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சக அவநச்சுக்கின் / இபாஜாங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்டச் கசனார்கள்  / ிபசதச கசனார்கள் 
 

இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கின் யருடாந்த  இடநாற்ம் - 2022 
 

இவணந்த சசவயகள் சுற்ிக்வக 01/2021 இக்கபம் 2021.08.06 ஆந் திகதின இவணத்த சசவயகள் 

சுற்ிக்வக பம் இவணந்த சசவயகள் அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

அியித்தல் www.pubad.gov.lk னும் இவணனதத்தில் கயினிடப்ட்டுள்து. 
 

02.  அதற்கிணங்க, இவணந்த சசவயகின் அவத்து அலுயர்களும் LGN பநாக இவணன 

யசதினிவ அணுகுயதானின் http://10.250.1.112/misco னும் இவணனத பகயாிவனயும்  ி 

யவப்ின்ல் பநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68/misco 

பநாகவும் 2022  யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்க படியுகநன்சதாடு அவ் ஒன்வன் 

யிண்ணப்த்தின் அச்சிடப்ட்ட ிபதி ிறுயத் தவயாின் ஒப்ம் நற்றும் உத்திசனாகபூர்ய தயி 

பத்திவபயுடன் க்கு அனுப்ி வயக்குநாறு தாழ்வநயுடன் அினத்தருகின்சன். அவ்யாச 

ிறுயத் தவயர்கள் தநக்கு கீளள் அலுயர்கின் 2022 யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

தங்கது ாிந்துவபவன ிறுய (institute) உள்நுவமயின் பநாக சநர்ப்ிக்க படியும் ன்வத 

தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 
 

03.  அவத்து அலுயல்கிாலும் தநது சசவய யிபங்கள் ஒன்வன் பவனினுடாக உள்ீடு 

கசய்ன சயண்டுகநன்சதாடு ற்கசய உள்ீடு கசய்த அலுயர்கள் தற்சாவதன 

சூழ்ிவக்சகற் தகயல்கவப் புதுப்ிக்க சயண்டும் . 
 

04.  அவநச்சுக்கள்/ திவணக்கங்களுக்கு கீழ் நாயட்ட/ ிபசதச கசனகங்களுக்கு இவணக்கப்ட்ட,   

அியிருத்தி அலுயர் சசவய அலுயர்கள் ஒன்வன் பவனினுடாக சசவய யிபங்கள் நற்றும் 

தற்சாவதன சசவய ிவனம் கதாடர்ாக தகயல்கவ புதுப்ிக்கும் சாது தாங்கள் சசவய புாியும் 

நாயட்ட/ ிபசதச கசனகங்கள் கதாடர்ா தகயல்கவ Ministry Attachment நற்றும் Department 

Attachment பநாக நாத்திபம் உள்ீடு கசய்ன சயண்டும். 
 

05.  இம்பவனினுடாக 2022 யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கும் சாது சதனும் சிக்கல் 

ற்டுநானின் http://43.224.125.68/misco ஊடாக CS Inquiry இனுள் உள்நுவமந்து யிசாபவணகவ 

சநற்ககாள் படியுகநன்சதாடு இவணப்பு 1 இல்  குிப்ிடப்ட்டுள் கதாவசசி இக்கங்கள் 

பம்  ஒவ்கயாரு சசவயக்குாினயர்களுக்குநா யிசாபவணவன சநற்ககாள் படியும். 
 

06. தங்கள் அவநச்சுக்கள் / திவணக்கங்கில் சசவய புாியும் இவணந்த சசவயகின் அவத்து 

அலுயர்களுக்கும் இது கதாடர்ாக அினத்தருநாறு தனவுடன் சகட்டுக் ககாள்கின்சன். 
 
 

ஒப்ந./ ஸ். ஆசாகண்டாப   

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்  
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இணைப்பு 01 

        இணைந்த சேணலகரின் ததொடர்பு தகொள்லதற்கொன ததொணயசபேி இயக்கங்கள் 

சேணல தபர் ற்றும் பதலி ததொணயசபேி இயக்கம் 
 

முகொணத்துல சேணல 

உத்திசொகத்தர்கள் சேணல 

தியதி. புத்தி என். லினசக 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் I 
011 2694300           
(நீடிப்பு - 502) 

தியதி. சக.எம்.சக.சக. குயதுங்க 

இணைந்த சேணலகள்  பிதிப்  

பைிப்பொரர் 

011 2693769   

(நீடிப்பு - 506) 

இயங்ணக தகலல் ற்றும் ததொடர்பொடல் 

ததொறில்நுட்ப  சேணல 

திய. ஏ.எம்.எம்.என். அேிங்ஹ 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் II 
011 2682972    
(நீடிப்பு - 600) 

திய. அர்ஜுன த்நொக்க 

இணைந்த சேணலகள் பிதிப் பைிப்பொரர் 
011 2699966    
(நீடிப்பு - 612) 

அேொங்க தொறிதபர்ப்பொரர் சேணல,                               

இயங்ணக அேொங்க நூயகர் சேணல, 

இணைந்த ேொதிகள் சேணல,   

அலுலயக உதலிொரர் சேணல    

 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் III 
011 2695122    
(நீடிப்பு - 614) 

அேொங்க தொறிதபர்ப்பொரர் சேணல,                               

இயங்ணக அேொங்க நூயகர் சேணல, 

இணைந்த ேொதிகள் சேணல 

தேல்லி. எஸ்.டபிள்யு.ேி.எச். யலன்பும 

இணைந்த சேணலகள் உதலிப் 

பைிப்பொரர் VI 

011 2686154    
(நீடிப்பு - 609) 

அலுலயக உதலிொரர் சேணல    தியதி. பிலிப் எொலினி 

இணைந்த சேணலகள் உதலிப் 

பைிப்பொரர் V 

011 2682499    
(நீடிப்பு - 607) 

அபிலியத்தி அலுலயர் சேணல திய. எல்.டி.வீ. தியகத்ன 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் IV 
011 2691062    
(நீடிப்பு - 154) 

திய. யூ.எம்.எஸ்.எஸ். துேங்க 

இணைந்த சேணலகள் உதலிப் 

பைிப்பொரர் VII 

011 2694020    
(நீடிப்பு - 751) 



 

 

 

இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக  :  01/2021   

னது இயக்கம்: COMS/Trans/V/වා.ස්.මා.2022       

      அே சேணலகள்,ாகாை ேணபகள் ற்றும்    

உள்ளூாட்ேி அணச்சு 

சுதந்தி ேதுக்கம்  

ககாளம்பு 07. 

 

2021.08.06 

 

இணைந்த சேணலகரிலுள்ர அலுலயர்களுக்கான லபைடாந்த இடாற்மங்கள் – 2022 

 

அோங்க அலுலயர்கரின் இடாற்மம் ற்றும் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர இணைந்த சேணலின் 

இடாற்ம நணடபணம கதாடர்பாக 1589/30 ன்ம இயக்கத்ணதபெம் 2009.02.20 ஆந் திகதிணபெம் ககாண்ட 

அதி லிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம 

லிதிகரின் (கதாகுதி  இயக்கம் 1) XVIII ஆம் அத்திாத்திலுள்ர ற்பாடுகள் ீது தங்கரின் கலனம் 

ஈர்க்கப்படுகின்மது.    

 

02.  கீசற குமிப்பிடப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் கதாடர்பில் லபைடாந்த இடாற்மங்கள் 2022 ஆம் ஆண்டு 

ஜனலாி ாதம் 03 ஆம் திகதிிலிபைந்து நணடபணமக்கு லபைதல் சலண்டும்.  

 

i. அோங்க காறிகபர்ப்பாரர் சேணல (லகுப்பு I ) 

ii. இயங்ணக தகலல் ற்றும் கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  சேணல (லகுப்பு 2, 3)  

iii. அபிலிபைத்தி அலுலயர் சேணல ( தம் III, II, I)  

iv.  இயங்ணக அோங்க தயகர் சேணல  (லகுப்பு III, II, I)  

v. பகாணத்துல சேணல உத்திசாகத்தர்கள் சேணல (தம் III, II, I)  

vi. இணைந்த ோதிகள் சேணல    (லிசேட தம் III, II, I 

vii. அலுலயக உதலிாரர் சேணல   (லிசேட தம் III, II, I)  

 
கபைதப்படும் அலுலயர்கள் ற்றும் அே சேணலக்கான லேதிபனத்திணனத் தலிர்க்கும் கபாபைட்டு பின்லபைம் 

நணடபணம இது கதாடர்பில் பின்பற்மப்பட சலண்டும். சலும், ஒத்து இடாமல்கரிற்கான 

லிண்ைப்பங்கரானணல 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்  ாதம் 09 ஆம் திகதிக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டு டிகேம்பர் 

ாதம் 31 ஆம் திகதிக்கும் இணடியான காயப்பகுதிில் ற்றுக்ககாள்ரப்படயாகாது.  

 
03. இடாற்மக் குளக்கள்: 

 

பின்லபைம் அடிப்பணடில் இடாற்மக் குளக்கணர அணப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும். 

 
3.1. இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்கள் 

திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கிணடில் அலுலயர்கரின் இடாற்மங்கணரக் ணகாளுதல் 

 

 3.1.1. இடாற்ம லிண்ைப்பங்கரின் ண்ைிக்ணகிணனக் கபைத்திற்ககாண்டு உாி   சேணலகளுக்காக 

சபாதுானரலான லிண்ைப்பங்கள் கபற்றுக்ககாள்ரப்பட்டிபைந்தால் உாி சேணலகளுக்காக தனித் 

தனிான இடாற்மக் குளக்கள் அணக்கப்படல் சலண்டும். 
 

 3.1.2.  அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 1) XVIII ஆம் 

அத்திாத்தின் ற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு இச் சுற்மமிக்ணகின் 4 பிாிலில் குமித்துணக்கப்பட்ட 

கபாதுலான தத்துலங்களுடன் ஒத்திணேலாக இடாற்மங்கணர ஒவ்கலாபை இடாற்ம குளவும் 

நணடபணமப்படுத்த சலண்டும்.  

  
 
  



 

 

3.2. உள்ரக இடாற்மக் குளக்கரின் தீர்ானங்கள்  
 

திணைக்கரங்கள், அணச்சுக்கள் ற்றும் ாலட்ட கேயகங்கரால் சற்ககாள்ரப்படும் இடாற்மக் 

குளக்கள்,  இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்கரிற்கு பின்னச அணக்கப்பட 

சலண்டுகன்பசதாடு இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்கரினால் இடாற்மம் 

லறங்கப்பட்ட அலுலயபைக்கு ீண்டும் உள்ரக இடாற்மக் குளக்கரினால் இடாற்மம் 

லறங்கப்படயாகாது. 

 

3.2.1  உள்ரக இடாற்மக் குளக்கள் 

 

உள்ரக இடாற்மங்கணர சகாபைம் அலுலயர்கள் உள்ரார்கராின், குமித்த நிறுலனங்கள் உள்ரக 

இடாற்ம குளக்கணர அணத்து குமித்த சகாாிக்ணககள் கதாடர்பாக நடலடிக்ணக டுக்க சலண்டும். 

இங்கு இணைப்பு 3 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர உள்ரக இடாற்ம குளக்கரானது னக்கு 

அமிலிக்கப்பட்டுள்ரசதாடு குமித்த இடாற்ம ற்றும் ீராய்வு குளக்கரின் உறுப்பினர்கரின் 

ண்ைிக்ணகானது இணைந்த சேணலகள் லபைடாந்த இடாற்ம குளக்கள் ற்றும் ீராய்வு குளக்கணர 

ஒத்திபைக்க சலண்டும்.  

 

குமித்த அணனத்து உள்ரக இடாற்ம குளக்கணரபெம் நடாத்துலதற்கு அோங்க சேணல ஆணைக்குளலிடம் 

அததி கபமப்பட சலண்டுகன்பசதாடு உள்ரக இடாற்ம ககாள்ணகக்கு பணமான அங்கீகாம் 

கபற்மிாத அணனத்து நிறுலனங்களும் இது கதாடர்பாக பணமான அங்கீகாத்ணதப் கபறுலதற்கான 

நடலடிக்ணககணர சற்ககாள்ர சலண்டும். 

 

04. இடாற்மங்களுக்கான அலுலயர்கரின் தகுதிிணன லணறுப்பதியான கபாதுக் ககாள்ணககள் 

 
இணைந்த சேணலின் லபைடாந்த இடாமல் நணடபணமின் இண்டாம் பிாிலின் ற்பாடுகளுக்கு 

உாித்துணடனலாக இபைப்பதுடன் அபிலிபைத்தி அலுலயர் சேணலக்காக இணைத்துக் ககாள்ரப்படாத 

அலுலயர்கரினாலும் லபைடாந்த இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பங்ணர ேர்ப்பிக்க படிபெம்.  
 

05.  இணைந்த சேணலப் பிாிலின் இடாற்மல் குளக்கரிடம் ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர ஆலைங்கள்;  

 

5.1.  இணைந்த சேணலின் அணனத்து அலுலயர்களும் http://43.224.125.68/misco ஊடாக 

ஒன்ணயன்(Online) பணமில் லபைடாந்த இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பிக்க படிபெம். இணைந்த ோதிகள் 

சேணல ற்றும் அலுலயக உதலிாரர் சேணலின் அலுலயர்கள் ஒன்ணயன் பணமிதடாக 

லிண்ைப்பிப்பது கடினாின் தங்கள் சேணல நிணயங்கரின் பயாக அதணன சற்ககாள்ர படிபெம்.  

அதற்கான லேதிகணர லறங்க நிறுலன தணயலர்கள் நடலடிக்ணககணர சற்ககாள்ர சலண்டும். 

 

5.2.  2021/09/10 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலப் பிாிலில் அணக்கப்பட்ட இடாற்மக் 

குளக்கரிற்கு பின்லபைம் ஆலைங்கணரச் ேர்ப்பிப்பதற்கு அணச்சுக்கரின் கேயாரர்கள் / திணைக்கரத் 

தணயலர்கள் / ாலட்டச் கேயாரர்கள் / நிறுலனத் தணயலர்கள் நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும்.  

 

(i) லிண்ைப்பப் படிலத்திணன பூைப்படுத்தி பின்னர், நிறுலன தணயலாினால் பாிந்துண 

கேய்ப்பட்டு, நிறுலனத் தணயலாின் அதிகாபூர்ல பத்திணபெடன் ணககாப்பம் இடப்பட்ட உாி 

அலுலயாின் லபைடாந்த இடாற்ம லிண்ைப்பத்தின் அச்ேிடப்பட்ட பிதி 

       

(ii) இணைதர கன்கபாபைரிதடாக (Online System) கபமப்பட்ட 2021.12.31 ஆம் திகதிில்    

நிறுலனத்தில் / சேணல நிணயத்தின் உப அலுலயகங்கரில் / ாலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல் 

சேணலாற்றும் அலுலயர்கரின் ற்றும் இடாற்மங்கரிணன சகாாிபெள்ர அலுலயர்கரின் கபர் பட்டில் 

 

(iii) அவ்லாசம அணச்சுக்கள் / திணைக்கரங்கள் / அலுலயகங்கரில் கதாடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்கு 

சலண்டிபெள்ர அலுலயர்கள் ற்றும் ணலத்தி ோன்மிதறின் பயாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ககாடி 

சநாய்கரினால் அலதிபெறுகின்ம இடாற்மப்பட படிாத  அலுலயர்கள் ேம்பந்தாக திணைக்கரத் 

https://43.224.125.68/misco


 

 

தணயலாினால் தனிப்பட்ட ாீதிாக உறுதிப்படுத்தப்படல் சலண்டும். சலும் இவ்லிடம் கதாடர்பாக 

லபைடாந்த இடாற்ம உத்தவுகணர கலரிிட்ட பின்னர் ேர்ப்பிக்கப்படும் சகாாிக்ணககள், இடாற்ம 

ேக்கத்திலுள்ர ற்ணம அலுலயர்களுக்கு பாதிப்ணப ற்படுத்துகன்பதால் கபைத்தில் 

ககாள்ரப்படாட்டாகதன்பணத உறுதிாக  நிணனவுபடுத்துகின்சமன். இவ்லிடம் கதாடர்பாக 5 

லபைடங்களுக்கு சல் சேணலாற்றும் அலுலயர்கரின் கபர் பட்டிலில் குமிப்பிடபடிபெம். 

 

5.3.   இடாற்மங்களுக்கான லிண்ைப்பங்கள்; 
 

5.3.1 லபைடாந்த இடாற்மம் கதாடர்பாக, அோங்க காறிகபர்ப்பாரர் சேணல, இயங்ணக தகலல் ற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  சேணல, அபிலிபைத்தி அலுலயர் சேணல, இயங்ணக அோங்க தயகர் சேணல, 

பகாணத்துல சேணல உத்திசாகத்தர்கள் சேணல, இணைந்த ோதிகள் சேணல ற்றும் அலுலயக 

உதலிாரர் சேணல அலுலயர்கள் ஒன்ணயன் பணமில் பூைப்படுத்தி லிண்ைப்பப் படிலத்தின் 

அச்ேிடப்பட்ட பிதிிணன திணைக்கரத் தணயலாின் பாிந்துணபெடன் ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும். 
 

5.3.2 சலும் அலுலயகாபைலாினால் ஒன்ணயன் பணமிதடாக ஓர் லிண்ைப்பபடிலத்ணத ாத்திச 

ேர்ப்பிக்கபடிபெம் ன்பது அமிவுறுத்தப்படல் சலண்டும். 

 

இடாற்மங்களுக்காக  லிண்ைப்பிக்கும் அலுலயர்கள் குமித்த பிசதேகான்மிலுள்ர குமித்த 

அலுலயககான்மிற்கு இடாற்மத்திணன திர்பார்த்திபைப்பது குமித்த பிசதேகான்மிக்குள் நகபைம் 

சதணலபெடனா அல்யது அலர் லிபைம்பும் குமித்த திணைக்கரத்தில் அல்யது அலுலயககான்மில் 

பைிாற்றும் உள்சநாக்குடனா ன்பணத லிண்ைப்பத்தில் குமிப்பிடுதல் உகந்ததாகும். அதற்கிைங்க, 

பிசதேங்கள் ற்றும் அலுலயகங்கள் பன்தாிண ஒளங்கில் பட்டிற்படுத்தப்படல் சலண்டும். 

 

சலும், நிறுலனகான்மின் கீளள்ர பிாந்தி அலுலயகங்களுக்கு கேல்லும் சநாக்கத்துடன் 

லிண்ைப்பிக்கிமீர்கராின் குமித்த உப / பிாந்தி அலுலயகங்கணர ோிாக குமிப்பிடப்பட்டிபைக்க 

சலண்டும். தணயண அலுலயகத்திற்கு இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பித்து, இடாற்மம் லறங்கப்பட்டதன் 

பின்னர் அந்நிறுலனத்தின் கீளள்ர பிாந்தி அலுலயகத்திற்கு இடாற்ம திபைத்தத்திற்காக 

சற்ககாள்ரப்படும் சகாாிக்ணககள் கதாடர்பாக பாிேீயணன கேய்ப்படாட்டது. சலும், 

அலுலயர்கரினால் தங்கள் சேணல நிணயாக, தாம் சேணலாற்றும் சேணல நிணயத்ணதக் 

குமிப்பிடபட்டிபைக்க  சலண்டுகன்பசதாடு குமித்த நிறுலனத் தணயலாினால் பாிந்துண லறங்கப்பட்டிபைக்க 

சலண்டும். (உ+ம் - அலுலயகாபைலர் பல்சநாக்கு அபிலிபைத்தி கேயைிின் கீழ் அத்தனகல்ய பிசதே 

கேயகத்தில் சேணலாற்றுலாாின் சேணல நிணயாக Department Attachment----Multi Development 

Task Force-Attanagalla ன குமிப்பிட சலண்டும். நிறுலனத்தணயலாக பல்சநாக்கு அபிலிபைத்தி 

கேயைிின் பைிப்பாரர் நாகம் இபைக்க சலண்டும்). அவ்லாசம உப அலுலயகங்கரில் 

சேணலாற்றும் அலுலயர்கள் தது சேணல நிணயாக குமித்த உப அலுலயகத்ணத குமிப்பிட சலண்டும். 

(உ+ம் - கதாறில் திணைக்கரத்தின் ாத்தணம அலுலயகத்தில் சேணலாற்றுலாாின் Sub Department----

Matara labour Office ன குமிப்பிட சலண்டும். 
 

5.3.3 இணைந்த சேணலகரிலுள்ர கபண் அலுலயர்கள், தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் கடணாற்றும் 

சேணலக்கு காயத்திதள் கப்சபற்று லிடுபணமிணனப் கபற்மிபைப்பின், அது பற்மி லபைடாந்த இடாற்ம 

லிண்ைப்பத்தில் கட்டாாக குமிப்பிடுதல் சலண்டும். (பின்னர் கேய்ப்படும்  சகாாிக்ணககள் கலனத்திற் 

ககாள்ரப்படாட்டாது) 

 

5.3.4 ாலட்ட கேயகங்கள் ற்றும் பிசதே கேயகங்கரில் சேணலாற்றும் இணைந்த சேணலகரிலுள்ர 

அலுலயர்கள் லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்காக லிண்ைப்பிக்க சலண்டுானால் ாலட்ட கேயாரர் 

அல்யது பிசதே கேயாராினால் பாிந்துண கேய்ப்பட்டு பன்சனற்ம பிதி இணைந்த சேணலகள் 

பைிப்பாரர் நாகம் அலர்களுக்கு அதப்பி ணலக்க நடலடிக்ணக டுக்க சலண்டும் 

 

 

06.   லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குள; 
 

6.1. இடாற்மக் கட்டணரகளுக்ககதிாக கேய்ப்படும் சததம் சன்பணமபடுகணரக் 

கபைத்திற்ககாள்லதற்ககன, நணடபணம லிதிகரின் 210 ஆம் பிாிலிற்சகற்ப லபைடாந்த இடாற்ம 

பன்காறிவுகணர ீராய்வுகேய்லதற்கான குள அணக்கப்படல் சலண்டும் ன்பதுடன் அதற்கிைங்க 

அலேிான நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் 

ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகரானணல நணடபணம லிதிகரின் 211 ஆம் பிாிவுக்கு ஒத்திணேந்தால் 

ட்டுச அணல கபைத்திற்ககாள்ரப்படல் சலண்டும்.  



 

 

 

6.2. அலுலயர் ஒபைலபைக்கு தனது சகாாிக்ணகின் சபாில் சற்ககாள்ரப்பட்ட இடாற்மம் ஒன்ணம 

இத்துச்கேய்லதற்கான அல்யது பிற்சபாடுலதற்கான சன்பணமபடு ஒன்மிணனச் ேர்ப்பிப்பதற்கு 

உாித்தில்ணய அத்துடன் இது கதாடர்பில் பாிந்துணகணரச் ேர்ப்பிப்பதற்கு திணைக்கரத் தணயலபைக்கு 

உாித்தில்ணய.    
   

இடாற்மக் கட்டணரகளுக்கு திாகச் கேய்ப்படும் சன்பணமபடுகணரக் கபைத்திற்ககாள்லதற்கு 

அணக்கப்படும் லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளக்கள் கீசற 

குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கள் கதாடர்பில் புயனாய்வுகணர சற்ககாண்டதன் பின்னர் தீர்ானங்கணர 

டுக்கும்.    
 

- இடாற்ம நணடபணமக்கு திாக லறங்கப்பட்ட இடாற்மக் கட்டணரகள்  
 

- அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககள் பூர்த்திகேய்ப்படாத ேந்தர்ப்பங்கள் (பன்தாிணின் சபாியான 

சேணல நிணயங்கள் 1, 2 ற்றும் 3 ஆகின சகாாிக்ணககராகக் கபைதப்படும்) 
 

- கபைதப்படும் அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககளுக்கு திாக லறங்கப்பட்ட இடாற்மக் கட்டணரகள். 
 

 

- இடாற்ம லிண்ைப்பானது ேர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அலுலயர்கள் பகங்ககாடுக்கும் 

திர்பாாத சகடுகள், சநாய்கள் ஆகின காைாக நம்பகான பாிந்துணகளுடன் 

சற்ககாள்ரப்பட்ட சன்பணமபடுகள்.   
 

6.3.  லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளலினால் அமிலிக்கப்பட்ட 

தீர்ானத்திற்குப் பின்னர் ீண்டும் சற்ககாள்ரப்படும் சன்பணமபடுகரானணல நணடபணம லிதிகரின் 

அத்திாம் XX இன் பிாிவு 230 இற்கண அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம் ேர்ப்பிக்கப்படல் 

சலண்டும். ீராய்வுக் குளலிற்கு ேர்ப்பிக்கப்படாத சன்பணமபடுகள் அோங்க சேணல 

ஆணைக்குளலினால் கபைத்திற்ககாள்ரப்படாட்டாது.  

 

6.4      உள்ரக இடாற்ம குளக்கரினால் லறங்கப்பட்ட இடாற்ம தீர்ானங்கள் கதாடர்பாக 

பாதிக்கப்பட்ட அலுலயர்கள், உள்ரக ீராய்வு குளக்கள் இடம்கபற்ம பின்னபைம் குமித்த தீர்ானம் 

கதாடர்பாக திபைப்திணடலில்ணயாின் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகிடம் சல்பணமபடு 

கேய் படிபெம். 

 
 

07.   இடாற்மங்களுக்கான காய அட்டலணை;  

 

இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்களுக்கான காய அட்டலணை.  

 

பேன் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல்  

பேணய ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இடாற்ம நணடபணமிணனத் தாாித்தல் 

ஓகஸ்ட் ாதம் 09 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

லபைடாந்த இடாற்ம சுற்மமிக்ணகிணன கலரிிடுதல்   

கேப்கடம்பர் ாதம் 10 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

பின்லபைம் ஆலைங்கணர  இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் ேர்ப்பித்தல்  

(i) LGN பயாக இணை லேதிிணன அணுகுலதாின் 

http://10.250.1.112/misco/ தம் இணைதர 

பகலாிணபெம்  பிம லணயப்பின்னல் பயாக இணை 

லேதிிணன அணுகுலதாின் http://43.224.125.68/misco/ 

பயாகவும் ஒன்ணயன்(Online) பணமில் லிண்ைப்பப் 

படிலத்திணன பூைப்படுத்தி பின்னர், நிறுலன 

தணயலாினால் பாிந்துண கேய்ப்பட்டு, நிறுலனத் 

தணயலாின் அதிகாபூர்ல பத்திணபெடன் ணககாப்பம் 

இடப்பட்ட உாி அலுலயாின் லபைடாந்த இடாற்ம 

லிண்ைப்பத்தின் அச்ேிடப்பட்ட பிதி 

 

https://10.250.1.112/misco/
https://43.224.125.68/misco/


 

 

(ii) இணைதர கன்கபாபைரிதடாக (Online System) 

கபமப்பட்ட, 2021.12.31ஆம் திகதிில்    நிறுலனத்தில் / 

சேணல நிணயத்தின் உப அலுலயகங்கரில் / 

ாலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல் சேணலாற்றும் 

அலுலயர்கரின் ற்றும் இடாற்மங்கரிணன சகாாிபெள்ர 

அலுலயர்கரின் கபர் பட்டில் 

ஒக்சடாபர் ாதம் 08 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்றுக் குளக்கள் பயான 

இறுதி இடாற்ம லணணம  

ஒக்சடாபர் ாதம் 22 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கு இடாற்மக் 

கட்டணரகணர அமிலித்தல் ற்றும் லபைடாந்த இடாற்ம 

பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கு குளக்கணர நிித்தல்  

நலம்பர் ாதம் 05 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

பாதிக்கப்பட்ட இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் இணைந்த 

சேணலகள் பிாிலின் பயம் ீராய்வுக் குளக்கரிற்கான 

சன்பணமபடுகணர ற்றுக்ககாள்லதற்கான இறுதித் திகதி  

நலம்பர் ாதம் 22 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

ீராய்வுக் குளக்கரின் பயம் அத்தணக சன்பணமபடுகள் 

கதாடர்பில் தீர்ானங்கள் டுக்கப்படல்  

டிகேம்பர் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

சன்பணமபடுகள் கதாடர்பில் தீர்ானங்கணரத் 

கதாிப்படுத்தணய நிணமவுகேய்தல்  

 

இணைந்த சேணலகள் இடாற்ம தீர்ானங்கள் கலரிிடப்பட்ட பின்னச, உள்ரக இடாற்மங்கள் 

இடம்கபம சலண்டும். இணைந்த சேணலகள் இடாற்ம தீர்ானங்கள் லறங்கப்பட்ட அலுலயபைக்கு 

ீண்டும் உள்ரக இடாற்மம் பயம் இடாற்மம் லறங்கப்படயாகாது. 

 

 

08.    லபைடாந்த இடாற்ம கண்காைிப்புக் குள 
 

லபைடாந்த இடாற்மத்திணன கேற்படுத்தும் பன்சனற்மம் கதாடர்பாக 2021.02.10 ஆந் திகதிின் 

பின்னர் கண்காைிப்புக் குளலிணன நிறுலி அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினால் 

அமிக்ணககான்மிணனச் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். 
 

09. லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் திணைக்கரத் தணயலர்கரின் கபாறுப்பு; 
 

9.1.  அோங்க சேணல ஆணைக்குளலின் PSC/APL/1/AT/2018 இயக்கபம் 2019.05.11ஆம் திகதி 

கடிதத்தில் உள்ரலாறு இடாற்மம் கபம சலண்டிலர் ன கபைதப்படும் லிசேட பிற்ேி கபற்ம 

அலுலயகாபைலாின் சேணலின் சதணலின் கபாபைட்டு சலும் ஒபை லபைடத்திற்கு திணைக்கரத்தில் 

கதாடர்ந்து சேணலாற்ம ணலத்திபைக்க திணைக்கர தணயலர் லிபைம்பினால், பாிந்துணக்கப்பட்ட  

லிண்ைப்பத்திணன அதப்பி ணலப்பதுடன் அது கதாடர்பான காைம் லிரக்காக லிபாிக்கப்பட்டு 

உாி அணச்ேின் கேயாராின் பாிந்துணபெடன் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு 

லிண்ைப்பத்திணன அதப்பி ணலப்பதுடன் லபைடாந்த இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பிக்கால் 

தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் 05 லபைடங்கரிணன பூர்த்தி கேய்துள்ர அலுலயர்கள் கதாடர்பாக 05 

லபைடங்கரிற்கு சல் சேணலக் காயத்திணனக் ககாண்ட அலுலயர்கரின் லிபங்கணர அதப்பும் 

ேந்தர்ப்பத்தில் அது கதாடர்பாக லிரக்காக லிபாித்து உாி அணச்ேின் கேயாராின் / திணைக்கரத் 

தணயலாின் பாிந்துணபெடன் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு லிண்ைப்பத்திணன 

அதப்பி ணலக்க சலண்டும். சலும் லிபைப்பத்திற்குாி சேணல நிணயம் கதாடர்பில் இது 

ற்புணடதல்ய. அதற்கிைங்க, இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகானலர் இடாற்மக் 

குளக்களுக்கு அமிலிப்பதன் பயம் உாி நடலடிக்ணகிணன டுப்பார். திணைக்கரத் 

தணயலகாபைலபைக்கு லணறுக்கப்பட்ட ண்ைிக்ணகான அலுலயர்கள் கதாடர்பில் ட்டுச 

அத்தணக சகாாிக்ணகிணன சற்ககாள்ர படிபெம். ஒபை அலுலயபைக்கு இச்ேந்தர்ப்பம் ஒபை தடணல 

ட்டுச லறங்கப்படும் ன்பதுடன் ீண்டும் ஒபை ேந்தர்ப்பம் லறங்கப்படாட்டது. 
   

9.2. ஒவ்கலாபை அலுலயர் கதாடர்பிலும் ோிானதும் பளணானதுான தகலயானது 

ககாடுக்கப்படுகின்மது ன்பணத நிறுலன / திணைக்கரத் தணயலர்கள் உறுதிகேய்தல் சலண்டும். 

அதப்பப்படும் தகலயானது பிணறானது ற்றும் பளணற்மதாக கண்டமிப்படின் உாி 

பட்டில்கணரத் தாாித்து ோிபார்த்த அலுலயபைடன் சேர்த்து உாி நிறுலன / திணைக்கரத் தணயலர் 

கபாறுப்பாலார் ன்பதுடன் ஒளக்காற்று நடலடிக்ணககளுக்கும் உட்படுலார்.    

 



 

 

9.3. இடாற்மக் கட்டணரின் பயம் ஒபை அணச்சு / திணைக்கரத்திற்கு கலரிச இடாற்மப்படும் 

அலுலயர்கள் பதிலீடுகணர திர்பார்த்து நிறுத்திணலக்கப்படயாகாது ன்பதுடன் குமித்துணக்கப்பட்ட 

திகதிில் அலர்கரின் புதி சேணல நிணயங்கரில் கடணக்கு அமிக்ணகிடுலதற்கு அலர்கணர 

இலுணப்படுத்தி அலர்கள் லிடுலிக்கப்படல் சலண்டும். இவ் ற்பாடுகணர ீறும் திணைக்கரத் 

தணயலர்கள் உாி ஒளக்காற்று அதிகாாிக்கு அமிக்ணகிடப்படுலதற்கு கபாறுப்புணடலர்கராலர்.  

 

9.4.  இடாற்மக் கட்டணரிணன கேற்படுத்தாது லிடின், இடாற்மக் கட்டணர கேற்படுத்துலதற்கு 

உாி திகதிக்குப் பின்னான ாதத்தில் இபைந்து குமித்த அலுலயாின் ேம்பரத்திணன நிறுத்துலதற்கு 

நிறுலனத் தணயலாினால் நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். 

 

9.5. இடாற்மக் கட்டணரகணர அபல்படுத்தும் சநாக்கத்திற்காக நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 01) 

பிாிவு 11 இன் ற்பாடுகரின் ீது அலுலயர்கரின் கலனம் ஈர்க்கப்படல் சலண்டும்,  

 

9.6. இடாற்மப்பட திர்பார்க்கப்படும் அலுலயர்கரின் கடணகணர நிணமசலற்றுலதற்கு ணன 

அலுலயர்கணரப் பிற்றுலிப்பததெடாக உாி திகதிில் லபைடாந்த இடாற்மங்கணர 

அபல்படுத்துலதற்கான நடலடிக்ணககணர அணச்சுக்கரின் கேயாரர்கள் / திணைக்கரத் 

தணயலர்கள் டுத்தல் சலண்டும். பிந்தி ேந்தர்ப்பங்கரில் இது கதாடர்பில் சற்ககாள்ரப்படும் 

சகாாிக்ணககள் கபைத்திற்ககாள்ரப்படயாகாது.   

 

9.7.  அபிலிபைத்தி உத்திசாகத்தர் சேணல ற்றும் இயங்ணக தகலல் கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  

சேணல அலுலயர்கள் இணைக்கப்படும் சததம் பதலிக்கு ேிமப்பு கதாறில்பணம தகுதி அல்யது 

திமண சதணலப்படுாின், இது கதாடர்பாக இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு 

பற்கூட்டிச அமிலிப்ணப லறங்குலதற்கு நிறுலன தணயலர்  நடலடிக்ணக டுக்க சலண்டும். ஆனால் 

இது லிபைப்பத்திற்குாி சேணல நிணயாின் கபாபைந்தாதாகும். 

 

9.8 பகாணத்துல சேணல உத்திசாகத்தர் சேணலக்குாி அலுலயகாபைலர் இடாற்மம் 

கேய்ப்படும் அலுலயகத்தின் புதி நிறுலனத்தணயலாினால் குமித்த அலுலயண தது 

அலுலயகத்தில் சேணலிலிணைக்க பாிந்துண கேய்ாலிடின், அலன் /அலள் 

அவ்லலுலயகத்திலிபைந்து கலரிச இடாற்மம் கேய்ப்படுலார். 

 

9.9 தங்கரின் அணச்சு / திணைக்கரத்திலுள்ர ேகய அலுலயர்களுக்கும் இச் சுற்மமிக்ணகில் 

குமிப்பிடப்பட்ட ற்பாடுகணர அமிலிப்பதற்கான ஒளங்குகணர தவுகேய்து சற்ககாள்ரவும்.  

 

9.10 லபைடாந்த இடாற்மங்கரின் அபயாக்கம் குமித்து அே சேணல ஆணைக்குளலின் நணடபணம 

லிதிகரில் 214, 215, 216, 217 ஆம் பிாிவுகரில் குமிப்பிடப்பட்ட ற்பாடுகள் ற்புணடதாக்கப்படும்.  
 

 

10.   அலுலயர்கரின் கபாறுப்புக்கள்;  
 

இடாற்மக் கட்டணரகணரப் கபற்றுக் ககாண்டதன் சபாில் குமித்துணக்கப்பட்ட திகதிில் புதி 

சேணல நிணயத்தில் கடணக்கு அமிக்ணகிடுதல் அலுலயாின் கபாறுப்பாகும்.    
 

 

11. இச் சுற்மமிக்ணகில் குமிப்பிடப்படாத ற்பாடுகள் குமித்து இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்தின் தீர்ானச இறுதிானதாகும்.  
 

12.  அே சேணல ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி I) அத்திாம் XVIII இன் பிாிவு 202 

இற்சகற்ப இச் சுற்மமிக்ணக கலரிிடப்படுகின்மது.   

 
 

                                                              

ஒப்பம்./ ஸ். ஆசயாகபண்டா   

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  

அே சேணலகள், ாகாை ேணபகள் ற்றும் உள்ளூாட்ேி அணச்சு 

 



 

 

 

இணைந்த சேணலிலுள்ர அலுலயர்களுக்கான லபைடாந்த இடாற்மக் ககாள்ணக 

1. அமிபகம்  

அோங்க  சேணல ஆணைக்குளலின் பயம் 2009.02.20 ஆம் திகதி 1589/30 ஆம் இயக்க அதிலிசேட 

லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் கதாகுதி 1 

அத்திாம் XVIII இலுள்ர 202 ஆம் பிாிலின்  ற்பாடுகளுக்கிைங்க இணைந்த சேணலிலுள்ர 

அலுலயர்கரின் இடாற்மக் ககாள்ணகானது தாாிக்கப்படுகின்மது.  

2. லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் அலுலயர்கரின் லிபங்கள்  

2.1  உாி அலுலயர்கள்  

இணைந்த சேணலக்குாி பின்லபைம் சேணலகரிலுள்ர அலுலயர்களுக்கு இவ் லபைடாந்த இடாற்மக் 

ககாள்ணகானது கபாபைத்தானது.  

i. அோங்க காறிகபர்ப்பாரர் சேணல (லகுப்பு I) 

ii. இயங்ணக தகலல் கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  சேணல (லகுப்பு 2, 3) 

iii. அபிலிபைத்தி உத்திசாகத்தர் சேணல (தம்  III, II, I) 

iv. இயங்ணக அோங்க தயகர் சேணல  (லகுப்பு  III, II, I) 

v. பகாணத்துல சேணல உத்திசாகத்தர்கள் சேணல (தம் III, II, I) 

vi. இணைந்த ோதிகள் சேணல (லிசேட தம் III, II, I) 

vii. அலுலயக உதலிாரர் சேணல (லிசேட தம் III, II, I) 

 

2:2  சேணல நிணயம் ஒன்மில் அலுலயாினால் பூர்த்திகேய்ப்பட சலண்டி சேணலக்காயம்  
 

2:2:1.  தது சேணல நிணயத்தில் கதாடர்ச்ேிாக 02 லபைட சேணலிணனப் பூர்த்திகேய்துள்ர அலுலயர்கள் 

லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கு லிண்ைப்பிப்பதற்கு தகுதிபெணடலர்கராலர்.  
 

2:2:2.  ஒச சேணல நிணயத்தில் அல்யது இணைப்பு 01 இல் காட்டப்பட்டுள்ர சேணல நிணயகான்மில் 

அல்யது பய சேணல நிணயங்கரில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்டு சேணலாற்மி அலுலயர்களும் 

இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல் சலண்டும். (ஒச ாலட்டத்திதள் சேணல நிணயங்கள் 

ஒன்மிணன லிடக் கூடுதயாக இபைக்க படிபெம்.) 
 

2:2:3. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் ஒன்மில் 05 லபைட சேணலக்காயம் ஒன்ணமப் பூர்த்திகேய்துள்ர 

அலுலயர்கள் கட்டாாக இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல் சலண்டும்.  

 
 

2:3.  சேணல நிணயங்கரின் லணகப்பாடு – 

 

இடாற்மங்கரிற்காக அலுலயர்கரிடிபைந்து அதிகரவு சகள்லிபெள்ர சேணல நிணயங்கள் 

லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயகன குமிப்பிடப்படுலசதாடு குணமந்தரவு சகள்லிபெள்ர சேணல 

நிணயங்கள் லிபைப்பற்ம சேணல நிணயகனவும் குமிப்பிடப்படும். 

2:3:1 அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 1) அத்திாம் XVIII இன் 

பிாிவு 203 இலுள்ர உட்பிாிவு (iii) ற்றும் (v) இற்கண இணைந்த சேணலகள் அலுலயர்களுக்கான 

பின்லபைம் சேணல நிணயங்கரானணல லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கராக கபைதப்படுகின்மன. 

சற்படி தகுதி லிதிகளுக்கு இைங்க இச் சேணல நிணயங்கள் லபைடாந்தம் ாறுபடயாம்.  



 

 

 

i. உள்நாட்டு இணமலாிகள் திணைக்கரம் 

ii. சுங்கத் திணைக்கரம் 

iii. துலாித் திணைக்கரம் 

iv. கலரிநாட்டலுலல்கள் அணச்சு (லபைடாந்த இடாற்மச் ேணபின் சபாது அோங்க 

காறிகபர்ப்பாரர் சேணல, அபிலிபைத்தி அலுலயர் சேணல ற்றும் பகாணத்துல சேணல 

உத்திசாகத்தர்கள் சேணலக்கான லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயாக கபைதப்படுலதில்ணய.) 

v. குடிலவு , குடிகல்வு திணைக்கரம் (இதுலண அபிலிபைத்தி அலுலயர் பதலி இபைக்கலில்ணய) 

vi. சாட்டார் லாகன சபாக்குலத்துத் திணைக்கரம் (இதுலண அபிலிபைத்தி அலுலயர் பதலி 

இபைக்கலில்ணய) 

vii. பாீட்ணேகள் திணைக்கரம் ( லபைடாந்த இடாற்மச் ேணபின் சபாது அபிலிபைத்தி அலுலயர் சேணல, 

பகாணத்துல சேணல உத்திசாகத்தர்கள் சேணல ற்றும் அலுலயக உதலிாரர் சேணலக்கான 

லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயாக கபைதப்படுலதில்ணய.) 

viii.                            

குமிப்பு:-   

1. உள்நாட்டு இணமலாி திணைக்கரத்திற்கு லபைடாந்த இடாற்மம் லறங்கப்படும் அணனத்து 

அலுலயர்களுக்கும்  அத்திணைக்கரத்தின் தணயண அலுலயகத்திற்சக இடாற்மம் 

லறங்கப்படுகன்பசதாடு அதற்கு சயதிகாக, உள்நாட்டு இணமலாி திணைக்கரத்தில் இடம் 

கபறும் உள்ரக இடாற்மங்களுக்கு கீழ் படிதல் சலண்டும். இபைப்பிதம், திணைக்கரத்தின் சேணல 

அலேித்ணதப் கபாறுத்து, லபைடாந்த இடாற்மக் குளலினால் பாிேீயணன கேய்ப்பட்டதன் பின்னர் 

பிாந்தி உள்நாட்டு இணமலாி அலுலயகத்திற்கு சநடிாக இடாற்மம் கேய்லது கதாடர்பாக 

பாிேீலிக்கப்படும். 

2. சுங்கத் திணைக்கரம் ற்றும் துலாித் திணைக்கரத்திற்கு சநடிாக அலுலயர்களுக்கு இடாற்மம் 

லறங்கப்படாட்டாகதன்பசதாடு நிதி அணச்ேிற்சக இடாற்மம் லறங்கப்படும். குமித்த 

இணைப்புக்கள் நிதி அணச்ேிதடாக சற்ககாள்ரப்படும். 

2:4.     பணமண ற்றும் ணன லிடங்கள்-  

i. லபைடாந்த இடாமல் நணடபணமின் 2:2:1 ஆம் பந்திின் கீழ் இடாற்மம் ஒன்றுக்குத் தகுதிபெள்ர 

அலுலயர் ஒபைலர் இன்கனாபை சேணல நிணயத்திற்கு இடாற்மம் ஒன்மிணன சகாபைம்சபாது அக் 

சகாாிக்ணகிணன இலுணப்படுத்துலதற்கு அசத நணடபணமின் 2:2:2 ஆம் பந்திிலுள்ர 

சதணலப்பாடுகணர பூர்த்திகேய்து அத்தணக நிணயத்தில் அதிகூடி சேணலக் காயத்தில் 

பைிாற்மிபெள்ர அலுலயர்கள் கலரிிடங்களுக்கு இடாற்மப்படயாம்.  
 

ii. குமித்தசதார் சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கான இடாற்மங்கரிற்காக கூடுதயான சகாாிக்ணககள் 

உள்ர சபாது அதிகூடி சேணலக் காயத்திணனக் ககாண்டுள்ர அல்யது சற்குமிப்பிட்ட 2.2.2 இன் 

சதணலகணரப் பூர்த்தி கேய்துள்ர அலுலயர்கள் அச் சேணல நிணயத்திற்கு இடாற்மப்படல் 

சலண்டும் (ணன நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு).  
 

iii. குமித்த சேணல நிணயம் ஒன்மிற்கு இடாமல் ஒன்மிற்கான சகாாிக்ணக ஒன்ணம லிபைப்பற்ம சேணல 

நிணயம் ஒன்மில் சேணலாற்மிக்ககாண்டிபைக்கும் அலுலயர் ஒபைலர் சற்ககாள்ளும் சபாது அக் 

சகாாிக்ணகிணனப் பூர்த்திகேய்லதற்கு அச் சேணல நிணயத்தில், சற்குமிப்பிட்ட 2.2.2 இன் 

சதணலகணரப் பூர்த்தி கேய்துள்ர அதிகூடி சேணலக் காயத்திணனக் ககாண்டுள்ர அலுலயண 

அதற்கு கலரிச இடாற்ம படிபெம்.  



 

 

 

iv. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்களுக்கு இடாற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபாது லிபைப்பற்ம 

சேணல நிணயங்கரில் சேணலாற்மிக்ககாண்டிபைப்பலர்களுக்கு பன்தாிண லறங்கப்படும். 

சலும், சேணலக் காயம் அசதசபாய அத்தணக அலுலயர்கள் திர்ககாள்ளும் நணடபணமப் 

பிச்ேிணனகள் கலனத்திற்கு ககாண்டுலப்பட்டால் கபைத்திற்ககாள்ரப்படும்.   
 

v. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்களுக்கு சகாப்படும் இடாற்மங்கணர நிணமசலற்றும் சபாது, 

இடாற்மங்களுக்கு கட்டாாக கட்டுப்பட  சலண்டி அலுலயர்கரினால் கேய்ப்படும் 

சகாாிக்ணககள் கலனத்திற் ககாள்ரப்படும் ஆனால், அங்கு இடாற்மங்கணரக் சகாபைம் 

அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககளுக்கு, இடாற்மங்களுக்கு கட்டாாக கட்டுப்பட சலண்டி 

அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககளுக்கு ிக பன்தாிண லறங்கப்படும். 
 

vi. இடாற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபாது இடாற்மக் குளக்கரானணல சேணல 

அலேித்ணதக் கபைத்திற்ககாள்ர சலண்டும் ன்பதுடன் ேிசஸ்ட ற்றும் கனிஸ்ட 

அலுலயர்களுக்கிணடில் ேநிணயிணனப் சபணுலதற்கு ோத்திப்படக்கூடி அரலிற்கு 

நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும். (உதாைம். பாீட்ணேகள் திணைக்கரத்தில் கூடுதயான ஆண் 

அலுலயர்கள் நிறுத்தி ணலக்கப்படல் சலண்டும்).  
 

vii. இடாற்மக் கட்டணரகள் நணடபணமப்படுத்தப்பட லில்ணயாின், இணைந்த சேணலகள் 

பைிப்பாரர் நாக்தினால் லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரப் பிகாம் நடலடிக்ணக 

சற்ககாள்ரப்படாத  அலுலயர்கரிடம் அவ்லாறு நடலடிக்ணக சற்ககாள்ரப்படாணக்கான 

காைம் லினலப்படும். 
 

viii. லபைடாந்த இடாற்ம குளலிற்கு தலமான தகலல்கள்  ேர்ப்பிக்கப்படுலதனால்  இடாற்மங்கள் 

லறங்குலதில் ேிக்கல்கள் இபைக்குாின் ீராய்வுக் குளலின் பயாக அவ்லிடங்கள் கபைத்தில் 

ககாள்ரப்பட்டு புதி இடாற்மம் லறங்குலதற்கான லாய்ப்புள்ரது ன்பசதாடு அத்தணக 

அலுலயர்கரினால் ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகள் றுபாிேீயணன கேய்ப்படாட்டாது. 

 

2:4:1 சேணலக் காயத்ணதக் கைிப்பிடுதல்  

i. லபைடாந்த இடாற்மங்களுடன் கதாடர்புபட்ட இடாற்மக் காயானது பன்ணன ஆண்டின் 

டிகேம்பர் ாதம் 31 ஆம் திகதிில் கைிப்பிடப்படும். (உதாைம்: 2022 ஆம் ஆண்டின் லபைடாந்த 

இடாற்மங்களுக்காக 2021.12.31 ஆம் திகதி) லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்களுக்காக 

2022.06.30 லணான சேணலக்காயம் கைிப்பிடப்படும். 
 

ii. சேணலக் காயத்ணதக் கைிப்பிடும் சபாது, அலுலயர் கடணக்கு அமிக்ணகிட்ட ஆண்டின் ஜனலாி 

ாதத்தின் பதயாலது நாரானது அலாின் சேணலின் பதயாலது நாராக கபைதப்படல் சலண்டும்.    

னிதம் அலுலயர்கரின் கட்டுப்பாட்டில் இல்யாத ஒபை காைத்தினால் சேணலக்குச் ேபகரித்த 

திகதி பின்ணன ஒபை திகதிாின் இடாற்மக் குள அது கதாடர்பில் கலனத்தில் டுக்கும். (சலும், 

அலுலயர் ஒபைலர் தனது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காைத்தினால் சேணலில் இல்யாத 

காயப்பகுதிானது சேணலக் காயத்தின் கபைதுணகக்குள் டுக்கப்படக்கூடாது)      
 

iii. ஒபை திணைக்கரம் / அணச்ேின் கீழ் சததம் ாலட்டத்தில் லபைம் சேணலக் காயானது அத் 

திணைக்கரம் / அணச்ேின் சேணலாக கபைதப்படும். ஒபை ாலட்டத்தின் சேணலக் காயத்திணனக் 

கைிப்பிடும் சபாது ாலட்டத்தில் சததம் ஓர் அலுலயகத்திலுள்ர சேணலானது ாலட்டத்தில் 

லபைம் சேணலக்காயாக கபைத்திற்ககாள்ரப்படும்.  
 

iv.       01                                                    

                                                             05 

                                                     .        

                                                           

          05                                           . 



 

 

v.  அணச்சுக்கரின்/ திணைக்கரங்கரின் ஸ்தாபிப்பு அல்யது கணயப்பு காைாக ஒபை அணச்சு / 

திணைக்கரத்திலிபைந்து இன்கனாபை அணச்சு / திணைக்கரத்துக்கு இணைக்கப்பட சலண்டிிபைந்த 

அலுலயர்கரின் சேணலக் காயத்திணனக் கைிப்பிடும் சபாது கணயக்கப்பட்டுள்ர அவ் அணச்சு / 

திணைக்கரத்தில் லபைம் சேணலக் காயபம் ஒளக்காற்று நடலடிக்ணககள் அல்யது தண்டணன 

இடாற்மாக இடாற்மப்படுகின்ம அலுலயர்கள் தலிர்ந்த திணைக்கரத்தணயலர்கரின் 

சதணலப்படி இடாற்மம் கபற்ம அலுலயர்கரின் சேணலக்காயத்ணத கைிப்பிடும்சபாது அலர் 

இறுதிாக சேணலாற்மி  லிண்ைப்பங்கணரச் ேர்ப்பிப்பதற்குத் சதணலப்படுத்தப்படும் 

ஆகக்குணமந்த சேணலக் காயத்திணனக் கைிப்பிடுலதற்கு டுக்கப்படும்.   
 

vi. ாலட்டங்கள் 02 இதள் இணைப்பு 02 இல் குமிப்பிட்டுள்ரலாறு கிட்டி தூத்தில் உள்ர 

ாநகங்கரின் அலுலயகங்களுக்கிணடில் ாலட்ட அடிப்பணடில் கலரிச் கேன்று 

இடாற்மங்கணர சற்ககாள்லதற்கு கலனத்திற் ககாள்ரப்படும். ( உதாைம் – பானதுண ற்றும் 

காட்டுல ாநக அலுலயகங்களுக்கிணடில்) 
 

vii. அபிலிபைத்தி உத்திசாகத்தர்கராின் இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பிக்கும் சபாது நின திகதிாக 

கபைதப்படுலது அலர்கரது ஒபை லபைடகாய பிற்ேி ஆம்பிக்கும் திகதில்ய ன்பசதாடு குமித்த 

பிற்ேி படிலணடந்து நினம் லறங்கப்படும் திகதிசாகும்.   
 

2:4:2. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கரில் சேணலக் காயத்திணனக் கைிப்பிடுதல்  

i. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் ஒன்மில் 05 லபைட சேணலக்காயத்ணதப் பூர்த்திகேய்துள்ர அலுலயர் 

ஒபைலர் அவ்லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயத்திலிபைந்து கலரிசமிச் கேன்று 15 லபைடங்கள் 

கடந்திபைந்திபைந்தால் ட்டுச ீண்டும் லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு இடாற்மம் 

ஒன்ணமக் சகா படிபெம்.    
 

ii. ஒன்றுக்கு சற்பட்ட சேணலகரில் பைிபுாிந்த அலுலயர்கரின் லிபைப்புக்குாி  சேணலக் காயத்ணதக் 

கைிக்கின்ம சபாது பன்ணன சேணல ஒன்மில் அச் சேணல  கதாடர்பில் லிபைப்புக்குாி திணைக்கரம் 

ஒன்மில் பைிாற்மிிபைப்பின் அதுவும் கைக்கில் டுக்கப்படும். (உ-ம் – கனிஷ்ட நிணய ஊறிர் 

பதலிபெர்வு கபற்ம அலுலயர்கரின் கனிஷ்ட நிணயச்  சேணலக் காயம்)   
 

iii. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் ஒன்மாக கபைதப்படும் சேணல நிணயம் ஒன்மில் தற்சபாது 

பைிபுாிபெம் கபண் உத்திசாகத்தர் ஒபைலாின் சேணலக்காயத்ணதக் கைிக்கும் சபாது அலர் 

அச்சேணல நிணயத்தில் சேணலாற்மி காயப்பகுதிில் கபற்றுக்ககாண்ட பிேல லிடுபணமின் 

அரலிற்சகற்ப சேணலக்காயம் நீடிக்கப்பட சலண்டும். 

 

உ+ம்: 2017/01/01ஆம் திகதி சாட்டார் லாகன சபாக்குலத்துத் திணைக்கரத்திற்கு 

சேணலக்கிணைக்கப்பட்ட கபண் உத்திசாகத்தகாபைலர், 2018ஆம் ஆண்டு 06 ாதங்கள் 

பிேல லிடுபணமிணன கபற்றுக்ககாள்ளுிடத்து குமித்த உத்திசாகத்தாின் 

சேணலக்காயம் 2022.01.01ஆம் திகதிிலிபைந்து 06 ாதங்கள் நீடிக்கப்பட சலண்டும். 

 

iv. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கரில் பைிபுாிபெம் அலுலயர்கள், ீண்டும் லிபைப்புக்குாி சேணல 

நிணயம் ஒன்மிற்கு இடாற்மம் கபறுலதற்காக லிடுக்கும் இடாற்மக் சகாாிக்ணககணர, அச்சேணல 

நிணயங்களுக்கு இடாற்மம் கபறுலதற்கு லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் அல்யாத சேணல 

நிணயங்கரில் பைிபுாிந்த அலுலயர்கரினால் லிடுக்கப்படும் சகாாிக்ணககள் கலனத்தில் 

டுக்கப்பட்டதன் பின்னச கலனத்தில் டுக்கப்படும். 
 

v. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கரில் பைிபுாிபெம் கபண் உத்திசாகத்தர்கள், அச் சேணலக் 

காயத்திதள் பிேல லிடுபணம கபமப்பட்டிபைப்பின் அது பற்மி லபைடாந்த இடாற்மக் ேணபினால் 

லிண்ைப்பம் சகாபைம் சபாது கட்டாாக குமிப்பிடப்படுதல் சலண்டும். அது கதாடர்பாக பின்னர் 

ேர்ப்பிக்கப்படும் சகாாிக்ணககள் கலனத்திற் ககாள்ரப்படுலதில்ணய. 
 



 

 

 

2:4:3. லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கள் நடலடிக்ணக டுக்கக் கூடாத ேந்தர்ப்பங்கள்  

பின்லபைம் தாபனங்களுக்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கரின் ஊடாக இடாற்மங்கள்  சற்ககாள்ரப்படக் 

கூடாது.  

i. ேனாதிபதி  கேயகம்  

ii. பிதர் கேயகம்  

iii. அோங்க கட்ேிின் பதற்சகாயாோன் அலுலயகம் 

iv. ேணப பதல்லர் அலுலயகம்  

v. அணச்ேணல அலுலயகம்   

vi. திர்க்கட்ேித் தணயலர் அலுலயகம்  
 

vii. இயஞ்ேம் அல்யது ஊறல் லிோணை ஆணைக்குளலின் அலுலயகத்தில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்ட 

சேணலக் காயத்ணதக் ககாண்டுள்ர அலுலயர்களுக்கு இடாற்மம் லறங்குகின்ம சபாது ேிய 

அலுலயர்கணரத் கதாடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்காக அதன் பைிப்பாரர் நாகத்தினால் கேய்ப்படுகின்ம 

லிதந்துணப்புக்கணரக் கலனத்திற் ககாள்லதற்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குள நடலடிக்ணக டுத்தல் 

சலண்டும்.  

viii. பின்லபைம் திணைக்கரங்கள் ற்றும் தாபனங்களுக்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கரின் ஊடாக 

இடாற்மம் லறங்க படிபொிதம் அத் திணைக்கரங்களுக்கு/ தாபனங்களுக்கு அதப்பப்படுகின்ம 

அலுலயர்கள் கதாடர்பில் குமித்த திணைக்கரங்கரின் /தாபனங்கரின் தணயலர்கரின் 

இைக்கப்பாட்ணடப் கபற்மதன் பின்னச இடாற்மத்ணத நணடபணமப்படுத்துதல் சலண்டும்.  

 

i. அோங்க சேணல ஆணைக்குள  

ii. கபாலிஸ் ஆணைக்குள  

iii. சதர்தல்கள் ஆணைக்குள 

iv. கைக்காய்வு சேணல ஆணைக்குள 

 
 

3. லபைடாந்த இடாற்மக் குளலின் உள்ரடக்க லிபங்கள்  

 

இயக்கம் 1914/8 ற்றும் 2015.05.12 திகதி லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் 

ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் 200 ஆம் திபைத்தத்தின் பிகாம் இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் 

லபைடாந்த இடாற்மக் குளலின் உள்ரடக்க லிபங்கள் பின்லபைாறு அணபெம்.   

I. இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ஓர் உதலிப் பைிப்பாரர்  

II. இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ற்மகதாபை உதலிப் பைிப்பாரர் 

III. லபைடாந்த இடாற்ம குளலின் லிட பப்பிற்குட்ப்பட்ட அலுலயர் குளக்களுக்கு ற்றும் 

சேணலக்குட்பட்ட அே அலுலயர்கரின் குணமந்த பட்ேம் 15% ஆன பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய 

கதாறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் கபர் குமித்து நிிக்கப்படும் ஒபை பிதிநிதி அல்யது பளசந 

கதாறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்காக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர  ஒபை அலுலயர். 

 
 

 

4.  லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளலின் லிபங்கள்  

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கு ஒவ்கலாபை சேணலக்கும் லபைடாந்த 

இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான தனித்தனிான குளக்கணர அணப்பதற்கு 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம் நடலடிக்ணக டுப்பார். ஒவ்கலாபை லபைடாந்த இடாற்மக் 

குளலினதும் உள்ரடக்கம் பின்லபைாறு.  



 

 

 

i. இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ஒபை பைிப்பாரர்  

ii. இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ஒபை உதலிப் பைிப்பாரர்   

iii. இணைந்த  சேணலப் பிாிலின் ற்மகதாபை உதலிப் பைிப்பாரர் 

iv. ஒவ்கலாபை சேணலக்குட்பட்ட அே அலுலயர்கரின் குணமந்த பட்ேம் 15% ஆன 

பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய கதாறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் கபர் குமித்து நிிக்கப்படும் 

ஒபை பிதிநிதி அல்யது பளசந கதாறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்காக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர  

ஒபை அலுலயர் 

5. லபைடாந்த இடாற்மம் லறங்கும்சபாது கலைத்தில் ககாள்ரப்படும் சலறு கபாது காைங்கள் 

5.1.  லிசேட லிடங்கள்  

i.  லசதம் ஒபை அலுலயாின் லாழ்க்ணகத் துணை கபாலிஸ்  அல்யது பப்பணடில் லடக்கு கிறக்கில் 

நடலடிக்ணகக் கடணின் காைாக அங்கவீனர் ஆனார் ன்பணத உறுதி கேய் ளத்து பயான 

ோன்றுகணரச் ேர்ப்பிப்பாாின், அத்தணக அலுலயாின் இடாற்மானது அவ் அலுலயாின் 

சகாாிக்ணகக்கு இைங்கி லணகில் ாத்திச லறங்கப்பட சலண்டும். அத்துடன் அத்தணக 

அலுலயர்கரின் இடாற்மக் சகாாிக்ணககள் கதாடர்பில் பன்தாிண லறங்கப்படசலண்டும். இத்தணக 

அலுலயர்களுக்கு லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு கலரிில் இடாற்மம் லறங்கப்பட 

சலண்டி ற்படுாின் லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயத்திற்கு அண்ித்த அலுலயககான்மிற்கு 

அல்யது அலுலயாின் சகாாிக்ணகக்குாி லிபைப்பற்ம சேணல நிணயத்திற்கு இடம் லறங்கப்பட  

சலண்டும். சலும், அத்தணக அலுலயர்கரின் சேணலக்காயத்தின் அடிப்பணடிசயச, அலர்களுக்கு  

லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயத்ணத லறங்க படிபெம். (லபைடாந்த இடாற்மக் குளலிற்கு 

ேர்ப்பிக்கப்படாத சகாாிக்ணககள் கதாடர்பாக பின்னர் பாிேீலிக்கப்படாட்டாது.) 

 

ii.    கபாதுலாக, அலுலயாின் சகாாிக்ணகக்கு இைங்க தது லாழ்க்ணகத் துணைின் சேணல நிணயம் 

அணந்துள்ர பிசதேத்ணத அண்டி சேணல நிணயகான்றுக்கு இடாற்மம் லறங்குலதற்கு 

படிபொன அணனத்து பற்ேிகணரபெம் சற்ககாள்ர சலண்டும். அத்துடன் லிபைப்புக்குாிது அல்யாத 

சேணல நிணயங்கரில் பைிாற்றுலதற்காக அலுலயர்கணரத் கதாிவு கேய்பெம் சபாது பாடோணய 

கேல்லும் பிள்ணரகள் உள்ர லிலாகான அலுலயர்கணர லிட லிலாகாகாத அலுலயர்கணரபெம் 

பாடாணய கேல்லும் பிள்ணரகள் இல்யாத லிலாகான அலுலயர்கணரபெம் ோத்திானதாக 

சதர்ந்கதடுப்பது கதாடர்பில் கலனம் கேலுத்துதல் சலண்டும். 

 

iii. இடாற்மங்கணர சற்ககாள்ளும் சபாது பாடோணய கேல்லும்  பிள்ணரகள், அங்கவீனான 

பிள்ணரகள், நீண்ட காய சநாின் காைாக ஒச இடத்தில் இபைக்கும் லாழ்க்ணகத் துணைகள், 

லாழ்க்ணகத் துணை கலரிநாடு கேன்மிபைத்தல் சபான்ம ற்றுக் ககாள்ரக்கூடி காைங்களுடன் தது 

திணைக்கரத் தணயலாின் ேிபாாிசுடன் ேர்ப்பிக்கப்படும் சகாாிக்ணககணரக் கலனத்திற்ககாண்டு 

இடாற்மங்கள் லறங்கப்படல் சலண்டும்.  

 

iv.  அங்கவீன, புனர்லாழ்வு நிபந்தணனகரின் கீழ் ஆட்சேர்ப்புச் கேய்ப்பட்ட அலுலயர்கள் அலர்கரின் 

சகாாிக்ணககள் இன்மி இடாற்மப்படயாகாது. இந்த அடிப்பணடில் ஆட்சேர்ப்புச் கேய்ப்பட்ட 

அலுலயர்கள் லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயத்தில் சேணல புாிபெிடத்து,  இது கபாபைத்தற்மதாகும்.  

 

v. இணைந்த ோதிகள் சேணலின் உத்திசாகப் பூர்ல லாகனங்கரின் ோதிகள் கதாடர்பான தகலல்கள் 

திணைக்கரத் தணயலர்கரினால் லபைடாந்த இடாற்ம குளக்கரின் கூட்டத்திற்கு பன் இணைந்த சேணலகள் 

பிாிலிற்கு அமிக் கிணடக்கச் கேய் சலண்டுகன்பதுடன் பின்னர் சற்ககாள்ளும் லிண்ைப்பங்கள் 

கலனத்தில் ககாள்ரப்படாட்டது. 

 



 

 

 

5.2. லபைடாந்த இடாற்மத்திற்கு உட்படுத்தப்படாத அலுலயர்கள்  

 

i. 53 லணதத் தாண்டி அலுலயர்கணர ாலட்டத்தின் உள்சர சலறு சேணல நிணயங்களுக்கு இடாற்ம 

படிபொிதம் அலர்கரது சகாாிக்ணகின்மி அலர்கணர ாலட்டத்திற்கு கலரிச இடாற்மம் 

கேய்க்கூடாது. 

 

ii. லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பான காயப்பகுதி  கைக்கிடப்படும் டிகேம்பர் 31 ஆம் திகதிரலில்           

(உதாைாக 2021 ஆண்டு கதாடர்பாக 2020.12.31) 58 லணதத் தாண்டி அலுலயர்கணர, 

அலர்கரினால் சகாாிக்ணககள் பன்ணலக்கப்படாத லிடத்து ாலட்டத்திற்குள்சரசதம், 

இடாற்மப்படயாகாது. லிபைப்பத்திற்குாி சேணல நிணயங்கரில் சேணலாற்றுகின்ம டிகேம்பர் 31 ஆந் 

திகதிரலில் 59 லணதத் தாண்டி அலுலயர்கணர, அலர்கரினால் சகாாிக்ணககள் 

பன்ணலக்கப்படாதலிடத்து இடாற்மப்படயாகாது. (இபைப்பிதம் லிபைப்பத்திற்குாி சேணல 

நிணயங்கரில் சேணலாற்றுகின்ம அலுலயர்கள், லிபைப்பத்திற்குாி சேணல நிணயத்தில்  5 லபைடங்கள் 

சேணலாற்மிதன் பின்னர் கலரிில் இடாற்மம் கேய்ப்படுிடத்து இதன் அடிப்பணடில் தது 

நிந்த லேிப்பிடம் அணந்துள்ர ாலட்டத்திற்குாி சேணல நிணயத்திற்கு லிண்ைப்பிக்குிடத்து இது 

கதாடர்பாக நடலடிக்ணக டுக்க படிாது) 

5.3. கதாறிற்ேங்கங்களுக்கான அதேணைகள்  

i. கதாறில் ஆணைாரர் நாகத்தினால் பதிவுகேய்ப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் கதாறிற்ேங்கம் ஒன்மின் தாய்ச் ேங்கத்தின் 

கேயாரண, தணயலண, கபாபைராரண, த்தி நிணமசலற்றுக் குளலின் அங்கத்தலர்கணர  

இடாற்மம் கேய்லதாின் குமித்த கதாறிற் ேங்கச் கேயாராின் பாிந்துணிணனக் கலனத்தில் டுத்து 

ேங்கத்தின் கேற்பாடுகளுக்குத் தடங்கல் ற்படாத சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு இடாற்மம் கேய்தல் 

சலண்டும். இதற்காக குமித்த கதாறிற்ேங்கானது இடாற்மக் குளக்குாி இணைந்த சேணலகரின் அசத 

சேணலணச் ோர்ந்ததாக இபைக்க சலண்டுகன்பசதாடு திணைக்கர ற்றும் பிாந்தி ட்டத்தில் 

உபைலாக்கப்பட்ட ேங்கங்களுக்கு இவ்லாய்ப்பு கேல்லுபடிாகாது. 

 

ii. இப் பிாிலில் காட்டப்பட்டுள்ர அதேணைகணர அதபலிப்பதற்கு திர்பார்க்கின்ம இணைந்த  சேணலத் 

கதாறிற் ேங்கங்கரின் அலுலயர்கள் இது கதாடர்பில் தது லிண்ைப்பங்கணரத் தாாித்து (தாபன 

லிதிக்சகாணலின் XXV ஆம் அத்திாத்தின் 7:5 ஆம் உட் பிாிவுக்கு இைங்க) இடாற்மக் குளக் 

கூட்டத்திற்கு இண்டு லாங்களுக்கு பன்னாலது உாி கதாறிற்ேங்கத்தின் கேயாரர் ஊடாக 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு அதப்புதல் சலண்டும் ன்பதுடன் அதன்பின்னர், 

தாபன லிதிக்சகாணலின் XXV ஆம் அத்திாத்தின் 7:2 ஆம் உட்பிாிலிற்கு ற்ப ேங்கத்தின் ப் 

பதலிக்கு  ேலுணக லறங்கப்படும் ன்றும் ப்பதலிக்கு ன்றும், ச்ேங்கங்களுக்கு ன்றும் ந்த 

இடங்களுக்கு அலர்கள் இணைக்கப்படல் சலண்டும் ன்றும் அோங்க நிர்லாக அணச்ேின் கேயாரர் 

தீர்ானிப்பார். இது கதாடர்பில் பின்னர் ேர்ப்பிக்கப்படும் சகாாிக்ணககள் கலனத்திற் 

ககாள்ரப்படாட்டாது. னிதம், லிபைப்புக்குாி திணைக்கரங்கரில் கதாடர்ச்ேிாக இபைப்பதற்கு இவ் 

அதேணைணப் பன்படுத்த படிாது.  

 

 

 



 

 

06.  இணைந்த சேணலின் இடாற்ம காய அட்டலணை  

 

பேன் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல்  

ஓகஸ்ட் ாதம் 09 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 
லபைடாந்த இடாற்ம சுற்மமிக்ணகிணன கலரிிடுதல்  

கேப்கடம்பர் ாதம் 10 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
 

பின்லபைம் ஆலைங்கணர  இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் ேர்ப்பித்தல்  

(i) LGN பயாக இணை லேதிிணன அணுகுலதாின் 

http://10.250.1.112/misco/ தம் இணைதர பகலாிணபெம்  பிம 

லணயப்பின்னல் பயாக இணை லேதிிணன அணுகுலதாின் 

http://43.224.125.68/misco/ பயாகவும் ஒன்ணயன்(Online) பணமில் 

லிண்ைப்பப் படிலத்திணன பூைப்படுத்தி பின்னர், நிறுலன 

தணயலாினால் பாிந்துண கேய்ப்பட்டு, நிறுலனத் தணயலாின் 

அதிகாபூர்ல பத்திணபெடன் ணககாப்பம் இடப்பட்ட உாி 

அலுலயாின் லபைடாந்த இடாற்ம லிண்ைப்பத்தின் அச்ேிடப்பட்ட பிதி 

 

(ii) இணைதர கன்கபாபைரிதடாக (Online System) கபமப்பட்ட, 

2020.12.31ஆம் திகதிில்    நிறுலனத்தில் / சேணல நிணயத்தின் உப 

அலுலயகங்கரில் / ாலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல் 

சேணலாற்றும் அலுலயர்கரின் ற்றும் இடாற்மங்கரிணன 

சகாாிபெள்ர அலுலயர்கரின் கபர் பட்டில் 

  

ஒக்சடாபர் ாதம் 08 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
இடாற்ம பன்காறிவுகணர இடாற்மக் குளலிதெடாக இணைந்த 

சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திடம் ேர்ப்பித்தல்  

ஒக்சடாபர் ாதம் 22 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

 

திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கு இடாற்மக் கட்டணரகணர 

அமிலித்தல் ற்றும் லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு 

கேய்லதற்கு குளக்கணர நிித்தல்  

நலம்பர் ாதம் 05 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

  

இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் திணைக்கரத் தணயலர்களுக்கூடான 

இடாற்மங்கரில் திபைப்திணடாத அலுலயர்கள் பயம் 

ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர சன்பணமபடுகரின் இறுதித் திகதி  

நலம்பர் ாதம் 22 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளக்கரின் பயம் 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திடம் இடாற்ம 

பன்காறிவுகணர ேர்ப்பிக்கும் இறுதித் திகதி 

https://10.250.1.112/misco/
https://43.224.125.68/misco/


 

 

டிகேம்பர் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகள் கலரிிடப்பட சலண்டி திகதி  

ஜனலாி ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகள் நணடபணமப்படுத்தப்பட சலண்டி 

திகதி  

 

7. லபைடாந்த இடாற்ம கட்டணரகளுக்கு திான சன்பணமபடுகணர ேர்ப்பித்தல் 

 

7.1. இடாற்மம் கேய்லது பற்மி தப்படும் கட்டணரக்கு திாக ாதாிதம் ஒபை அே அலுலயாினால் 

அே சேணல ஆணைக்குளலிற்கு சன்பணமபடு ஒன்ணம ேர்ப்பிப்பதானால் 

அம்சன்பணமபட்டிணன ஒன்ணயன்(Online) ஊடாக http://43.224.125.68:7009 பயாக 

லிண்ைப்பிக்க படிபெம். லிண்ைப்பப் படிலத்திணன பூைப்படுத்தி பின்னர், நிறுலன 

தணயலாினால் பாிந்துண கேய்ப்பட்டு, நிறுலனத் தணயலாின் அதிகாபூர்ல பத்திணபெடன் 

ணககாப்பம் இடப்பட்ட  அே சேணல ஆணைக்குளலின் சன்பணமபட்டு  லிண்ைப்பத்தின் 

அச்ேிடப்பட்ட பிதிண இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு 2021/12/15 ஆம் திகதிக்கு 

பன்னர் கிணடக்கக்கூடிலாறு நடலடிக்ணக சற்ககாள்ர சலண்டும். சலும்  அலர்கரினால் 

ேர்ப்பிக்கப்படும் காைங்கணர உறுதிப்படுத்துலதற்கு உாி கடிதங்கரின் உறுதிப்படுத்தி 

பிதிகணர அம்சன்பணமபட்டுடன் ேர்ப்பிப்பதற்கு அலர் நடலடிக்ணக சற்ககாள்ர சலண்டும்.   
 

7.2. அே அலுலயர் ஒபைலாினால் அே சேணல ஆணைக்குளலிற்கு சன்பணமபடு ஒன்ணம 

ேர்ப்பிப்பதற்கு கேய் சலண்டிது இணைந்த சேணல பைிப்பாரர் நாகத்திதெடாகசல 

ேர்ப்பிக்கசலண்டும் ன்பதுடன் அம்சன்பணமபட்டின் பிதிகான்ணம உாிலாறு 

திணைக்கரத்தணயலர் ற்றும் இணைந்த சேணல பைிப்பாரர் நாகத்துக்கு அதப்பசலண்டும். 

அவ்லாறு ேர்ப்பிக்கப்படும் பணமப்பாடுகணர தாதிக்கால் தது  அலதானிப்புடன் அே சேணல 

ஆணைக்குளலிற்கு அதப்புலது இணைந்த சேணல பைிப்பாரர் நாகத்தின் கபாறுப்பாகும். 

அலுலயர் லிபைம்புலாமானால் சன்பணமபட்டின் பிதிகான்ணம சநடிாக அே சேணல 

ஆணைக்குளலிற்கு ேர்ப்பிக்கபடிபெம்.  
 

7.3. இடாற்மம் கேய்லதற்கான கட்டணரக்கு திாக ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபகடான்று 

அவ்லிடாற் மக்கட்டணர உாி அே அலுலயபைக்கு கிணடக்கப்கபற்ம தினத்திலிபைந்து 14 

நாட்களுக்குள் ேர்ப்பிக்கபடல் சலண்டும். உாி காயத்துக்குள் ேர்ப்பிக்கப்படாத 

சன்பணமபடுகள்  அே சேணல ஆணைக்குளலின் பயம் நிாகாிக்கப்படும். 
 

7.4. ஆணைக்குளலிற்கு அதப்புலதற்காக அலுலயர் ஒபைலாின் பயம் ககாடுக்கப்படுகின்ம   

சன்பணமபட்ணட உாி ேகய சகாணலகள், ஆலைங்கள் ற்றும் அமிக்ணககள் ஆகின, 

அதற்குாி தங்கரது அலதானிப்புக்களுடணும், ேிபாாிசுடதம் அம்சன்பணமபடு கிணடக்கப்கபற்று 

15 நாட்களுக்குள் அே சேணல ஆணைக்குளலின் கேயாரபைக்கு ேர்ப்பிப்பதற்கு சதணலான 

நடலடிக்ணகண சற்ககாள்லதற்கு உாி திணைக்கரத்தணயலர் ற்றும் இணைந்த சேணல 

பைிப்பாரர் நாகத்தின் கபாறுப்பாகும். னிதம் அே சேணல ஆணைக்குளலின் நணடபணம 

லிதிகரின் XVIII லது பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு லபைடாந்த இடாற்மம் ேம்பந்தான 

சன்பணமபடுகளுக்கு உாி சகாணலகள், ஆலைஙகள், அமிக்ணககள், அலதானிப்புக்கள் ற்றும் 

ேிபாாிசு ஆகிலற்றுடன் 2021 டிகேம்பர் ாதம் 15 ஆம் திகதிக்கு பன் அே சேணல 

ஆணைக்குளலிற்கு ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.  

 

7.5 இப்பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர நிதிகளுக்கு இைங்கி தது சன்பணமபட்ணட ேர்ப்பிக்க 

சலண்டிது ேகய அே அலுலயர்கரின் கபாறுப்பாகுலதுடன் அதற்கு பனாக ேர்ப்பிக்கப்படும் 

சன்பணமபடுகள் அே சேணல ஆணைக்குளலினால் கலனத்திற் ககாள்ரப்படாட்டாது. 

https://43.224.125.68:7009/


 

 

 

 

 

7.6. சசய 7.4 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு கடிதங்கள் கிணடத்த 15 நாட்களுக்குள் இடாற்ம 

கட்டணரக்கு திாக அே அலுலயர் ஒபைலர் பயம் ேர்ப்பிக்கப்பட்ட சன்பணமபடு ேம்பந்தாக 

தீர்ானகான்று அே சேணல ஆணைக்குளலினால் டுக்கப்படும். 

 

7.7. சசய தப்பட்டுள்ரலாறு ேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர சன்பணமபடு ேம்பந்தாக அே சேணல 

ஆணைக்குளலின் தீர்ானத்ணத சநடிாக பணமபட்டாரபைக்கு அமிலிப்பதுடன் உாி 

சகாணலண சம்படுத்திக்ககாள்லதற்கு அப்பிதி இணைந்த சேணல பைிப்பாரர் நாகத்துக்கு 

ற்றும் திணைக்கரத் தணயலபைக்கு அதப்பப்பட சலண்டும். 

 

7.8.  அே சேணல ஆணைக்குளலின் கட்டணரின் அல்யது தீர்ானத்தின் படி அதிபைப்திக்கு ஆராகும் 

அே அலுலயபைக்கு 2002 இயக்கம் 04 உணட நிர்லாக சன்பணமபட்டு நிா அதிகா ேணப 

ேட்டத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிதிபணமகளுக்கிைங்க நிர்லாக  சன்பணமபட்டு நிா அதிகா 

ேணபக்கு சன்பணமபட்ணட ேர்ப்பிப்பதற்கு உாிண உள்ரது. ஆனாலும் அது குமித்து நிர்லாக 

சன்பணமபட்டு நிா அதிகா ேணபின் இறுதி தீர்ானம் லபைம் லண உாி இடாற்மம் 

அவ்லாசம நணடபணமப்படுத்தல் சலண்டும்.  

 

 

அே சேணல ஆணைக்குளலின் கட்டணரக்கிைங்க 

 

 

ஒப்பம்./ ஸ். ஆசயாகபண்டா   

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  

அே சேணலகள், ாகாை ேணபகள் ற்றும் உள்ளூாட்ேி அணச்சு 

 

     :  2021.08.06                        : 
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 ඇමුණුම 01 

පශත කළර්යළයන්ට අමතරල අදළෂ ලපවරිය තුෂ ශඳුනළ ගන්නළ අනනකුත් කළර්යළ ද නමම කළර්යළ 
වමශය වඳශළ ඇතුෂත් නේ.          

ගම්පශ දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. නිනයෝජ්ය මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

ii. මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. විග න උප කළර්යළය, ගම්පශ 

iv. ඉඩම් පරිශර  දිවහත්රික් කළර්යළය 

v. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

vi. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

vii. වංඛ්යළනනඛ්න දිවහත්රික් කළර්යළය 

viii. දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය  

ix. නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල ගම්පශ 

x. නිනයෝජ්ය කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xi. ගම්පශ ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xii. දිවළලන කළර්යළය 

xiii. වශකළර වමුපකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xiv. අඩවි ලන කළර්යළය 

xv. අපනයන කෘකරකර්ම  නදපළර්තනම්න්තුල 

xvi. ගම්පශ දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

කළර්යළ වමශ II 

i. මීගමුල කම්කරු විනිහචය වභළල 

ii. මීගමුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

iii. මීගමුල කම්කරු කළර්යළය 

iv. මීගමුල ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

v. මීගමුල නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

vi. සීදූල වමළජ් නවේලළ නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

vii. මීගමුල ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

viii. මීගමුල ගුරු විදුශ  

ix. මීගමුල ජ්ළිවක පළව 

x. මීගමුල වමෘද්ධි කළර්යළය 

 

කළුතර දිවහත්රික්කය 
 

කළර්යළ වමශ I 

i. කළුතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

iii. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

iv. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

v. මෆිවලර  කළර්යළය 

vi. නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

viii. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. කුඩළ ලයළපළර කළර්යළය 

x. රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. ධීලර නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xiii. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

xiv. කළුතර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 
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කළර්යළ වමශ II 

i. නශ ර  රළජ්කීය විදයළය 

ii. නශ ර  ශ්රීපළලි විදයළය 

iii. නශ ර  තක්කරළ විදයළය 

iv. නශ ර  ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

v. වශකළර නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, නශ ර  

vi. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල, නශ ර   

 

මශනුලර දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. ක්රීඩළ වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ii. කිරුම් මිනුම් නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න කළර්යළය 

iv. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

v. ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

vi. ඵදළයිතළ නනකම් කළර්යළය 

vii. වංවහකෘිවක කටයුතු නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. මළනල වම්පත් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

x. වමෘද්ධි නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. වමළජ් ආරක්  නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. වමළජ් නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xiii. දිවහත්රික් වෆසුම් කළර්යළය 

xiv. ෂමළ ශළ කළන්තළ කටයුතු කළර්යළය 

xv. පුපුරන ද්රලය පළන කළර්යළය 

xvi. මෆිවලර  කළර්යළය 

xvii. නබෞද්ධ් කටයුතු නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

xviii. ගඟලට නකෝරෂය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xix. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xx. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල ලකළප) 

xxi. පුහපදළන බළලිකළ විදයළය, මශනුලර 

xxii. නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xxiii. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xxiv. නග ඩනෆගිලි නදපළර්තනම්න්තුල 

xxv. තෆපෆන නදපළර්තනම්න්තුල, මශනුලර 

xxvi. පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xxvii. නනඛ්නළරක්ක නදපළර්තනම්න්තුල 

xxviii. ලන වංරක්  නදපළර්තනම්න්තුල  

xxix. මශනුලර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කළර්යළ වමශ II 

i. වත්ත්ල නිහපළදන ශළ නවෞඛ්ය නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය 

ii. අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය 

iii. උද්භිත උදයළන නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය 

iv. පෂළත් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය 

v. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය 
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මළතනන දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

ii. මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

iii. මළතනන දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය 

iv. මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

v. වමපකළර නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. ඉඩම් පරිශර  ප්රිවපත්ිව වෆසුම් නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. මළතනන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

viii. නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. මිනින්නදෝරු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

x. ලන වංරක්  නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදයළය 

xiii. ක්රිවහතුනද්ල ජ්ළිවක පළව 

xiv. විජ්ය ජ්ළිවක පළව 

xv. වහිරළ විදයළය 

xvi. පළකයම් විදයළය 

xvii. හින්දු විදයළය 

xviii. කම්කරු කළර්යළය 

xix. මළතනන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

නුලරඑළිය දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. නුලරඑළිය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

ii. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය 

iv. ඉඩම් පරිශර  ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල 

v. දිවිනෆගුම නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. වෆසුම් රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. නුලරඑළිය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ix. නුලරඑළිය නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

x. නුලරඑළිය අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. නුලරඑළිය නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. නුලරඑළිය කෘකර රක්  මණ්ඩ කළර්යළය 

xiii. නුලරඑළිය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය 

xiv. නුලරඑළිය දිවළලන නිධ්ළරී කළර්යළය 

xv. නුලරඑළිය කළර්මික වංලර්ධ්න මණ්ඩ කළර්යළය 

xvi. නුලරඑළිය මිනින්නදෝරු කළරියළය 

xvii. නුලරඑළිය දිවහත්රික් මෆිවලර  කළර්යළය 

xviii. නුලරඑළිය නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xix. නුලරඑළිය මනශේවහත්රළත් අධිකර ය 
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ගළන දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. මෆිවලර  කළර්යළය 

ii. ජ්න නනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය 

iv. දිවහත්රික් වෆසුම් නනකම් කළර්යළය 

v. වශකළර විග කළධිපිව කළර්යළය 

vi. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

vii. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල - දිවළ කළප කළර්යළය 

viii. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

ix. ශ්රී ංකළ දුම්රිය නදපළර්තනම්න්තුල 

x. ගළන බන්ධ්නළගළර නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. ගළන කළර්මික විදයළය 

xii. ඇවීකරයවහ විදයළය 

xiii. විදයළනෝක විදයළය 

xiv. කඩලත් වතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xv. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xvi. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

xvii. පෂළත් මෆනුම්පිව කළර්යළය 

xviii. රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xix. වවුත්න්ඩ්වහ විදයළය 

xx. දිවළලන කළර්යළය 

xxi. පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xxii. තෆපෆන නදපළර්තනම්න්තුල 

xxiii. නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xxiv. ගළන අධිකර  වංකීර් ය  

xxv. ගළන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 
 

කළර්යළ වමශ II 

 

i. නබෝනේ නපෝද්ද ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය - බුදූල 

ii. කෘකරකර්ම කළර්යළය, බුදූල - අක්මීමන 

iii. නග විජ්න නවේලළ නක මවළරිවහ කළර්යළය, බුදූල - අක්මීමන 

iv. රුහුණු ජ්ළිවක අධ්යළපන ඨයපය, කුරුඳුලත්ත - අක්මීමන 

v. වී පර්නේ  මධ්යවහාළනය, බුදූල - අක්මීමන 

vi. වංවහකෘිවක මධ්යවහාළනය, නග ඩකන්ද - ගළන 

vii. අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල, බුදූල - අක්මීමන 

 

මළතර දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් වමෘද්ධී කළර්යළය 

ii. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල 

iv. මළතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

v. ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය, මළතර 

vi. තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. වළන්ත වර්නේවවහ විදයළය 
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ix. කළප අධ්යළපන කළර්යළය, පනලිමුන 

x. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xi. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. නිනයෝජ්ය කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය, ගබඩවීදිය 

xiii. ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xiv. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, මළතර 

xv. වළන්ත නතෝමවහ කුමර විදයළය, මළතර 

xvi. වළන්ත නතෝමවහ උවවහ බළලිකළ විදයළය, මළතර 

xvii. මළතර මශළ විදයළය 

xviii. මළතර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

 

ශම්බන්නත ට දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. ශම්බන්නත ට ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ii. මෆිවලර  නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. තෆපෆන කළර්යළය ලඋප කළර්යළය) 

iv. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

v. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. දිවහත්රික් ක් රමවම්පළදන නනකම් කළර්යළය 

vii. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. තක්නවේරු කළර්යළය 

ix. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

x. කෘකරකර්ම කළර්යළය 

xi. ශම්බන්නත ට දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කළර්යළ වමශ II 

i. තංගන ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

ii. තංගන ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් කළර්යළය 

iii. තංගන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

iv. තංගන අපනයන කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

v. තංගන නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය  

vi. තංගන නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

vii. තංගන බළලිකළ විදයළය 

viii. තංගන පිරිමි ජ්ළිවක පළවෆ  

 

යළපනය දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් වෆසුම් කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

iii. මෆිවලර  කළර්යළය 

iv. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

v. විනද් කටයුතු අමළතයළං ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

vi. වශකළර නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය 

vii. ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

viii. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. ඉඩම් හිම්කම් නිරවුන කිරීනම් නදපළර්තනම්න්තුල 
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x. මිනුම් ඒකක ශළ ප්රමිිව නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. නෆලත පදිංචි කිරීනම් ඒකකය 

xii. විග කළධිපිව කළර්යළය 

xiii. යළපනය තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xiv. යළපනය දිවහත්රික් ලන වංරක්  නදපළර්තනම්න්තුල 

xv. යළපනය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xvi. මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xvii. නග ඩනෆගිලි නදපළර්තනම්න්තුල 

xviii. යළපනය පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xix. යළපනය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

මන්නළරම දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. මන්නළරම ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ii. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

iv. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

v. මෆිවලර  නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. ඉඩම් පරිශර  ප්රිවපත්ිව වෆෂසුම් නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

x. ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. විග න අධිකළරී කළර්යළය 

xii. බන්ධ්නළගළර නදපළර්තනම්න්තුල 

xiii. නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල 

xiv. මන්නළරම දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

ලවුනියළල දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ii. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලබීජ්) 

iii. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලපර්නේ ) 

iv. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

v. ලවුනියළල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

vi. ලවුනියළල දකු  ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

vii. ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. කම්කරු  නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 

x. කළර්මික විදයළය 

xi. උවවහ තළක්  විදයළය 

xii. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xiii. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල 

xx. ඉඩම් පරිශර  නදපළර්තනම්න්තුල 

xiv. කුඩළ ලයළපළර නදපළර්තනම්න්තුල 

xv. අඩවි ලන කළර්යළය 

xvi. විදයළ ඨයපය 

xvii. ලවුනියළල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 
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මුිවේ දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

ii. මෆිවලර  නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

iv. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

v. ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

vi. මෆරිටයිම්පත්තු ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

vii. මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. මුිවේ දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කිලිනන ච්චි දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. අිවනර්ක දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල 

ii. දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

iii. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු ඒකකය 

iv. දිවහත්රික් මෆිවලර  කළර්යළය 

v. දිවහත්රික් දිවිනෆගුම කළර්යළය 

vi. ඉඩම් හිම්කම් නිරවුන කිරීනම් නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. දිවහත්රික් ලන වංරක්  කළර්යළය 

viii. කරච්චි ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ix. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

x. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

xi. රළජ්ය භළළ නදපළර්තනම්න්තු ලපළත් කළර්යළය) 

xii. කිලිනන ච්චි දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

මඩකපුල දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

ii. ඉඩම් පරිශර  පිවපත්ිව වෆසුම් නදපළර්තනම්න්තු කළර්යළය 

iii. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල 

iv. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

v. වංවහකෘිවක කටයුතු නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. ක්රීඩළ වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. මළධ්ය නදපළර්තනම්න්තුල 

viii. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

x. මඩකපුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xi. ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල 

xii. දිවහත්රික් මෆිවලර  කළර්යළය 

xiii. දිවහත්රික් ලන වංරක්  කළර්යළය 

xiv. තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xv. විග කළධිපිව නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xvi. මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xvii. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xviii. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය 

xix. නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල 

xx. මඩකපුල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 
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අම්පළර දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය 

iii. ඉඩම් පරිශර  නදපළර්තනම්න්තුල 

iv. දිවහත්රික් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

v. ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

vi. දිවහත්රික් වමෘද්ධි අධ්යක් කළර්යළය 

vii. වශකළර මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

viii. විග න කළර්යළය 

ix. කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

x. දිවහත්රික් නප නශ ර නනකම් කළර්යළය 

xi. බීජ් වශිවක කිරීනම් කළර්යළය 

xii. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xiii. අම්පළර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xiv. වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xv. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

xvi. නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xvii. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xviii. ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය 

xix. ඩී.එවහ. නවේනළනළයක ජ්ළිවක පළව 

xx. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලඅන්තර් පළත්) 

xxi. ලන වංරක්  නදපළර්තනම්න්තුල 

xxii. අම්පළර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

ත්රිකු ළමය දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. ත්රිකු ළමය නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

ii. ත්රිකු ළමය ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

iii. ත්රිකු ළමය වමෘද්ධි කළර්යළය 

iv. ත්රිකු ළමය ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

v. ශ්රී ංකළ ගුලන් ශමුදළ කළර්යළය 

vi. ත්රී/ ව විපුළනන්දළ විදුශ 

vii. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය 

viii. දිවහත්රික් මි පළන කළර්යළය 

ix. පුපුර  ද්රලය පළක කළර්යළය 

x. ත්රිකු ළමය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කළර්යළ වමශ II 

i. ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය නගර ශළ කඩලත් ත්රිකු ළමය   

ii. වශකළර මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

iii. දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

iv. රජ්නේ විග න කළර්යළය 

v. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

vi. දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය 

vii. වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය 

viii. නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය 
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ix. නිනයෝජ්ය මෆනුම්පිව කළර්යළය 

x. ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය 

xi. නජ්යහප මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය 

xii. පුරළවිදයළ ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

xiii. දිවළලන නිධ්ළරී කළර්යළය 

xiv. ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළ කළර්යළය 

xv. ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය 

xvi. ත්රී/ ව නකෝනන්හලරළ හින්දු විදුශ 

xvii. ත්රී/ ව රි න්මුගළ හින්දු බළලිකළ විදයළය 

xviii. ත්රී/ ව රළජ්කීය විදයළනෝක විදුශ 

xix. ත්රී/ ව ළන්ත මරියළ විදුශ 

xx. ත්රී/ ව ංංශ මධ්ය මශළ විදයළය 

xxi. ත්රී/ ව ළන්ත නජ්ෝේ විදුශ 

xxii. ත්රී/ ව ්ර්වහ ල්න විනේකළනන්දළ විදුශ 

xxiii. ත්රී/ ව වළහිරළ විදුශ 

xxiv. ත්රී/ ව මෆදස්වහ බළලිකළ විදුශ 

 

කළර්යළ වමශ III 

i. ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය කින්නියළ 

ii. ත්රී/ වකින්නියළ මධ්ය මශළ විදයළය 

iii. ත්රී/ වකින්නියළ අන අක්ළ විදුශ 

iv. ත්රී/ වකින්නියළ අන හිරළ විදුශ 

v. ත්රී/ වකින්නියළ මුවහලිම් බළලිකළ විදුශ 

 

කළර්යළ වමශ IV 

i. ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය කන්තනන 

ii. නිනයෝජ්ය  නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, කන්තනන 

iii. වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය, කන්තනන 

iv. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය, කන්තනන 

v. ත්රී/ වකන්තනන මධ්ය මශළ විදයළය 

vi. ත්රී/ වකන්තනන අරනබෝධි මශළ විදයළය 

 

කුරු ග දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය 

iii. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

iv. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

v. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළප කළර්යළය 

vi. දිවළලන කළර්යළය 

vii. දිවහත්රික් විනද් ගමන් බපත් කළර්යළය 

viii. පුද්ගයින් ලියළපදිංචි කිරීනම් ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

ix. ලයඹ වංලර්ධ්න, වංවහකෘිවක ශළ අභයන්තර කටයුතු අමළතයළං කළප කළර්යළය 

x. නජ්යහප නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xi. නග විජ්න නවේලළ කළර්යළය 

xii. කුරු ග දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

xiii. මලියනද්ල විදයළය 

xiv. මලියනද්ල බළලිකළ විදයළය 
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කළර්යළ වමශ II 

i. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, කුලියළපිටිය 

ii. කුලියළපිටිය කම්කරු කළර්යළය 

iii. කුලියළපිටිය බටහිර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

iv. කුලියළපිටිය කම්කරු විනිහචය වභළල 

v. කුලියළපිටිය ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

vi. වමෘද්ධි කළර්යළය, කුලියළපිටිය 

vii. කුලියළපිටිය කළර්මික විදයළය 

viii. කුලියළපිටිය මධ්ය මශළ විදයළය 

 

පුත්තම දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් මෆිවලර  කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

iii. දිවහත්රික් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

iv. දිවහත්රික් ඉඩම් පරිශර  කළර්යළය 

v. විග න අධිකළරී කළර්යළය 

vi. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

vii. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

viii. නිනයෝජ්ය කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

ix. දිවළ ලන නිධ්ළරී කළර්යළය 

x. පුත්තම ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xi. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xii. නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xiii. කළෂගු  විදයළ නදපළර්තනම්න්තු පුත්තම කළර්යළය 

xiv. ධීලර කළර්යළය 

xv. ලනජීවී වංරක්  කළර්යළය 

xvi. කම්කරු කළර්යළය 

xvii. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුන කිරීනම් කළර්යළය 

xviii. පුරළවිදයළ කළර්යළය 

xix. ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය 

xx. පුත්තම දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

අනුරළධ්පුර දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. රමවම්පළදන කළර්යළය 

ii. ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

iii. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

iv. මෆිවලර  කළර්යළය 

v. ඉඩම් පරිශර  නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල 

vii. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

viii. නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

ix. කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

x. ලන වංරක්  නදපළර්තනම්න්තුල 

xi. නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xii. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xiii. පළත් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල 
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xiv. කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xv. තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය 

xvi. තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xvii. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xviii. තළක්  විදයළය 

xix. අ/ ව මධ්ය මශළ විදයළය 

xx. අ/ ව වහලර් පළලි බළලිකළ විදයළය 

xxi. පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල 

xxii. ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල 

xxiii. අනුරළධ්පුර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

 

නප න න්නරුල දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් වමෘද්ධි අධ්යක් කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් මෆිවලර  කළර්යළය 

iii. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

iv. ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

v. කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

vi. ආපදළ කෂමනළකර  ඒකකය 

vii. තමන්කඩුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

viii. දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

ix. දිවහත්රික් ලන වංරක්  කළර්යළය 

x. ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය 

xi. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xii. නප / ව රළජ්කීය විදයළය 

xiii. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xiv. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

xv. නප න න්නරුල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

xvi. නප න න්නරුල කම්කරු කළර්යළය 

 

බදුන දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය, බදුන 

ii. වමෘද්ධි වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු බදුන දිවහත්රික් කළර්යළය 

iii. දිවහත්රික් ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය  

iv. දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

v. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය 

vi. දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකර  කළර්යළය 

vii. කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න කළර්යළය 

viii. ජ්ළිවක වශජීලනය ශළ රළජ්ය භළළ කළර්යළය 

ix. දිවහත්රික් මි පළන කළර්යළය 

x. වශකළර මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xi. දිවහත්රික් තක්නවේරු කළර්යළය 

xii. දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

xiii. පුපුර  ද්රලය පළක කළර්යළය 

xiv. බදුන දිවහත්රික් වමළජ් ආරක්  කළර්යළය 

xv. රජ්නේ විග න කළර්යළය 
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xvi. නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xvii. නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xviii. දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය 

xix. වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xx. නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය 

xxi. නිනයෝජ්ය මෆනුම්පිව කළර්යළය 

xxii. නිනයෝජ්ය නපෝවහ්  මළවහටර් ජ්නරළන කළර්යළය 

xxiii. ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය 

xxiv. අපනයන කෘකරකර්ම කළර්යළය 

xxv. අංක 05 කම්කරු විනිහචය වභළල, බදුන 

xxvi. නජ්යහප මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය 

xxvii. පුරළවිදයළ ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

xxviii. ධ්ර්මදූත විදයළය, බදුන 

xxix. බදුන මධ්ය මශළ විදයළය 

xxx. විළඛ්ළ උවවහ බළලිකළ විදයළය, බදුන 

xxxi. වරවහලතී විදයළය, බදුන 

xxxii. තළක්  විදයළය, බදුන 

xxxiii. ප්රළනද්ය ය කර්මළන්ත නවේලළ මධ්යවහාළනය, වල 

xxxiv. බදුන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කළර්යළ වමශ II 

i. බණ්ඩළරනල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ii. මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය, බණ්ඩළරනල 

iii. කශනග න කෘකරකර්ම පර්නේක්  ආයතනය 

iv. කළප ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය, බණ්ඩළරනල 

v. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, බණ්ඩළරනල 

vi. වල විදයළ ඨයපය 

vii. බණ්ඩළරනල මධ්ය මශළ විදයළය 

viii. ළන්ත නජ්ෝේ විදයළය 

ix. විළකළ බළලිකළ විදයළය, බණ්ඩළරනල 

x. කුඩළ කුසුම් බළලිකළ විදයළය, බණ්ඩළරනල 

xi. නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය, බණ්ඩළරනල 

xii. කම්කරු විනිහචය වභළල, බණ්ඩළරනල 

xiii. කළර්මික විදයළය, ලෆලතෆන්න 

 

කළර්යළ වමශ III 

i. මෆනුම් ශළ ංිවයම්ගත කිරීනම් ආයතනය දියතළල 

ii. කශනග න ජ්ළිවක පළව 

iii. ශපුතනන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය දියතළල 

iv. දියතළල ගුලන් ශමුදළල 

 

කළර්යළ වමුශ lV 

i. නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය මහියංගනය 

ii. ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය  මහියංගනය 

iii. මහියංගනය ජ්ළිවක පළව 

iv. ප්රළනද්ය ය කම්කරු කළර්යළය, මහියංගනය 
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නම  රළග දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය 

ii. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

iii. ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

iv. ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

v. වශකළර ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය 

vi. ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

vii. වශකළර මෆිවලර  නක මවළරිවහ කළර්යළය 

viii. රජ්නේ විග න උප කළර්යළය 

ix. ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය 

x. දිවළලන කළර්යළය 

xi. අන්තර් පළත් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

xii. නප දු ලෆඩ ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xiii. විග කළධිපිව නදපළර්තනම්න්තුල 

xiv. නග විජ්න වංලර්ධ්න දිවහත්රික් කළර්යළය 

xv. දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය 

xvi. රබර් වංලර්ධ්න දිවහත්රික් කළර්යළය 

xvii. අපනයන කෘකරකර්ම කළර්යළය 

xviii. මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය 

xix. නම  රළග ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

xx. දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය 

xxi. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xxii. දිවළ මනශේවහත්රළත් අධිකර ය 

xxiii. පළත්බද මශළධිකර ය 

xxiv. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 

xxv. නම  රළග දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

රත්නපුර දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය 

ii. වල වබරගමුල  නරජිවහට්රළර් කළප කළර්යළය 

iii. නබෞද්ධ් කටයුතු නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය 

iv. දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය 

v. විග න අධිකළරී කළර්යළය 

vi. ඉඩම් පරිශර  වෆසුම් කළර්යළය 

vii. දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය 

viii. මෆිවලර  කළර්යළය 

ix. රත්නපුර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

x. මිනින්නදෝරු කළර්යළය 

xi. නිනයෝජ්ය වර්නේයර් ජ්නරළන කළර්යළය 

xii. පළත් වර්නේයර් ජ්නරළන කළර්යළය 

xiii. තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල 

xiv. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුන කිරීනම් කළර්යළය 

xv. දිවළ ලන නිධ්ළරී කළර්යළය 

xvi. නිනයෝජ්ය නග විජ්න නවේලළ කළර්යළය 

xvii. කම්කරු විනිහචය වභළල 

xviii. කළර්මික විදයළය 

xix. උවවහ තළක්  විදයළය 
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xx. සීලලී මධ්ය මශළ විදයළය 

xxi. රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

xxii. මශළධිකර ය/ ව දිවළ අධිකර ය 

xxiii. ංවින අභියළචනළ මශළධිකර ය 

xxiv. අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල 

xxv. මෆනුම් අධිකළරී කළර්යළය 

xxvi. ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය 

xxvii. රත්නපුර නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xxviii. රත්නපුර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 

 

කළර්යළ වමශ II 
 

i. නජ්යහප නිනයෝජ්ය නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, මුලගම - රත්නපුර 

ii. දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය - රත්නපුර 

iii. සර්ගවන් බළලිකළ විදයළය - රත්නපුර 

iv. නේසු බිළින්දළනේ කනයළරළමය - රත්නපුර 

v. ඇනෝංයවහ විදයළය - රත්නපුර 

vi. සුමන බළලිකළ විදයළය - රත්නපුර 

vii. නිනයෝජ්ය නපෝවහ් මළවහටර් ජ්නරළන කළර්යළය - රත්නපුර 

viii. ප්රළනද්ය ය ගි ම් කළර්යළය, තෆපෆන අධිකළරී නදපළර්තනම්න්තුල -රත්නපුර 

ix. නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය - රත්නපුර 

x. ජ්ළිවක නකෞතුකළගළරය - රත්නපුර 

xi. කළප නිනයෝජ්ය ලන වංරක්ක කළර්යළය - රත්නපුර 

xii. වබරගමුල කළප කම්කරු කළර්යළය - රත්නපුර 

xiii. දිවහත්රික් කර්මළන්තළළ පරීක්ක ඉංජිනන්රු කළර්යළය - රත්නපුර 

xiv. ප්රළනද්ය ය මිනින්නදෝරු කළර්යළය - රත්නපුර 

xv. නිනයෝජ්ය නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය රත්නපුර 

 

කළර්යළ වමශ III 

 

i. කම්කරු කළර්යළය - ඇඹිලිපිටිය 

ii. නළයකත්ල වංලර්ධ්න ජ්ළිවක මධ්යවහාළනය, නල නගරය - ඇඹිලිපිටිය 

iii. කළර්මික විදයළය - ඇඹිලිපිටිය 

iv. ඇඹිලිපිටිය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

 

කගන දිවහත්රික්කය 

කළර්යළ වමශ I 

i. කගන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය 

ii. අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල , කගන 

iii. කගන කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල 

iv. කගන රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල 

v. කගන නද්ය ය ආදළයම් නදපළර්තනම්න්තුල 

vi. කගන දිවළලන කළර්යළය 

vii. කගන අඩවි ලන කළර්යළය 

viii. කගන කම්කරු විනිහචය වභළල 

ix. කගන නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය 

x. කගන ඉඩම් පරිශර  ප්රිවපත්ිව වෆසුම් කළර්යළය 

xi. කගන නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 
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xii. කගන නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය 

xiii. කගන දිවහත්රික් රමවම්පළදන ඒකකය 

xiv. කගන මෆිවලර  කළර්යළය 

xv. කගන ඉඩම්  නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 

xvi. කගන කළර්මික විදයළය 

xvii. කගන උවවහ තළක්  ආයතනය 

xviii. කගලු විදයළය 

xix. කගලු බළලිකළ විදයළය 

xx. කගන ළන්ත නජ් ේ බළලිකළ විදයළය 

xxi. කගන ළන්ත මරියළ විදයළය 

xxii. කගන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය 
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ඇමුණුම 02 

දිස්ත්රික් ද කකටටඅ තය න ුමු න නසනයුකප තල නුන ුනික ට ටනයායන 

 

01. කමොරටුල ුිරකප ටනයායන, තනුදුර ුිරකප ටනයායන 

02. ඉංගික ය ුිරකප ටනයායන, තනදුක් දට ුිරකප ටනයායන 

03. සීතනලට ුිරකප ටනයායන, කකහිඕවිඅ ුිරකප ටනයායන 

04. බණ්ඩනරිම ුිරකප ටනයායන, ටැස්බෑල ුිරකප ටනයායන 

05. මීක ිම ුිරකප ටනයායන, තව්ල ුිරකප ටනයායන 

06. මීිමුල ුිරකප ටනයායන, කලනයුප්පුල ුිරකප ටනයායන, කංකටොටුල ුිරකප ටනයායන 

07. ලල්නවිඅ ුිරකප ටනයායන, ඇල්පිටිය ුිරකප ටනයායන 

08. කබනයතර ුිරකප ටනයායන, කේරුල ුිරකප ටනයායන, තළු නිම ුිරකප ටනයායන 

09. ඉංගික ය ුිරකප ටනයායන, කික ඇල් ුිරකප ටනයායන 

10. තඹිමුල කටෝරකළේ ුිරකප ටනයායන, තස්බනකි කටෝරකළේ ුිරකප ටනයායන 

11. තකුරණ ුිරකප ටනයායන, මනතකල් ුිරකප ටනයායන, උකුකල ුිරකප ටනයායන 

12. ිකිකර ුිරකප ටනයායන, මනලතිම ුිරකප ටනයායන 

13. සූක යලැල ුිරකප ටනයායන, ඇඹිලිපිටිය ුිරකප ටනයායන 

14. තංිල් ුිරකප ටනයායන, දික් දලැල් ුිරකප ටනයායන 

15. හබරනදූල ුිරකප ටනයායන, ලැලිිම ුිරකප ටනයායන 

16. ලැලිපිටිය ුිරකප ටනයායන,  ඉමදූල ුිරකප ටනයායන 

17. තකුරැස්ස ුිරකප ටනයායන, ඉමදූල ුිරකප ටනයායන 

18. හක් දමු ුිරකප ටනයායන, ලස්මුල් ුිරකප ටනයායන 

19. තකවිය ුිරකප ටනයායන , තකවි ශ්රී පුර ුිරකප ටනයායන, ලැලිඔය ුිරකප ටනයායන 

20. කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන, දිඹුනි ුිරකප ටනයායන  

21. කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන,  තමනයටඩුල ුිරකප ටනයායන 

22. නණමඩුල ුිරකප ටනයායන , කටොඅකලකහර  ුිරකප ටනයායන, නිටලැරටිය ුිරකප 

ටනයායන 

23. තනයු ුිරකප ටනයායන, කංකටොටුල ුිරකප ටනයායන 

24. උඩුබද්කනල ුිරකප ටනයායන, ුන නතණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන 

25. උඩුබද්කනල ුිරකප ටනයායන, මනකම්කප් ුිරකප ටනයායන  

26. කහොකරොව්කතොතනු ුිරකප ටනයායන, කමොරලැල ුිරකප ටනයායන, කිෝමරනයටඩල 

ුිරකප ටනයායන 

27. ලුණුි ුිරකප ටනයායන, බිබි ුිරකප ටනයායන 

28. කසලණි ුිරකප ටනයායන, ඇඹිලිපිටිය ුිරකප ටනයායන 

29. ටතරිම ුිරකප ටනයායන, තිස්සමහනරනමය ුිරකප ටනයායන 
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30. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, මිණිකප් / හසට ුිරකප ටනයායන 

31. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන 

32. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, තදියතනල ුිරකප ටනයායන 

33. ලරටනකතො ුිරකප ටනයායන, ත නතුිල් ුිරකප ටනයායන 

34. ලරටනකතො ුිරකප ටනයායන, තව්ල ුිරකප ටනයායන 

35. ටෑිල් ුිරකප ටනයායන, කතොල්ිහකල ුිරකප ටනයායන 

 

 

 



ඇමුණුම 03 

දැනට පිහිටුවා ඇති බව වාර්තා වී ඇති අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

 

01. මුදල් අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

02. අධ්යාපන න අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

03. ිටනින්තදදෝු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

04. මේමු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

05. ද ජි්ථට්රාර් රන ාල් දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

06. වාරිමාර්ග දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

07. දපන ොලි්ථ දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

08. මාර්ිටම අධ්යාපන න  ා හුණුණු දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

09. දමෝටර්  ා දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 
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