசயாகத்தர்களாகச் கசயற்ைட முடியாது. 

 

05. ஓய்வுகைற்றதன் பின்னர் ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் குழாத்தில் 

ைதிவுகசய்ைதற்கு எதிர்ைார்க்கும் ஓய்வுகைற்ற உத்திசயாகத்தர்கள் 2019.02.20 ஆம் திகதிய 03/2019 

ஆம் இலக்க அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வகயின் இவணப்பு 01 இலுள்ள ைடிைத்திற்கு இணங்க 

விண்ணப்ைங்கவளச் சமர்ப்பிக்க சைண்டும் என்ைதுடன், அைர்களில் தவகவம கைறும் 

ஓய்வுகைற்ற உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல் காலத்துக் காலம் கைளியிடப்ைடும் 

 

    

         ஒப்ைம்./ சஜ.சஜ. ரத்னசிரி 

             கசயலாளர் 

கைாது சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும்  

     உள்ளூராட்சி அவமச்சு 



அட்டவணை இல. : 01 

 

தாபனவிதிக் க ாணவயின் ததாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் பிரிவின் கீழான ஒழுக் ாற்று விசாரணை 

உத்திகயா த்தர் ளின் தபயர்ப் பட்டியல் 

 
 

                   

ததாடர் 

இலக் ம் 

முததலழுத்துக் ளு

டன் தபயர் 

மு வரி மற்றும் 

ததாணலகபசி 

இலக் ம் 

அரசாங்  

கசணவயில் 

இறுதியா  

வகித்த பதவி 

அணமச்சு/ 

திணைக் ளம்/ 

நிறுவனம் 

ஒழுக் ாற்று 

விசாரணை 

நடாத்த 

முடியுமான 

மாவட்டங் ள் 

ஒழுக் ாற்று 

விசாரணை 

நடாத்த 

முடியுமான 

தமாழி 

மூலம் 

 

01.  திரு. டி.எச்.பீ. 

எதிரிசிங்ஹ 

இல. 2/57, 

தமல்பர்ட்வத்ணத, 

த ாதலாவணல, 

 டுவணல 

0112539843 

0714421437 

 

ஆணையாளர் 

(நிதி)  

இலங்கை பரீட்கைத் 

திகைக்ைளம் 

த ாழும்பு , 

 ம்பஹா, 

 க  ாணல, 

இரத்தினபுரி 

சிங் ளம் 

02.  திரு. பி.டி.எஸ்.பி. 

 சீலால்  

322/2, ாலி வீதி, 

இரத்மலாணன 

011-2736204 

0719624071 

நிர்வா  

உத்திகயா த்தர் 

கதசிய திட்டமிடல் 

திணைக் ளம் 

த ாழும்பு, 

 ம்பஹா, 

 ளுத்துணை,  ாலி, 

மாத்தணை, 

அம்பாந்கதாட்

ணட, 

பதுணள,  ண்டி, 

நுவதரலியா, 

குருநா ல், 

அநுராதபுரம், 

தபாலன்னறுணவ 

சிங் ளம் 

03.  திரு. க .ஏ.  ாமினி 

பிரசன்ன 

ைட்டம் I, 

ைய்சைட்வத்கை, 

இம்புல்ைஸ்சைனிய 

0372244682 

0719557295 

சிகரஷ்ட தபால் 

அத்தியட்ச ர் 

தபால் திணைக் ளம் அணனத்து , 

மாவட்டங் ளிலும் 

சிங் ளம் 

04.  திரு. டபிள்யு. 

குைவர்தன 

விக்ரமசிங்ஹ 

முதலாம் ஒழுங்ண , 

உடதி ன வீதி, 

மாவிதம்தபாத, 

குருநா ல் 

0372234400 

0714260086 

பிரதித் தபால் 

மாஅதிபர் 

தபால் திணைக் ளம் குருநா ல், 

புத்தளம், 

மாத்தணள, 

அநுராதபுரம், 

தபாலன்னறுணவ 

சிங் ளம் 



05.  திரு. ஜீ. ஜயதில  லக்மினி, த க் ரிஓபட, 

கிரம 

0718136684 

நிர்வா  

உத்திகயா த்தர் 

ததன் மா ாைக் 

 ல்வி திணைக் ளம் 

அம்பாந்கதாட்,,

ணட 

மாத்தணை,  ாலி, 

த ாழும்பு, 

 ளுத்துணை, 

 ம்பஹா, 

இரத்தினபுரி 

 

சிங் ளம் 

06.  திரு. எச்.எல். திகசரா 110/19,  

16 ஆம் ஒழுங்ண ,  

விக்ரமசிங்ஹபுர, 

பத்தரமுல்ணல 

011-2075455 

0718302711 

 

கமலதி  

தசயலாளர் 

சமூ  கசணவ, சமூ  

நலகனாம்பல் 

மற்றும்  ால்நணட 

அபிவிருத்தி 

அணமச்சு 

அணனத்து , 

மாவட்டங் ளிலும் 

சிங் ளம் 

தமிழ் 

ஆங்கிலம் 

07.  திரு. ஆர்.டி..எம்.ஏ. 

திஸாநாய  

01, பல்லப்பிட்டிய, 

தஹாரணை 

034-2262249 

0773624444 

தபாலிஸ் 

அத்தியட்ச ர் 

தபாலிஸ் 

திணைக் ளம் 

 ளுத்துணை, 

த ாழும்பு, 

 ம்பஹா 

சிங் ளம் 

08.  திரு. எல்.ஆர். 

திஸநாய  

அமுனு ல்ல, 

தஹட்டிமுல்ணல 

0352226254 

0718909222 

 

தபால் 

அத்தியட்ச ர் 

தபால் திணைக் ளம் அணனத்து, 

மாவட்டங் ளிலும் 

சிங் ளம் 

09.  திரு. பீ. நி முனி 181/3 ஜீ 

ததன்னக ான் வத்ணத, 

ஸ்ரீ சரமாவத்ணத, 

வல் ணம, மாத்தணை 

041-2226840 

0718302202 

 

கமலதி  

தசயலாளர் 

கதசிய தமாழி ள் 

மற்றும் சமூ  

ஒருங்கிணைப்பு 

அணமச்சு 

 ாலி, 

மாத்தணை, 

அம்பாந்கதாட்,ணட 

 

சிங் ளம் 

10.  திரு. பீ.என். தபகரரா இல. 65, பணழய வீதி, 

பன்னிப்பிட்டி 

0112838925 

0756119224 

விசாரணை 

உத்திகயா த்தர் 

நீதிச் கசணவ 

ஆணைக்குழு 

அணனத்து , 

மாவட்டங் ளிலும் 

சிங் ளம் 

11.  திரு. சீ. வீரசிங்ஹ 17/1143, ஆசிரி உயன, 

 ட்டுகுருந்ணத, 

த ாட்டாணவ, 

பன்னிப்பிட்டி 

0714435165 

பிரதான 

உள்ள க் 

 ைக் ாய்வாளர் 

குடிவரவு, 

குடிய ல்வுத் 

திணைக் ளம் 

த ாழும்பு, 

 ாலி 

சிங் ளம் 



 

 

12.  திருமதி . ஆர்.ஏ.எச்.ஏ. 

சமரசிங்ஹ 

36/1 த ட்டவல வீதி, 

பதுணள 

055-2222456 

0714883150 

0715478928 

ஊவா மா ாை 

சணபச் 

தசயலாளர் 

ஊவா மா ாை 

சணபச் தசயல ம் 

பதுணள, 

தமானரா ணல, 

இரத்தினபுரி, 

த ாழும்பு, 

 ம்பஹா, 

 ளுத்துணை, 

 ண்டி, 

நுவதரலியா, 

மாத்தணள, 

அம்பாணை, 

தபாலனறுணவ, 

அநுராதபுரம், 

 ாலி, மாத்தணை, 

அம்பாந்கதாட்,

ணட, க  ாணல, 

குருநா ல் 

 

சிங் ளம் 

13.  திரு. எச்.எம்.பீ.சீ. 

கஹரத் 

இல. 23, 2 ஆம் 

ஒழுங்ண ,  ம்மான 

வீதி, மஹர ணம 

011-2851636 

0718008155 

0777588390 

 

கமலதி  

தசயலாளர் 

உயர்  ல்வி, 

ததாழில்நுட்ப 

மற்றும் புத்தாக்  

அணமச்சு 

த ாழும்பு, 

இரத்தினபுரி, 

 ளுத்துணை 

சிங் ளம்  

ஆங்கிலம் 



அட்டைவண இல: 02 

 

கைாது நிருைாகச் சுற்றறிக்வககளின் மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பில் 

கசய்யப்ைட்ட திருத்தங்கள் 

 
கசய்யப்ைட்ட திருத்தங்கள் * அவடயாளங்கள் மூலம் காட்டப்ைட்டுள்ளன. 

                   

கதா

டர் 

இலக்

கம் 

சுற்றறிக்வக 

இலக்கம் மற்றும் 

கதாடர் இலக்கம் 

கையர் முகைரி மற்றும் 

கதாவலசைசி 

இலக்கம் 

அரசாங்க 

சசவையில் 

இறுதியாக 

ைகித்த ைதவி 

அவமச்சு/ 

திவணக்களம்/ 

நிறுைனம் 

ஒழுக்காற்று 

விசாரவண 

நடாத்த 

முடியுமான 

மாைட்டங்கள் 

ஒழுக்காற்

று 

விசார

வண 

நடாத்த 

முடியுமா

ன கமாழி 

மூலம் 

1. 03/2019 அட்டைவண 

இல: 01 

கதாடர் இலக்கம்: 47 

திருமதி யூ.ஜீ. கின்சி 

சஹமலதா 

*323 C,பிரதான 

வீதி,ைட்டுககதர, 

இரத்தினபுரி 

077-9520236 

045-7924011 

உதவி 

கதாழில் 

ஆவணயாளர் 

கதாழில் 

திவணக்களம் 

இரத்தினபுரி 

ககாழும்பு 

சிங்களம் 

 

 

 

 

 




