
அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக: 03/2019(I) 

                                                                     எனது இலக்கம் EST-3/DICIP/06/0280 

ப ாது  நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  

மாகாண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சு 

சுந்திர சதுக்கம் 

 ககாழும்பு 07. 
 

 2019.12.09 
 

அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்கள்  

ைாகாண பிரதை கசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள்  

 

தாபனவிதிக க ாவையின் ததாகுதி II இன் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் உப 

பிரிவின் கீழான ஒழுக் ாற்று அதி ாரி ளின் தபயர்ப் பட்டியல் 

 

 

தாபனவிதிக் ககாகவயின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் உப பிரிவின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க 2019.02.20 ஆந் திகதிய 03/2019 ஆம் இலக்க கபாது நிருவாகச் சுற்றறிக்ககயின் 

மூலம் கவளியிடப்பட்ட ஒழுக்காற்று விசாரகண உத்திகயாகத்தர்களின் கபயர்ப் பட்டியலுக்கு 

இத்துடன் இகணக்கப்பட்ட அட்டவகண இலக்கம் 01 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒழுக்காற்று 

உத்திகயாகத்தர்களின் கபயர்கள் புதிதாகச் கசர்க்கப்படுகின்றன.  

 

02. அச்சுற்றறிக்ககயின் மூலம் கவளியிடப்பட்ட கபயர் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விசாரகண உத்திகயாகத்தர்கள் கதாடர்பில் கசய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் ைற்றும் அந்தப் கபயர்ப் 

பட்டியலிலிருந்து அகற்றப்பட்ட உத்திகயாகத்தர்கள் கதாடர்பான விபரங்கள் அட்டவகண இலக்கம் 02 

இல் தரப்பட்டுள்ளன. 

 

03. கைலும், 1995.06.26 ஆந் திகதிய 35/92(II) ஆம் இல்கக கபாது நிருவாகச் சுற்றறிக்கக ைற்றும் 

1997.11.13 ஆந் திகதிய 35/92(IV) ஆம் இலக்க கபாது நிருவாகச் சுற்றறிக்கக என்பவற்றின் ஊடாக 

கவளியிடப்பட்ட ஒழுக்காற்று விசாரகண உத்திகயாகத்தர்களின் கபயர்ப் பட்டியல்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழக்கறிஞர்கள் கதாடர்ந்து ஒழுக்காற்று விசாரகண உத்திகயாகத்தர்களாகச் 

கசயற்பட முடியும்.    

 

04. தாபன விதிக் ககாகவயின் II ஆம் கதாகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19;14 ஆம் உப 

பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் ஒழுக்காற்று விசாரகண உத்திகயாகத்தர்கள் எதிர்காப்பு 

உத்திகயாகத்தர்களாகவும் ் முகறப்பாட்கட வழிநடாத்தும் உத்திகயாகத்தர்களாகவும் கசயற்பட 

முடியாது. 

 

05. ஓய்வுகபற்றதன் பின்னர் ஒழுக்காற்று உத்திகயாகத்தர் குழாத்தில் பதிவு கசய்வதற்கு 

எதிர்பாரக்கும் உத்திகயாகத்தர்கள் 2019.02.20 ஆந் திகதிய 03/2019 ஆம் இலக்கச் சுற்றறிக்ககயின் 

இகணப்பு 01 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாதிரிப் படிவத்திற்கு இணங்க விண்ணப்பங்ககளச் 

சைர்ப்பிக்க கவண்டும் என்பதுடன், அவர்களில் தகுதிகபறும் ஓய்வுகபற்ற உத்திகயாகத்தர்களின் 

கபயர்ப் பட்டியல் காலத்துக்குக் காலம் கவளியிடப்பட்டும். 

    

                               ஒப்பம்/ எஸ். பெட்டிஆரச்சி 

                                 கசயலாளர் 

         ப ாது  நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  

                  மாகாண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சு        



அட்டவகண இலக்கம்: 01 

 

தாபன விதிக் க ாவையின் ததாகுதி II இன் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் உப பிரிவின் கீழான ஒழுக் ாற்று அதி ாரி ளின் 

தபயர்ப் பட்டியல் 

 
 

                   

ததா. 

இலக் ம் 

முததலழுத்துக் ளுடன் 

தபயர் 

மு ைரி மற்றும் 

ததாவலகபசி இலக் ம் 

அரச கசவையில் 

இறுதியா  

ைகித்த பதவி 

அவமச்சு/ 

திவைக் ளம்/ 

நிறுைனம் 

ஒழுக் ாற்று 

விசாரவை நடாத்த 

முடியுமான 

மாைட்டங் ள் 

ஒழுக் ாற்று 

விசாரவை 

நடாத்த 

முடியுமான 

தமாழி 

மூலங் ள் 

 

01.  திரு. எம்.கக. குணதிலக 28. 

அன்டனி ஈ கபகரரா 

ைாவத்கத, 

கட்டலியம்பல்ல, 

கஹங்கை 

இரத்தினபுரி 

 

045-2225129 

071-7376706 

 

நிர்வாக 

உத்திகயாகத்தர் 

சகபச் கசயலகம் - 

சப்ரகமுவ 

ைாகாண சகப 

இரத்தினபுரி, 

கககாகல 

சிங்களம் 

02.  திரு. டி.கக.எம். 

குணகசகர 

இலக்கம் 23/89, 

கலஹிட்டியாககாட, 

உஹகண 

 

077-0107941 

071-3456090 

 

நிர்வாக 

உத்திகயாகத்தர் 

பிரகதச சுகாதார 

கசகவப் 

பணிப்பாளர் 

அலுவலகம் - 

அம்பாகற 

அம்பாகற, 

ைட்டக்களப்பு, 

திருககாணைகல, 

கைானராககல, 

நுவகரலியா  

சிங்களம் 

03.  திரு. எம்.ரீ. 

திஸாநாயக்க 

977/4ஏ, 

தவட்கஹவத்கத வீதி, 

கதற்கு தலங்ககை 

பத்தரமுல்கல. 

 

011-2787761 

077-3463054 

071-8124251 

கவத்தியசாகல

ச் கசயலாளர் 

இலங்கக கதசிய 

கவத்தியசாகல 

ககாழும்பு, 

காலி, 

இரத்தினபுரி, 

அநுராதபுரம், 

புத்தளம், 

களுத்துகற, 

சிங்களம் 



 
04.  திரு. டபிள்யு.எஸ். 

கபைரத்ன 

275/7, 

கனத்கத வீதி, 

கபாகர, 

அத்துருகிரிகய. 

 

011-2560920 

071-4807894 

 

சிகறச்சாகல 

அத்தியட்சகர் 

சிகறச்சாகலகள் 

திகணக்களம் 

அகனத்து 

ைாவட்டங்களும் 

சிங்களம் 

05.  திரு. டபிள்யு.எம்.சீ. 

பண்டார 

102/26, 

பிரகதச கசயலக வீதி, 

பாங்ககால்ல சந்தி, 

இப்பாகமுகவ 

60500. 

 

037-2259964 

071-0585401 

 

கைலதிக 

கசயலாளர் 

கபாது வளங்கள் 

ைற்றும் 

கதாழில்முயற்சி 

அபிவிருத்தி 

அகைச்சு 

அகனத்து 

ைாவட்டங்களும் 

சிங்கம், 

ஆங்கிலம் 

06.  திரு. என். ரத்னசிங்கம் 

 

இல. 24 6/8  

இனிட்டியம் வீதி, 

கதஹிவகள. 

 

077-8038226 

070-2628116 

 

பிரதி தபால் 

ைாஅதிபர் 

தபால் 

திகணக்களம் 

அகனத்து 

ைாவட்டங்களும் 

தமிழ், 

ஆங்கிலம் 

07.  திருைதி எச்.எம். விைலா 

ஜயதுங்க 

இலக்கம் 1110, 

இரண்டாம் கட்டம், 

அநுராதபுரம் 

 

025-2223624 

071-4478060 

 

ைாகாணக் 

கூட்டுறவுச் 

கசகவ 

ஆகணக்குழு 

கசயலாளர் 

கூட்டுறவுச் 

ஊழியர் 

ஆகணக்குழு 

அநுராதபுரம், 

குருநாகல், 

வவுனியா, 

கண்டி 

சிங்களம் 



அட்டவகண இலக்கம்:  02 

 

தபாது நிருைா ச் சுற்றறிக்வ  ள் மூலம் தைளியிடப்பட்ட ஒழுக் ாற்று விசாரவை உத்திகயா த்தர் ள்  

ததாடர்பில தசய்யப்பட்ட திருத்தங் ள்  

 
01. திருத்தம் ( மேற்ககொள்ளப்பட்ட திருத்தம் * என்ற அடடயொளத்தினொல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.) 

 

                   

ததா. 

இலக் ம் 

சுற்றறிக்வ  

இலக் ம் மற்றும் 

ததாடர் இலக் ம் 

தபயர் மு ைரி மற்றும் 

ததாவலகபசி 

இலக் ம் 

அரச 

கசவையில் 

இறுதியா  

ைகித்த பதவி 

அவமச்சு, 

திவைக் ளம்/ 

நிறுைனம் 

ஒழுக் ாற்று 

விசாரவை 

நடாத்த 

முடியுமான 

மாைட்டங் ள் 

ஒழுக் ாற்

று 

விசார

வை 

நடாத்த 

முடியுமா

ன தமாழி 

மூலங் ள் 

1. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 12 

 

திரு. அசசாக 

ஹபுஆரச்சி 

* இல.43, 

ஃபீல்ட் வியூவ் 

கார்டன், 

நாவின்கன, 

ைஹரககை 
 

071-8294525 

011-2804053 

சிகறச்சாகல 

ஆகணயாளர் 

சிகறச்சாகலக

ள் திகணக்களம் 

அகனத்து 

ைாவட்டங்களும் 

சிங்களம் 

2. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 17 

 

திரு. 

எச்.எம்.ஆரியானந்த 

கஹன்னாயக 

16.  

பீலிகபாதகை 

வீதி, 

நடுகாரகந்த 

பதுகள 

 

071-8154383 

055-2223570 

பிரகதச 

கசயலாளர்- 

ைஹியங்ககன 

ைாவட்ட 

கசயலகம் -  

பதுகள 

பதுகள, 

கைானராககல, 

அம்பாந்கதாட்கட, 

நுவகரலியா, 

*அம்பாகற 

*இரத்தினபுரி 

சிங்களம் 

3. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 37 

 

திரு. ஆர்.டி. 

கருணாரத்ன 

79/4, 

விகளயாட்டரங்கு 

வீதி, 

கககாகல. 

 

071-8280127 

035-2222847 
 

பிரகதச தபால் 

அத்தியட்சகர் - 

கககாகல 

தபால் 

திகணக்களம் 

ககாழும்பு 

கண்டி, 

இரத்தினபுரி, 

காலி 

*கககாகல, 

*ைாத்தகள, 

*குருநாகல் 

சிங்களம் 



4. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 81 

 

திரு. எஸ்.எம்.எல். 

சந்திரசிரி 

கம்ைான வீதி, 

ககாஸ்வத்கத. 

 

031-2257795 

*071-6267858 

கைலதிகப் 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் 

கதாழில்நுட்பக் 

கல்வித் 

திகணக்களம் 

புத்தளம், 

குருநாகல், 

கம்பஹா, 

 

சிங்களம் 

5. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 143 

 

திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.எம்

பியதாச 

 

இலக்கம் 16, 

ஜயகை, 

பதுகள. 

 

077-5488946 

055-2226138 

*071-3523746 
 

ைாகாண அரச 

முகாகைத்துவ 

உதவியாளர்-  

அதியுயர் தரம் 

உள்ளூராட்சித் 

திகணக்களம் - 

ஊவா ைாகாண 

சகப 

பதுகள, 

கைானராககல, 

நுவகரலியா, 

*கண்டி, 

*ைாத்தகள, 

*அம்பாகற 

சிங்களம் 

6. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 167 

 

திரு. 

எம்.எச்.பி.கக.எம். 

பண்டார 

218/21-ஜீ 

ககாழும்பு வீதி, 

குருநாகல். 

 

071-4312342 

037-2222237 

 

பிரகதச 

கசயலாளர்- 

ைாகஹா 

ைாவட்ட 

கசயலகம் -  

குருநாகல் 

குருநாகல், 

அநுராதபுரம், 

புத்தளம், 

கண்டி 

*கம்பஹா, 

*கககாகல, 

*ைாத்தகள 

சிங்களம் 

7. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 205 

 

திரு. எஸ்.கக. 

லியனகக 

12/1 ஏ, 

அந்தரவத்கத 

வீதி, 

கபால்கஹன்

ககாட 

ககாழும்பு 05. 

 

071-8175468 

077-9995468 

011-2812735 

கைலதிக 

கசயலாளர் 

உள்ளூராட்சி 

ைற்றும் ைாகாண 

சகபகள் 

அகைச்சு 

ககாழும்பு 

*(களுத்துகர, 

கம்பஹா, 

இரத்தினபுரி, 

கககாகல, 

குருநாகல், 

காலி) - 

நீக்குவதற்கு 

சிங்கம் 

ைற்றும் 

ஆங்கிலம் 

8. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 213 

 

திரு. 

ஆர்.ஏ.விஜயதிலக 

கதாட்டுபலவல்ல, 

அலககாலைட 

வீதி, 

ைதுராவல, 

கய்காவல. 

 

*071-2557097 

  066-2255210 

 

பிரகதச 

கசயலாளர்- 

ககலவகல 

ைாவட்ட 

கசயலகம் -  

ைாத்தகள 

ைாத்தகள, 

கண்டி, 

கககாகல, 

அநுராதபுரம், 

கபாலனறுகவ, 

*நுவகரலியா, 

*திருககாணைகல, 

*வவுனியா, 

*ைன்னார் 

சிங்களம் 



 
9. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 243 

 

திரு. ரீ.எம்.வில்பட் 

கதன்னககான் 

பாடசாகலக்கு 

எதிரில், 

கஹலஹல்கப 

(பண்டாரவகள 

ஊடாக) 

 

071-8221292 

057-2228590 

பிரகதச 

கசயலாளர் 

ைாவட்ட 

கசயலகம் -  

பதுகள 

பதுகள, 

கைானராககல 

*நுவகரலியா, 

*இரத்தினபுரி 

 

சிங்களம் 

 

02. அ ற்றல் ள் 

 

ததா. 

இலக் ம் 

சுற்றறிக்வ  

இலக் ம் மற்றும் 

ததாடர் இலக் ம் 

தபயர் மு ைரி மற்றும் 

ததாவலகபசி 

இலக் ம் 

அரச கசவையில் 

இறுதியா  

ைகித்த பதவி 

அவமச்சு, 

திவைக் ளம்/ 

நிறுைனம் 

அ ற்றுைதற் ான 

 ாரைம் 

01. 03/2019 

அட்டவகண 

இலக்கம்: 01 

கதா. இல. 289 

 

திரு. கவ. ஹீனடி 

கலகக 

236/13, 

ைஹியங்ககன 

வீதி, 

பதுகள. 

 

071-6590108 

055-2223737 

 

நிர்வாக 

உத்திகயாகத்தர் 

பிரதி ைாகாண 

சுகாதார கசகவப் 

பணிப்பாளர் 

அலுவலகம் - பதுகள. 

உத்திகயாகத்தர் 

இறந்துள்ளதாக 

கடிதம் மூலம் 

அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


