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அசாங்க நிர்லாகச்  

சுற்மமிக்கக இய:  24/2017   

னது இய: R/9/2/2017 

அசாங்க நிர்லாக ற்ரம் பகாகத்துல  

அகச்சு, 

சுதந்தி சதுக்கம், 
ககாழும்பு 07. 

            2017          ாதம் 15 ஆந் தி௧தி 

 

அகச்சின் கசயாரர்கள், 

ாலட்டச் கசயாரர்கள்/ அசாங்க அதிபர்கள், 

திகைக்கரத் தகயலர்கள்  
 

       
 

திமக அடிப்பகடில் அச பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின்       தத்திற்கு 

தபர்த்துலதற்கானப் சபாட்டிப்பாீட்கச - 2017 

 

01. அச சசகலில் நினங்ககர நிர்லகிக்கும் கபாது நிபந்தகனகளுக்கும் இயங்கக 

சனநாக சசாசலிச குடிசின் 2013.12.11 ஆந் திகதி 1840/34 ஆம் இயக்க 

அதிலிசசட லர்த்தானிில் கலரிிடப்பட்ட அச பகாக உதலிாரர் 

சசகலப்பிாைக் குமிப்பில் லிதித்துகக்கப்பட்டுள்ர நிதி நிபந்தகனகள் ற்ரம் 

அப்பிாைக் குமிப்பில் சற்ககாள்ரப்பட்டுள்ர ற்ரம் இனிலரும் காயங்கரில் 

சற்ககாள்ரப்படவுள்ர சதனும் திருத்தத்திற்கும் அக 2017.12.31 ஆந் 

திகதிிலுள்ரலார அச பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின் லிசசட தத்தில் 

நியவும் 50% ான  கலற்மிடங்கள் திமக அடிப்பகடில் பதலியுர்த்துலதன் பயம் 

நிப்பப்படும்.    
 

02. 2016.02.25 ஆந் திகதி ற்ரம் 03/2016 ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாக 

சுற்மமிக்ககின் MN 07–2016 சம்பரத் கதாகுதி இப் பதலிக்கு உாித்தாலதுடன் 

அதன்படி ாதாந்த சம்பர அரவுத்திட்டம் ரூபா. 41,580/ – 11x755, 10x1080 –

68,425/= ஆகும்.  அச் சம்பரம் உக்கு உாித்துகடதாலது 2020.01.01  ஆந் திகதி 

பதயாகும். அச் சுற்மமிக்ககின் அட்டலகை II இன்  ற்பாடுகளுக்கு அக 

நினம் நகடபகமப்படுத்தப்படும் திகதி பதல் சம்பரம் லறங்கப்படும். 
 

03. திப்பீட்டு பகம  

அதி உர் தத்துகட கலற்மிடங்கரில் 50% ஆன அரலிகன உாித்துகட 

நினங்கள் திமக அடிப்பகடில் இடம்கபரம். இதற்காக அசாங்க சசகலகள் 

ஆகைக்குழுவுக்காக பாீட்கச ஆகைாரர் நாகத்தினால் நடாத்தப்படும் 

உரச்சார்பு பாீட்கசக்கு பகங்ககாடுக்கும் ஒவ்கலாரு பாடத்திலும் குகமந்த பட்சப் 

புள்ரிாக 40 இகனப் கபற்ர சித்திகடந்திருத்தல் சலண்டும். அதன் 

கபரசபரகரின் அடிப்பகடிலும் ஆகைக்குழுலினால்  ற்ரம் 

ஆகைக்குழுலினால் நிிக்கப்படும் சகபின் பயம்  சசகல பப்பு ற்ரம் 

அனுபலம் ன்பலற்மின் சபாில் லறங்கப்படும் காத்தப் புள்ரிகரின் ஒழுங்கிற்கு 

ற்ப பன்னுாிக லகரக்கப்படும்.       ின் பயம் புள்ரிகள் லறங்கத் 

கதாிவுகசய்ப்படுலது சற்குமிப்பிட்ட                        

          40                                     . 

ஆகைக்குழுலினால் நிிக்கப்படும் சகபின் பன்னிகயில் தகககககரப் 

பாீட்சிப்பதற்காக நடாத்தப்படும் சநர்பகப் பாீட்கச ஒன்மிற்கு லிண்ைப்பதாாிகள் 
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சதாற்ரதல் சலண்டும். இந் சநர்பகப் பாீட்கசக்கு துலித புள்ரிகளும் 

ஒதுக்கப்படாட்டாது.     
 

        புள்ரிகள்  

I. உரச்சார்பும் லிட ஆய்வும் (ழுத்துப் பாீட்கச) 100 (காயம் 1 ½ 

ைித்திாயங்கள்) 

II. சசகல பப்பு        60 

III. அனுபலம்        40 
 

   200 
 

 
 
 

I. உரச்சார்பும் லிட ஆய்வும் - ழுத்துப் பாீட்கச (காயம் 1 ½   ைித்திாயங்கள். 100 

புள்ரிகள். ) 
 

பாீட்கச ஆகைாரர் நாகத்தினால் இப் பாீட்கச நடாத்தப்படும் திகதி 

அமிலிக்கப்படும். உரச்சார்பு ற்ரம் லிட ஆய்வு கதாடர்பான ழுத்துப்பாீட்கச 

லினாத்தாள் இண்டு பகுதிககர உள்ரடக்கும்.   
 

(அ) பகுதி I (40 புள்ரிகள்) 
 

சகய லினாக்களும் அலுலயக நிர்லாகத்துடன் கதாடர்புரலதுடன் அங்கு  கபாது 

அமிவு, தீர்ானம் டுக்கும் ஆற்மல், தர்க்க ாீதிாகத் தீர்ப்பு லறங்கும் திமன் 

ற்ரம் அலுலயக நிர்லாகம் சம்பந்தான பிச்சிகனகளும் பன்கலக்கப்படும். 

சகய லினாக்களுக்கும் லிகடரித்தல் சலண்டும்.   

  
 

(ஆ) பகுதி II (60 புள்ரிகள்) 
 

அலுலயக நிர்லாகத்தின் லிட ஆய்வு கதாடர்பான பிச்சிகனகளுக்கு உாித்தாக 

லிகடரிக்குார பாீட்சார்த்திானலர் சகாப்படுலார். இவ் லினாத்தாள் ஒரு 

பந்தி அல்யது சிய பந்திககரக் ககாண்டிருக்கும்.   

 
 

II. சசகல பப்பு  
 

அச பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின் தம் I இல் 05 லருட பகனப்பான 

ற்ரம் திருப்திகான சசகலிகனப் பூர்த்திகசய்த பின்னர் அலுலயாினால் 

பூர்த்திகசய்ப்படும் ஒவ்கலாரு லருட பகனப்பான ற்ரம் திருப்திகான 

சசகலக்காக 06 புள்ரிகள் ன்ம வீதத்தில் ஆகக்கூடிது 60 புள்ரிகரிற்கு உட்பட்டு 

சசகல பப்பிற்கான புள்ரிகள் லறங்கப்படும். இந் சநாக்கத்திற்காக ஒரு 

லருடத்திற்குக் குகமலான ஆனால் 06 ாதத்திற்குக் கூடி காயப்பகுதிக்கு 03 

புள்ரிகள் ஒதுக்கப்படும். 06 ாதங்கரிற்குக் குகமந்த காயப் பகுதிக்காக துலித 

புள்ரிகளும் ஒதுக்கப்படாட்டாது. 
 

 

III. அனுபலம்  
 

அச பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின் தம் I இலுள்ர கண்காைிப்பு அலுலயர் 

ஒருலாக இருந்த ஒவ்கலாரு லருட திருப்திகான சசகலக்கும் 02 புள்ரிகள் ன்ம 

வீதத்தில் ஆகக்கூடிது 40 புள்ரிகரிற்கு உட்பட்டு புள்ரிகள் லறங்கப்படும். 
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குமிப்பு: சசகல பப்பு ற்ரம் அனுபலம் ன்பலற்மிற்கான புள்ரி ஒதுக்கீடானது அசாங்க 

சசகல ஆகைக்குழுலினால் அனுதிக்கப்பட்ட பாீட்சிப்புச் சகபினால் 

சற்ககாள்ரப்படும். லிண்ைப்பதாாிகரின் சசகல பப்பு ற்ரம் அனுபலம் 

கதாடர்பாக உள்ரடக்கப்படும் புள்ரிகள் அவ் அலுலயாின் பித்திசகக் 

சகாப்பிகன அடிப்பகடாகக் ககாண்டு திப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தப்படும். இங்கு 

சலண்டுகன்சம சபாலிான தகலல்கள் உள்ரடக்கப்பட்டிருப்பதாக 

கதாிலருிடத்து அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குழுலின் ஆசயாசகனகளுக்கு 

கட்டுப்பட்டு லிண்ைப்பதாாிகளுக்கு ற்ரம் அவ்லிண்ைப்பங்ககரச் 

சான்ரப்படுத்தும் திகைக்கரத் தகயலர்களுக்கு திாக நடலடிக்கககள் 

சற்ககாள்ரப்படும்.                                          

                             . 

 
 

04. இந் சநாக்கத்திற்காக நடாத்தப்படும் ழுத்துப் பாீட்கச டிசம்பர் ாதம் ககாழும்பில் 

நடாத்தப்படும். இப் பாீட்கசிகன பிற்சபாடுலதற்சகா அல்யது இத்துச் 

கசய்லதற்சகா அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குழுலிற்கு அதிகாம் உண்டு. 
 

 

05. தககககள்  
 

இகைந்த சசகலக்கு உட்பட்ட திமக அடிப்பகடில் அச பகாகத்துல 

உதலிாரர் சசகலின் அதிஉர் தத்திற்கு பதலியுர்த்துலதற்காக 

லிண்ைப்பிப்பதற்ககன பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்தல் சலண்டும்.   
 
 

(i) லிண்ைப்பங்கள் ற்ரக்ககாள்ளும் இரதித் திகதிிலுள்ரலார அச 

பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின் தம் I இல் ஆகக் குகமந்தது 05 லருட 

பகனப்பான ற்ரம் திருப்திகான சசகலக்காயத்திகன 

நிகமவுகசய்திருக்கும் ஓர் அலுலயாக இருத்தல் சலண்டும்.  
 

(ii) அத் திகதிக்கு உடன் பன்னான 05 லருட திருப்திகான சசகலக்காயம் 

ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல் சலண்டும். 
 

 

06. லிண்ைப்பிக்கும் பகம 
  

(அ)  லிண்ைப்பம் இவ் அமிலித்தலுடன் இகைக்கப்பட்டுள்ர ாதிாி படிலத்திற்கு 

ற்ப அக சலண்டிதுடன் அதகன A4 அரலியான ஒரு தாரின் இரு 

பக்கங்ககரயும் பன்படுத்தி தாாித்து பாீட்சார்த்திச பூர்த்தி கசய்தல் 

சலண்டும். லிண்ைப்பப்படிலத்தில் இயக்கம் 01 கதாடக்கம் 05 லக பதல் 

பக்கத்திலும் இயக்கம் 06 கதாடக்கம் 10 லக இண்டாம் பக்கத்திலும் 

ிகுதிக பன்மாம் பக்கத்திலும் உள்ரடங்கும் லண்ைம் தாாித்தல் 

சலண்டும். லிண்ைப்பதாாி தனது கசாந்தக் கககழுத்திசயச கதரிலாக 

நிப்புதல் சலண்டும். லிண்ைப்பத்தில் இய.10 கதாடர்பில் குமிப்பிடப்பட்ட 

அனுபல உரதிப்பாட்டிற்கு கபாருத்தான கடிதங்கரின் 

சான்ரப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் லிண்ைப்பத்தில் குமிப்பிடப்பட்ட அனுபல 

ஒழுங்கில் லிண்ைப்பத்துடன் இகைக்கப்படல் சலண்டுகன்பதுடன் அதன் 

பின்னர் சர்ப்பிக்கப்படும் ஆலைங்கள் புள்ரிகள் ஒதுக்குலதற்ககன 

கலனத்திற்ககாள்ரப்படாட்டாது. கடிதங்கள் பயம் உரதிப்படுத்தப்படும் 

சசகலக்காயத்திற்காகசல புள்ரிகள் ஒதுக்கப்படும். பழுகப்படுத்தப்படாத 

ற்ரம் ாதிாிப்படிலத்துக்கு அகாத லிண்ைப்பங்கள் பன்னமிலித்தல் 
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துவுின்மி நிாகாிக்கப்படும். சலும், லிண்ைப்பதாாி உாி 

லிண்ைப்பத்தின் நிறற்படப் பிதிிகன தம்லசம் கலத்துக்ககாள்ரல் 

பனுகடதாகும். 
 

(ஆ)  இவ் ழுத்துப் பாீட்கச சிங்கரம், திழ், ஆங்கியம் ஆகி காறிகரில் 

நடாத்தப்படும். பாீட்சார்த்திகள் தாம் சசகலக்கு சசர்ந்த காறி பயாகசலா 

அல்யது சலர அச கரு காறி பயாகசலா பாீட்கசக்குத் சதாற்ம 

சலண்டும். பாீட்சார்த்திானலர் தான் ழுத்துப் பாீட்கசக்குத் சதாற்ம 

உத்சதசித்துள்ர காறிிசயச லிண்ைப்பப்படிலங்ககரத் தாாித்தலும் 

பூர்த்தி கசய்தலும் சலண்டும். லிண்ைப்பிக்கும் காறி பயத்கதப் பின்னர் 

ாற்ரலதற்கு இடரிக்கப்படாட்டாது.                        

                                              

                                                

                     குமிப்பி             . 

 

(இ)  உாிலார பூர்த்திகசய்ப்பட்ட லிண்ைப்பப்படிலங்கள் உாி திகைக்கரத் 

தகயலர்/ அகச்சின் கசயாராின் ஊடாக  

 “இகைந்த சசகலகள் பைிப்பாரர் நாகம்,  

 அசாங்க நிர்லாக ற்ரம் பகாகத்துல அகச்சு,  

 சுதந்தி சதுக்கம்,  

 ககாழும்பு 07” ன்னும் பகலாிக்கு 2017.10.16 ஆந் திகதின்சமா அல்யது 

அதற்கு பன்னசா கிகடக்கக்கூடிதாக பதிவுத்தபால் பயம் 

அனுப்பிகலக்கப்படல் சலண்டும். லிண்ைப்பங்ககர கலத்து அனுப்புகின்ம 

கடித உகமின் இடதுபக்க சல் பகயில் “திமக அடிப்பகடில் அச 

பகாகத்துல உதலிாரர் சசகலின்       தத்திற்கு 

தபர்த்துலதற்கானப் சபாட்டிப்பாீட்கச - 2017” னக் குமிப்பிடல் 

சலண்டும்.  
 

(ஈ)  அலுலயர்கரால் பகமாகப் பூர்த்திகசய்ப்பட்ட லிண்ைப்பங்கள் கிகடத்த 

அசத தினத்தில் உாி அலுலயக பத்திகக இடுதலும் அனுபலத்திகன 

உரதிப்படுத்துலதற்கான ஆலைங்ககரயும் லிண்ைப்பத்தில் இய. 19 

இலுள்ர திகைக்கரத் தகயலாினால் சான்ரப்படுத்தப்பட சலண்டி உாி 

பிாிலிகனயும் சான்ரப்படுத்தியும் ற்ரம் சான்ரப்படுத்தி திகதிகக் 

குமிப்பிட்டு லிண்ைப்பங்கள் ற்ரக்ககாள்ரப்படும் இரதித் திகதிக்கு பன் 

சற்படி பகலாிக்குக் கிகடக்கக்கூடிதாக அனுப்பி கலத்தலும் திகைக்கரத் 

தகயலாின்/ அகச்சுச் கசயாரர் நடலடிக்கககடுத்தல் சலண்டும். 
         

(உ)  கூட்டுத்தாபனத்தின் அல்யது நிதிச்சட்ட பகம சகப ஒன்மின் சசகலக்காக 

தற்காலிகாக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர/ சசகலக்காக பைிலிடுப்புப் கபற்ரள்ர 

அலுலயர்கரின் லிண்ைப்பப்படிலங்ககர சான்ரப்படுத்தி சர்ப்பிக்கும் 

சபாது குமித்த அகச்சின் கசயாரர் சற்படி அமிவுரத்தல்ககரப் பின்பற்ம 

சலண்டும். 
 

(ஊ)  படிவுத் திகதிின் பின்னர் கிகடக்கப்கபரம் லிண்ைப்பங்கள் 

நிாகாிக்கப்படும். தபாலில் கதாகயந்துலிடும் அல்யது தாதாகும் 

லிண்ைப்பங்கள் பற்மி பகமப்பாடுகளும் இவ் அமிலித்தலில் தப்பட்டுள்ர 

பகலாி தலிர்ந்த சலர நபர்களுக்கு அனுப்பப்படும் லிண்ைப்பங்கள் பற்மி 

பகமப்பாடுகளும் கலனத்திற் ககாள்ரப்படாட்டாது. 
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()  ஒவ்கலாரு அலுலயர் கதாடர்பாகவும் கிகடக்கின்ம லிண்ைப்பங்கள் 

கிகடக்கப்கபற்மக பற்மி ஒரு ாதத்துக்குள் அலர்கரின் அலுலயக 

பகலாிகரிற்கு அமிலிக்கப்படும். அசத சபாய லிண்ைப்பங்கள் 

கிகடக்கப்கபற்ம அலுலயர்கரின் கபர்ப்பட்டில் அசாங்க நிர்லாக ற்ரம் 

பகாகத்துல அகச்சின் இகைத்தரத்தில் கலரிிடப்படும். அத்தகக 

அமிலிப்புக்கடிதம் கிகடக்கப்கபமாத லிண்ைப்பதார்கள் இகைந்த 

சசகலகள் பைிப்பாரர் நாகத்கத உசாவுதல் சலண்டுகன 

அமிவுரத்தப்படுகின்மனர்.  
 

()  பாீட்கசக்காக லிண்ைப்பிக்கும் சலகரில் லிண்ைப்பதாாிின் பதலியும் 

சசகல நிகயபம் பாீட்கசயுடன் கதாடர்புரம் சகய லிடங்கரிற்கும் 

ற்புகடதாலதுடன் லிண்ைப்பங்ககர அனுப்பி பின்னர் இது கதாடர்பில் 

சற்ககாள்ரப்படும் சதனும் ாற்மானது கலனத்திற் 

ககாள்ரப்படாட்டாது.    
 

07. பாீட்கசக்கு அனுதித்தல்  
 

(அ)  ழுத்துப் பாீட்கசக்கான லிண்ைப்பங்கள் ற்ரக்ககாள்ரப்பட்ட 

பாீட்சார்த்திகள் ாலர்க்கும் பாீட்கச ஆகைாரர் நாகம் அனுதி 

அட்கடககர லறங்குலார். பாீட்கசக்குத் சதாற்ரம் பாீட்சார்த்திகள் அனுதி 

அட்கடகரில் தது கககாப்பங்ககர பன்கூட்டிச உரதிப்படுத்தப்பட்டு 

கபற்ரக்ககாள்லதுடன் அனுதி அட்கடககர பாீட்கச நிகய 

சற்பார்கலாராிடம் ககரித்தலும் சலண்டும். அத்தகக அனுதி 

அட்கட இல்யால் பாீட்சார்த்தி லரும் இப் பாீட்கசக்குத் சதாற்ரலதற்கு 

அனுதிக்கப்படாட்டார். பாீட்கசிகன நடாத்துதல் ற்ரம் 

கபரசபரககர கலரிிடுதல் கதாடர்பில் பாீட்கச ஆகைாரர் 

நாகத்தின் தீர்ானச இரதிானதாக இருக்கும். 
 

(ஆ)  பாீட்சார்த்திகள் தக்கு குமித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ர பாீட்கச ண்டபத்தில் 

பாீட்கசக்காகத் சதாற்ரதல் சலண்டும். 
 

(இ)  பாீட்சார்த்திகளுக்கு அனுதி அட்கடகள் அனுப்பப்பட்டவுடன் பாீட்கசகள் 

திகைக்கரத்தினால் பத்திாிகககரில் அமிலிப்கபான்ர கலரிிடப்படும். 

அத்தகக அமிலிப்பு கலரிாகி 02 நாட்கள் அல்யது 03 நாட்கள் கசன்ம 

பின்னரும் அனுதி அட்கட கிகடக்காலிடின் அமிலிப்பில் 

குமிப்பிட்டுள்ரலார பாீட்கசகள் திகைக்கரத்தின் ஒழுங்குபடுத்தல் ற்ரம் 

கலரிநாட்டுப் பாீட்கசகள் கிகரக்கு அமிலிப்பதற்கு நடலடிக்கக டுத்தல் 

சலண்டும்.        ள்ர லிண்ைப்பப்படிலத்தின் பிதி, 

பாீட்கசக்கட்டைம் கசலுத்திிருப்பின் அதன் பிதியுடம் தங்கரது 

பழுப்கபர், பகலாி, சதசி அகடார அட்கட இயக்கம் ற்ரம் 

பாீட்கசின் கபர் ன்பனலற்கமக் குமிப்பிட்டு பாீட்கசகள் 

திகைக்கரத்திற்கு அமிலிக்க சலண்டுகன்பதுடன். ககாழும்புக்கு 

கலரிசயுள்ர லிண்ைப்பதாாிகராின் சற்படி லிபங்களுடனான ஒரு 

சகாாிக்ககக் கடிதம் ற்ரம் அனுதி அட்கட அனுப்புலதற்கு துலாக  ஒரு 

கதாகயநகல் (கபக்ஸ்) இயக்கம் ன்பலற்கம கதாகயநகல் ஊடாக 

பாீட்கசகள் திகைக்கரத்திற்கு அனுப்பி லிசாாித்               . 

 

(ஈ) ழுத்துப் பாீட்கசின் புள்ரி ற்ரம் சசகல பப்பு ற்ரம் அனுபலம் 

ன்பலற்ரக்காக லறங்கப்படும் புள்ரிகரின் காத்த ண்ைிக்ககக்கு ற்ப 

திமக ஒழுங்கில் தாாிக்கப்பட்ட கபரசபற்ர ஆலைம் அசாங்க சசகலகள் 
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ஆகைக்குழுலின் அமிலித்தலின் பிாகம் கசயாரர், அசாங்க  சசகலகள் 

ஆகைக்குழுலிற்கு கபற்ரக்ககாடுத்தல் சலண்டும். பாீட்கசக்கு சதாற்மி 

சகய லிண்ைப்பதாாிகளுக்குபாி கபரசபரகள் தனிப்பட்ட லககில் 

அனுப்புதல் அல்யது www.results.exams.gov.lk ன்ம இகைத்தரத்தின் 

பயம் கலரிிடப்படும்.  
 

குமிப்பு:  பாீட்கசக்காக அனுதி அட்கட லறங்கப்பட்டகானது பாீட்சார்த்தி ஒருலர் 

பாீட்கசில் சதாற்ரலதற்கான தகுதிிகனக் ககாண்டுள்ரார் ன்பதகன 

அலசிாகக் கருதாது.  
 

08. பாீட்சார்த்திகள் பாீட்கச நிகய சற்பார்கலாரர் திருப்தியுரம் லககில் தது 

ஆரகடாரத்கத நிரூபிக்குார சகாப்படுலார்கள். அதற்காக பின்லருலனலற்ரள் 

சதனும் ஒன்ர ற்ரக்ககாள்ரப்படும்.  
       

(அ) ஆட்பதிவுத் திகைக்கரத்தினால் லறங்கப்பட்ட சதசி அகடார அட்கட. 

 (ஆ) கசல்லுபடிாகும் கடவுச்சீட்டு. 
 

09. பிகறான தகலல்கள் அரிப்பதற்கான தண்டகன:- 
 

(அ) இப் பாீட்கசக்குாி ஒழுங்கு லிதிகரின் படி லசனும் பாீட்சார்த்தி ஒருலர் 

அதற்குத் சதாற்ரலதற்கு தகககற்மலர் னத் கதாிலருாின் பாீட்கசின் 

பன்னசா அல்யது பாீட்கசின் சபாசதா அல்யது பாீட்கசின் பின்னசா ச் 

சந்தர்ப்பத்திலும் அலாின் பாீட்சார்த்தி உாிக இத்துச் கசய்ப்படயாம். 
 

(ஆ) பாீட்சார்த்தி ஒருலர் அரித்துள்ர தகலல்கள் பிகறானகல னத் கதாிலந்தால் 

அல்யது சலண்டுகன்ர சதனும் ஒரு லிடத்கத படிகமத்திருப்பதாக 

கலரிலந்தால் அலர் அச சசகலிலிருந்து நீக்கப்படுலதற்கு ஆராலார்.  
 

(இ) பாீட்கச நடாத்தல் ற்ரம் கபரசபரககர கலரிிடல் கதாடர்பில் பாீட்கச 

ஆகைாரர் நாகத்தினால் லிதிக்கப்படும் லிதிகள் ற்ரம் ஒழுங்குலிதிகரிற்கு சகய 

பாீட்சார்த்திகளும் கீழ்ப்படிதல் சலண்டும். சலும், அவ் லிதிகள் ற்ரம் 

ஒழுங்குலிதிகள் லற்கமாலது ீமினால் பாீட்கச ஆகைாரர் நாகத்தினால் 

லிதிக்கப்படும் தண்டகனக்கு உள்ராதல் சலண்டும்.  
 

  

10. நினத்திற்காக கதாிவுகசய்தல்  
  

 ழுத்துப் பாீட்கசில் கபற்ரக்ககாள்ரப்படும் காத்தப் புள்ரிகள், சசகல பப்பு 

ற்ரம் அனுபலம் ன்பலற்மிற்கு இைங்க திமக அடிப்பகடியான ஒழுங்கிசயச 

நிப்பப்படவுள்ர கலற்மிட ண்ைிக்ககக்கு உட்பட்டு பாீட்சார்த்திகள் 

கதாிவுகசய்ப்படுலார்கள். (                           40         

               .       40                         

                                          ) 

 
 

11.  பாீட்கசில் சித்திகபரம் லசனும் பாீட்சார்த்தி ஒருலர் அந்நினம் லறங்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் லலுலிலிருந்த ற்பாடுகள் ற்ரம் ஒழுங்கு லிதிகரின் படி நினம் 

கபரலதற்கு தகககற்மலாகக் கருதப்பட்டால் அல்யது அலாின் சலகய ற்ரம் 

நடத்கத ன்பன திருப்திற்மதாகக் கருதப்பட்டால் நினம் லறங்காதிருக்கும் உாித்து 

அசாங்க சசகல ஆகைக்குழுலிகனச் சார்ந்திருக்கும்.   
 

https://www.results.exams.gov.lk/
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12. நிப்பப்படவுள்ர கலற்மிட ண்ைிக்ககக அல்யது சதனும் கலற்மிடத்திகன 

நிப்பாது லிடுதலிகன தீர்ானப்பதற்கும் அத்துடன் இதில் குமிப்பிடப்படாத சதனும் 

லிடத்திகன நிர்ைிப்பதற்கும் அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குழுலிற்கு அதிகாம் 

உண்டு. 
 

13. இவ் அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்ககில் சிங்கரம், திழ், ஆங்கிய காறி 

உககளுக்கிகடில் சதனும் சலரபாடு காைப்படும் பட்சத்தில் சிங்கர காறி 

உகச சசயாங்குதல் சலண்டும். 
 

  அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குழுலின் கட்டகரப்படி, 

  
 
          

         சே.சே. த்னசிாி  

கசயாரர்,  

அசாங்க நிர்லாக ற்ரம்  

 பகாகத்துல அகச்சு. 
 
 

 



 1

 

மாதிாி வி�ண�ப�ப�வ� 

 

               அ�வலக உபேயாக�தி�� 

 திறைம அ��பைடயி� அரச �காைம��வ உதவியாள� ேசைவயி� விேசட தர�தி��  தர�ய���வத�கான� 

ேபா���பாீ�ைச 2017 

COMPETITIVE EXAMINATION FOR PROMOTION TO THE SUPRA GRADE OF PUBLIC 

MANAGEMENT ASSISTANTS' SERVICE ON MERIT - 2017 

                  

 பாீ�ைச��� ேதா��� ெமாழி ஊடக�         சி�கள�          - 2  

               தமி�       - 3   

         ஆ�கில�       - 4 

                           (உாிய இல�க�ைத� ����� �றி�பிட��) 

01. தா�க� உ�ளட�க�ப�வ� இைண�த ேசைவ�கா, அ�வாறி�லா� வி�� எ�த மாகாண அரச ேசைவயி�� 

உ�ளட��வதாக  எ�� :        

 ( தா�க� உ�ப�� அரசா�க ேசைவ�� உாிய இல�க�ைத ����� �றி�பிட��) 

 ( ேம� மாகாண அரச ேசைவ -01, ம�திய மாகாண அரச ேசைவ -02, ெத� மாகாண அரச ேசைவ -03, வட 

மாகாண அரச ேசைவ -04, கிழ�� மாகாண அரச ேசைவ -05, வடேம� மாகாண அரச ேசைவ -06, வட ம�திய 

மாகாண அரச ேசைவ -07, ஊவா மாகாண அரச ேசைவ -08, ச�ரக�வ மாகாண அரச ேசைவ -09, இைண�த 

ேசைவக� -10) 

02. 2.1 �தெல����கைள இ�தியாக இ��� �தெல����க�ட� ெபய�:         

தி�./தி�மதி./ெச�வி....................................................................................................................................... 

 (ஆ�கில ெபாிய எ����களி�) உதாரண�: SILVA, A.B. 

2.2 ��� ெபய� (ஆ�கில�தி�): …………………………………………….............................................. 

 2.3 ��� ெபய� (சி�கள�தி�/தமிழி�):............................................................................................................ 

  .............................................................................................................................................................................. 

 2.4 ேதசிய அைடயாள அ�ைட இல: 

 

03.        3.1 அ�வலக �கவாி (ஆ�கில ெபாிய எ����களி�)................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................. 

  (அ�மதி அ�ைட இ� �கவாி�� அ��ப�ப��) 

      3.2 நிர�தர �கவாி (ஆ�கில ெபாிய எ����களி�): ...................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................. 

      3.3 நிர�தர �கவாி (சி�கள�தி�/தமிழி�):.......................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................................................... 

   3.4 ெதாைலேபசி இல�க� : 

04. பிற�த திகதி:  

 ஆ��         மாத�       திகதி 

05. பா� (உாிய இல�க�ைத� ����� இட��) 

  ஆ� - 0            ெப� - 1 
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06.  (அ)  த�ேபாைதய ேசைவ நிைலய�� �கவாி��:-......................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

(ஆ) த�ேபாைதய பதவி�� ேகாைவ இல�க��:-............................................................................................. 

(இ) தா�கள� பிர�திேயக� ேகாைவயிைன� ேபணி�ெச��� அ�வலக� ம��� நி�வன� தைலவ� உ�பட 

�கவாியிைன ெதளிவாக� �றி�பிட��. 

 

07.   (அ) ெபா� எ��ந� ேசைவயி� / அரச த�ெட��தாள� ேசைவயி� / அரச ���ெக��தாள� ேசைவயி� / 

அரச கண��� பதி�ந� ேசைவயி� / அரச சிறா�ப� ேசைவயி� / அரச ப�டகசாைல� கா�பாள� ேசைவயி� 

/ அரச �காைம உதவியாள� ேசைவயி� தர� I இ�� நியமன� ெப�ற திகதி.-……………………................ 

 

 (ஆ) தர� I இ�கான நியமன� ��ேததியிட�ப����பி� அ� திகதியிைன�� உாிய ��றறி�ைகயிைன�� 

�றி�பிட��:-……………………………................................................. 

 

 (இ) தர� I இ�� நியமி�க�ப�ட திகதி �த� வி�ண�ப�க� ஏ��ெகா��� இ�தி� திகதி வைர 

ேசைவ�கால�:-       

            ஆ��க�                                                    மாத�க�  நா�க�  

 

08. வி�ண�ப�க� ஏ��ெகா��� இ�தி� திகதியி��ளவா� திர��ய ஆ��� ச�பள�:- 

………………………….......................... 
 

09. 2012.10.16 ஆ� திகதியி���� 2017.10.16 ஆ� திகதி வைர உைழ��� ெப���ெகா�ட ச�பள ஏ�ற� 

திகதிக�� ஆ��� ச�பள� ப�நிைலக��.  

 ச�பள ஏ�ற� திகதிக� ஆ��� ச�பள� ப�நிைலக� (�பா.) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

10. ெபா� எ��ந� ேசைவயி� / அரச த�ெட��தாள� ேசைவயி� / அரச ���ெக��தாள� ேசைவயி� / அரச 

கண��� பதி�ந� ேசைவயி� / அரச சிறா�ப� ேசைவயி� / அரச ப�டகசாைல� கா�பாள� ேசைவயி� / அரச 

�காைம உதவியாள� ேசைவயி� தர� I இ�� உ�ேச��த திகதியி���� வி�ண�ப�க� ஏ��ெகா��� இ�தி� 

திகதி வைர அ�வலக க�காணி��� கடைமயி��ள அ�பவ� ப�றிய விபர�க�:- (ேமேல �றி�பிட�ப�ட 

ஒ��கி�� அைமய நி�வன� தைலவாினா� சா���ப��த�ப�ட அ�பவ�திைன உ�தி�ப���வத�கான 

க�த�களி� பிரதிக� இைண�க�பட� ேவ���. அ�வலாி� ெசய�திற� அறி�ைககளி� �த� ப�க�களி� ( I 

ஆ� தர�தி�� பதவி�ய��த�ப�டத� பி�ன�) உ�தி�ப��திய பிரதிகைள இைண�ப� பிரேயாசனமா��. சகல 

க�த�க�� வி�ண�ப��ட� இைண�க�பட� ேவ��� எ�ப�ட� அத� பி�ன� சம��பி�க�ப�� 

ஆவண�க� ��ளிக� ஒ���வத�ெகன கவன�தி�ெகா�ள�படமா�டா�.) 

 

அைம��/ 

திைண�கள�/ 

அ�வலக�  

கால�ப�தி அ�வல� வகி�த க�காணி��� 

பதவிக�  

கால� உ�தி�ப��திய க�த�க� 

இைண�க�ப���ளன / 

இைண�க�படவி�ைல  

இ��� வைர ஆ��

க� 

மாத

�க� 
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11. கட�த 05 வ�ட கால�தி��� தா�க� �ாி�த ��கியமான ெசயலா��ைககளாக நீ�க� க��வ� யாைவ?   

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. கட�த 05 வ�ட கால�தி��� த�க� ெசயலா��ைக அறி�ைககளி� தகா�பதி�க� 

அறி�ைகயிட�ப���ளனவா? ......................................................................................... 
 

அ�வாறாயி� விபர�கைள� �றி�பிட��:- …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. வி�ண�ப�க� ஏ��ெகா��� இ�தி� திகதி�� உட� ��னரான 05 வ�ட கால�தி��� சகல ச�பள 

ஏ�ற�கைள�� உைழ��� ெப���ெகா���ளீரா? ...................................... 

2012.10.16 ஆ� திகதி��� பி� ச�பள ஏ�ற�க� எைவ�� உைழ��� ெபற�படா� இ��பி� அத�கான 

காரண�கைள� கா�ட��.   

…………………………………................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 

14. கட�த 05 வ�ட கால�தி��� ஏேத�� ஒ�கா�� த�டைன�� உ�ப���ளீரா? .................................... 

ஆ� எனி� ��ற�தி� த�ைம, த�டைன, த�டைன விதி�க�ப�ட திகதி எ�பைவ ெதாட�பான 

விபர�கைள� �றி�பிட��. …………………………………................................................... 

 

15. த�கள� ��� ேசைவ�கால�தி����� ேந�ைமயி�ைம அ�ல� தவறான நட�ைத ேபா�ற ஏேத�� 

ெசய��காக த���க�ப���ளீரா? ..........................  

 ஆ� எனி�,  ��ற�தி� த�ைம, விதி�க�ப�ட த�டைன, த�டைன விதி�க�ப�ட திகதி எ�பைவ 

ெதாட�பான விபர�கைள� �றி�பிட��.   

 .......................................................................................................................................................................................................... 

 
 ............................................................................................................................................................................................................ 
 

16. ேமேல இல. 12 இ� �றி�பிட�ப�ட தகா� பதி�க� ப�றி அ�ல� ேம�ப� இல. 14 ம��� இல. 15 இ� 

�றி�பிட�ப���ள ஒ��கா�� நடவ��ைகக� ப�றி த�களி� அவதானி���க� ஏ�� இ��கி�றதா? 
 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 

17. அரச �காைம உதவியாள� ேசைவயி� அதி உய� தர���கான பதவி�ய�விைன அைட��ெகா�வத�காக 

உ��ைணயாகவி���� நீ� ெகா���ள ஏேத�� விேசட திற�கைள� �றி�பிட��. 
 
 ....................................................................................................................................................................................................... 
 
 ....................................................................................................................................................................................................... 
 

18. ேமேல ேகார�ப���ள தகவ�க� யா�� சாியாக�� ேந�ைமயாக�� எ�னா� வழ�க�ப���ள� எ�பைத 

நா� இ�தா� மன���வமாக ெதாிவி�� உ�தி�ப���கி�ேற�. ேம�� இ� பாீ�ைச நடா��த� 

ெதாட�பாக பாீ�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா� விதி�க�ப�� ச�ட தி�ட�க��� க���ப�� 

நட�பத��� இண��கி�ேற�.    
 

 

 

 

                   ................................................. 

திகதி: …………………………..                                                           அ�வலாி� ைகெயா�ப� 
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19. திைண�கள தைலவாி� சா��ைர   

அ�வலாி� பிர�திேயக� ேகாைவயி� I ஆ� தர�தி�� நியமன�ெப�ற திகதி �த� ெசய�திற� 

அறி�ைகயி� �ல� ெப���ெகா�ட தகவ�ைள நிர�ப��.  

ெசய�திற� 

வ�ட�க� 

அ�வல� வகி�த க�காணி��� பதவிக� ெசய�திற� அறி�ைக�� ஏ�ப 

திகதி 

�த� 

திகதி 

வைர 

 உ�தி�ப��த�ப

���ள� 

உ�தி�ப��த�ப

டவி�ைல 

2016/_/_ 2017/_/_    

2015/_/_ 2016/_/_    

2014/_/_ 2015/_/_    

2013/_/_ 2014/_/_    

2012/_/_ 2013/_/_    

2011/_/_ 2012/_/_    

2010/_/_ 2011/_/_    

2009/_/_ 2010/_/_    

2008/_/_ 2009/_/_    

2007/_/_ 2008/_/_    

2006/_/_ 2007/_/_    

2005/_/_ 2006/_/_    

2004/_/_ 2005/_/_    

2003/_/_ 2004/_/_    

2002/_/_ 2003/_/_    

2001/_/_ 2002/_/_    

2000/_/_ 2001/_/_    

1999/_/_ 2000/_/_    

1998/_/_ 1999/_/_    

     

 

தி�./தி�மதி./ெச�வி ...................................................................... எ�� வி�ண�பதாராினா� இ� ப�வ�தி� 

தர�ப���ள தகவ�க� அவாி� ேசைவ� பதி�க�ட� ஒ�பிட�ப�� அைவ சாியானைவ எ�பதைன நா� 

சா���ப���கி�ேற�. ேம��, அ�வலாி� அ�பவ�திைன உ�தி�ப���� க�த�கைள நா� 

சா���ப��தி இ��ட� இைண���ேள�. அ��ட� ……….. அரசா�க நி�வாக ��றறி�ைகயி� 

ஏ�பா�க��கைமய வி�ண�பி�பத�கான சகல தைகைமகைள�� அ�வல� ���திெச���ளா� 

எ�பைத�� ேம�� அவாி� ேவைல ம��� நட�ைத எ�பன தி��திகரமானெத��� எ�தெவா� 

ஒ��கா�� நடவ��ைக��� அவ� உ�ப��த�படவி�ைல எ��� எதி�கால�தி� அ�தைகய ஒ��கா�� 

நடவ��ைகயிைன விதி�பத�கான தீ�மான� எ��� எ��க�படவி�ைல எ��� சா���ப���கி�ேற�.   

 

  

 

...................................................... 

நி�வன� தைலவாி� ைகெயா�ப� 

திகதி:.................................. 

ெபய� :....................................................................................................... 

பதவி:  .......................................................................................... 

உ�திேயாக��வ ��திைர: …………………………………………………….. 
 

(பதவி ��திைர ஒ�ைற இ�வத� �ல� பதவியான� உ�தி�ப��த�பட� ேவ���)  




