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இலங்கை ப ொறியியல் சேகவயின் சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பில், 2138/27 ஆம் இலக்ை 2019.08.28 ஆம் 

திைதிய அதிவிசேட வர்த்தமொனி மூலம் சேர்க்ைப் ட்ட திருத்தங்ைகள கடமுகறப் டுத்தல் 

 

இங்கக பாறியினல் தசகயயின் மூன்ாம் (III) தபத்திலிருந்து இபண்டாம் (II) தபத்துக்கும் நற்றும் 

இபண்டாம் (II) தபத்திலிருந்து முதாம் (I) தபத்துக்கும் தபமுனர்த்துயதற்கா குகந்தட்ச தசகயக் 

காத்கத திருத்துயது பதாடர்ா ஏற்ாடுகக உள்டக்கின  2138/27 ஆம் இக்க, 2019 ஆகஸ்ட் 

28 ஆம் திகதி பயளியிடப்ட்ட இங்கக ஜானக தசாசலிச குடினபசின் அதிவிதசட 

யர்த்தநானியில் குறிப்பிடப்ட்டுள் இங்கக பாறியினல் தசகயயின் தசகயப் பிபநாணக் 

குறிப்பின் ஐந்தாயது தசகயப் பிபநாணக் குறிப்புத் திருத்தத்துக்கு அகநன தற்தாது தசகயயில் 

உள் இங்கக பாறியினல் தசகய உத்திதனாகத்தர்களி தபமுனர்வு பின்யருநாறு யமங்கப்டும்:  

 

01. மூன்றொம் (III) தரத்திலிருந்து இரண்டொம் (II)  தரத்துக்கு தரமுயர்வு வழங்குதல்  

 

1.1) 2019 பப்பயரி 26 ஆம் திகதிக்கு முன்ர் தசகயக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்னப்ட்ட அலுயர்கள் 

திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயயின் பிபநாணக் குறிப்பின் 10.1.1.1 இன் பதாடர் 

இக்கம்  (vii) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் இங்கக பாறியினல் நிறுயபநான்றில் பூபண 

அங்கத்துயம் பற்றிருத்தல் அல்து  இங்கக பாறியினார்கள் நிறுயகத்திால் 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஏதாயது பாறியினல் நிறுயபநான்றில் பூபண அங்கத்துயம் (ட்டன 

பாறியினார் அந்தஸ்து) பற்றிருத்தலும்  அந்த ட்டன பாறியினார் அந்தஸ்திக 

பதாடர்ந்தும் தணி யப தயண்டின ததகயகனத்  தவிப 10.1.1.1 இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

அகத்து தகககநககயும் பூர்த்திபசய்த திம் அல்து 2019 பப்பயரி 26 ஆம் திகதி ஆகின 

இபண்டு திகதிகளுக்கும் பின்ர் யருகின் தித்திலிருந்து இபண்டாம் (II) தபத்துக்கு 

தபமுனர்த்தப்டுயர்.   

 

 

 

  



1.2) திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயயின் தசகயப் பிபநணாக் குறிப்பின் 10.1.1.1 இன் 

பதாடர் இக்கம் (iv) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் நற்கன அபசகருந பநாழித் ததாோ்ச்சிகன,  

01/2014 ஆம் அபசாங்க நிருயாகச் சுற்றிக்கக நற்றும் அதன் இகடதர் விகயா 

சுற்றிக்கககள் மூம்யமங்கப்ட்ட  சலுககக் காத்துக்குள் பூர்த்திபசய்த அலுயர்கள், 

நற்கன அபசகருந பநாழித்  ததகயப்ாட்கட உரின தததியில் பூர்த்தி பசய்த 

அலுயர்காகக் கருதப்டுயார்கள்.  

  
 

1.3)  திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயப் பிபநாணக் குறிப்பின் 10.1.1.1 இன் பதாடர் 

இக்கம்  (iv) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் நற்கன அபசகருந பநாழித் ததர்ச்சி, அபசாங்க 

நிர்யாக   சுற்றிக்கக 01/2014 நற்றும் அதனுடன் கூடின சுற்றிக்கககள் யமங்கின சலுககக் 

காத்துக்குள் நிகவு பசய்னாத அலுயர்கள், நற்கன அபசகருந பநாழித் ததர்ச்சி உள்ளிட்ட 

இந்தச் சுற்றிக்ககயின் 1.1 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் அகத்து தககநககயும் பூர்த்தி 

பசய்யும் தித்திலிருந்து தபம் இபண்டுக்கு (II) தபமுனர்த்தப்டுயர்.  

  

 
 

02. இரண்டொம் (II) தரத்திலிருந்து முதலொம் (I) தரத்துக்கு தரமுயர்வு வழங்குதல்    

 

 

2.1 )  தசகயப் பிபநாணக் குறிப்பின் ஐந்தாயது திருத்தம் கடமுகப்டுத்தப்டும் 2019 

பப்பயரி 26 ஆம் திகதியில் இபண்டாம் (II) தபத்தில் உள் அலுயர்கக முதாம் (I) 

தபத்துக்கு தபமுனர்த்தும் தயகயில், திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயப் 

பிபநாணக் குறிப்பின் 10.2.1 இன் (I) நற்றும் (III) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டிருந்த   

தகககநகளுக்குப் திாக பின்யரும் தகககநகள் ரிசீலிக்கப்டும்.  
 

(அ) இபண்டாம் (II)  தபத்தில் இபண்டு (02) யருடங்கள் பசனலூக்கமிக்க திருப்திகபநா 

தசகயகனப் பூபணப்டுத்தியிருத்தலும் இபண்டாம் (II) தபத்திற்கு தபமுனர்வு பற் பின்ர் 

இபண்டு (02) சம் ஏற்ங்ககப் பற்றிருத்தலும் தயண்டும்.  
 

 (ஆ) அங்கீகரிக்கப்ட்ட பசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு கடமுகயின் டி இபண்டாம் (II) 

தபத்திற்கு தபமுனர்வு பற் பின்ர், தற்தாகதன தபமுனர்வுத் திகதிக்கு முன்பா 

இபண்டு (02) யருடங்கள் திருப்திகபநா அல்து அதற்கும் தநா  பசனாற்றுகககன 

பயளிப்டுத்தியிருத்தல் தயண்டும்.  

 

 

2.2)  தசகயப் பிபநாணக் குறிப்பின்  ஐந்தாயது திருத்தம் கடமுகப்டுத்தப்டும் 2019 

பப்பயரி 26 ஆம் திகதியில் மூன்ாம் (III) தபத்தில் ஆறு (06) யருடங்களுக்கு தநற்ட்ட 

காம் பசனலூக்கமிக்க திருப்திகபநா தசகயகனப் பூர்த்தி பசய்துள், இச்சுற்றிக்ககயின் 

1.1 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் ஏற்ாடுகளுக்ககநன இபண்டாம் (II)  தபத்திற்கு தபமுனர்வு 

பறும் அலுயர்கக முதாம் (I) தபத்துக்கு தபமுனர்த்தும் தாது  10.2.1 இன் (I) நற்றும் 

(III) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டிருந்த தகககநகளுக்குப் திாக பின்யரும் தககநகள் 

ரிசீலிக்கப்டும்.  

 

 (அ) III  நற்றும் II ஆம் தபங்களில் ன்னிபண்டு (12) யருடங்கள் பசனலூக்கமிக்க, 

திருப்திகபநா தசகயகனப் பூபணப்டுத்தியிருத்தலும் திபாறு (11)  சம் 

ஏற்ங்ககப்   பற்றிருத்தல் தயண்டும்.  

 

 (ஆ) அங்கீகரிக்கப்ட்ட பசனாற்றுகக  நதிப்பீட்டு கடமுகயின் டி தபமுனர்வுத் 

திகதிக்கு முன்பா ன்னிபண்டு (12) யருடங்கள் திருப்திகபநா அல்து அதற்கும் 

தநா  பசனாற்ககககன பயளிப்டுத்தியிருத்தல் தயண்டும்.  

 
 

 

 



குறிப்பு  
 

2019 பப்பயரி 26 ஆம் திகதிக்கு முன்ர் இங்கக பாறியினல் தசகயயில் III ஆம் தபத்தில் 

ஆறு (06) யருடங்களுக்கு தநற்ட்ட காம் பசனலூக்கமிக்க திருப்திகபநா தசகயக் 

காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள், இந்த சுற்றிக்ககயின் பிரிவு 1.3 இன் ஏற்ாடுகளின் டி 

இபண்டாம் (II) தபத்திற்கு தபமுனர்வு பறும் அலுயர்கள் முதாம் (I) தபத்துக்கு தபமுனர்வு 

பறும் தாது, அந்த அதிகாரிகள் நற்கன அபசகருந பநாழித் ததர்திச்சிகனப்பூர்த்தி 

பசய்யதற்காக எடுத்த தநதிக காப் குதிக்குச் சநா காப் குதிபனான்றிால் அந்த 

அலுயர்கள் முதாம் (I) தபத்துக்கு தபமுனர்வு பறுயது காதாநதநாக்கப்டும்.  

 

2.3)  2019 பப்பயரி நாதம் 26 ஆம் திகதிக்கு முன்ர் தசகயக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்னப்ட்ட,  

இந்தச்   சுற்றிக்ககயின் பதாடர் இக்கம்  01 இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள்  ஏற்ாடுகளின் 

டி இபண்டாம் (II) தபத்திற்கு தபமுனர்வு பற்றுள் அலுயர்கள் முதாம் (I) தபத்துக்கு 

தபமுனர்வு ப முன்ர்  திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயப் பிபநாணக் 

குறிப்பின்  10.1.1.1 இன் பதாடர் இக்கம் (vii) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் இங்கக 

பாறியினார்கள் நிறுயகத்தில் பூபண அங்கத்துயம் பற்றிருத்தல் அல்து இங்கக 

பாறியினார்கள் நிறுயகத்திால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஏதாயது ரு பாறியினல் 

நிறுயபநான்றில் பூபண அங்கத்துயம் (ட்டனப் பாறியினார் அந்தஸ்து) 

பற்றிருத்தல் நற்றும் அந்த ட்டனப் பாறியினார் அந்தஸ்திக பதாடர்ந்தும் தணி 

யப தயண்டும் என்னும் நிந்தககனப் பூர்த்தி பசய்திருக்க தயண்டும்.  

 

குறிப்பு 
 

2019 பப்பயரி நாதம் 26 ஆம் திகதிக்குப் பின்ர் தசகயக்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்னப்ட்ட 

அலுயர்கக ,  மூன்ாம் (III) தபத்திலிருந்து இபண்டாம் (II) தபத்துக்கு தபமுனர்த்தும் தாது  

திருத்தப்ட்ட இங்கக பாறியினல் தசகயச் பிபநாணக் குறிப்பின் 10.1.1.1 இன் பதாடர் 

இக்கம் (vii) இன் கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் இங்கக பாறியினார்கள் நிறுயகத்தில் 

பூபண அங்கத்துயம் பற்றிருத்தல் அல்து இங்கக பாறியினார்கள் நிறுயகத்திால் 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஏதாயது ரு பாறியினல் நிறுயபநான்றில் பூபண அங்கத்துயம் 

(ட்டன பாறியினார் அந்தஸ்து) பற்றிருத்தல் நற்றும் அந்தப் ட்டன பாறியினார் 

அந்தஸ்திக பதாடர்ந்தும் தணி யப தயண்டின நிந்தககனப் பூர்த்தி பசய்னத் 

ததகயயில்க என்துடன் அந்த அலுயர்கள் இபண்டாம் (II) தபத்திலிருந்து முதாம் (I) 

தபத்துக்கு தவியுனர்வு பறும் தயகயில் அந்த நிந்தககன கட்டானநாக பூர்த்தி 

பசய்திருக்க தயண்டும்.  

 

இந்த சுற்றிக்கக அபச தசகய ஆகணக்குழுவின் அனுநதியுடன் பயளியிடப்டுகின்து.  

 

 

 

 

ப்ம்./  எஸ். பெட்டிஆபச்சி 

பசனார் 

பாது நிர்யாக, உள் ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

  


