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அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக : 23/2021        

 

து இக்கம் : MPA/HRD/IT/26/33/e-GN Project 

பாது  சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகாளம்பு 07. 

 

2021.11.05 

 

அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்  

இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்  

நாகாண ிபதந  பசனார்கள்  

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நாயட்டச்  பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள் 

ிபசதச பசனார்கள் 

அபச கூட்டுத்தாங்கள், ினதிச் சககின் தகயர்கள் 

 

அபச ிறுயங்கில் உள் உத்திசனாகத்தர்கள் நற்றும் அயர்கின் குடும் 

அங்கத்தயர்கின் தபவுகக 

'ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர்' பககநனில்  சசர்த்தல் 

 

கிபாந உத்திசனாகத்தர்கள் ஊடாக பாது நக்களுக்கு யமங்கப்டும்  சசகயயுடன்  

பதாடர்புகடன அன்ாட கடகந டயடிக்கககளுக்குத்  சதகயப்டும் தகயல்கக  

சசகாித்து கயத்தல் நற்றும் ாிசீக ார்த்தல் ஆகின டயடிக்கககளுக்கு அயசினப்டும் 

தபவுகள் பககந நற்றும் பநன்பாயள் 'ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர்' (eGN)  

ிகழ்ச்சித்திட்டத்திால் கடபகப்டுத்தப்ட்டு யயகின்து. சதசின  பக்கினத்துயம் 

யாய்ந்தபதாய திட்டநாக அகநச்சபகயனிால் படிபயடுக்கப்ட்டுள் இத்திட்டம், 

தற்சாது உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க அகநச்சிால் இங்கக தகயல் நற்றும் 

பதாடர்ாடல் பதாமில்நுட் பகயர் ிகனத்தின்  (ICTA) பதாமில்நுட் நற்றும் பசனற்திட்ட 

பகாகநத்துய ஆசாசக உதயியுடன்  பசனற்டுத்தப்ட்டு யயகின்து.   

 

02. அவ்யாச, ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர் திட்டத்தின் உத்சதசிக்கப்ட்ட தபவுகக 

சசகாிக்கும் பககநகன துாிதப்டுத்துயதற்கும், பள ாடும் உள்டங்கும் யககனில் அத் 

தபவுகக சசகாிப்தற்கும்  அபச  சசகயனின் சசகயத்  பதாகுப்க யிகத்திாகவும் 

ட்புவுடனும்  சணிச்  பசல்யது  பதாடர்ில்  அகநந்த பாயாதாப நறுநர்ச்சி நற்றும் 

யறுகந ஒமிப்புக்கா சாதிதிச்  பசனணினிால் யமங்கப்ட்ட ாிந்துகபனின் டி 

தற்சாது கடபகப்டுத்தப்ட்டு யயம் திட்டத்திற்கா தியத்தங்கக நதிப்பீடு 

பசய்யதற்காக அகநச்சபகயனிால் ினநிக்கப்ட்டுள் குளயிால் ஒப்புதல் 

யமங்கப்ட்டுள்து.  
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03. இவ்யாறு  சசகாிக்கப்ட்ட தபகய இத்திபினல் பகனில் கஞ்சினப்டுத்தி 

சம்ந்தப்ட்ட உத்திசனாகபூர்ய னன்ாடுகில் ிபசனாகிப்கத, 2006 இக்கம் 19 

இனுகடன இத்திபினல் ாியர்த்தகச் சட்ட ற்ாடுகின் டி அயசினப்டும் 

யிதிபககக யிதிப்தற்கு பதாமில்நுட் அகநச்சிால் டயடிக்கக டுக்கப்ட்டுள்து.  

ற்றுக்பகாள்ப்ட்ட தபவுப் ாதுகாப்பு / கிர்வு நற்றும் தியுாிகநப் ாதுகாப்புக் 

பகாள்கககின் கீழ், அந்தத் தபவு நற்றும் அவ்யவ் திர்கின் தற்சாகதன யசிப்ிடம் 

பதாடர்ாக கிபாந உத்திசனாகத்தர் ிாியின் கிபாந உத்திசனாகத்தர்கிால் அவ்யப்சாது 

இற்கப்டுத்தப்டும் தகயல்கின் தியுாிகந நற்றும் இபகசினத்தன்கந உறுதி  

பசய்னப்டுகின்.  அதன்டி, குடிநக்கின் சசகயத்  சதகயப்ாடு நற்றும் அபசின் 

உத்திசனாகபூர்ய தபவுகின்  சதகயக்சகற்வும் நாத்திபம் குித்த அபச 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கும்  நற்றும் ிறுயங்களுக்கும் இத்தபவுககப்  ப ிபசயசிக்கவும் 

னன்டுத்துயதற்கும் அனுநதிக்கப்டும். 

 

04. கிபாந உத்திசனாகத்தர்கிால் சநற்பகாள்ப்ட்டு யயம் கடகநக்கு உாித்தா 

நற்றும் குடிநக்களுக்கு சசகய யமங்கும் சாதும், ல்சயறு அபச ிறுயங்களுக்கு 

அயசினப்டும் வீட்டு நட்டத்திா தபவுகக  பதாகுக்கும் சாது ஈ- கிபாந உத்திசனாகத்தர் 

தகயல் அகநப்பு பககந நற்றும் பநன்பாயகப் னன்டுத்துயதற்காக அயசினப்டும் 

அடிப்கட ஆசாசககள் நற்றும் யமிகாட்டல்ககயும் சக நாயட்ட நற்றும் ிபசதச 

பசனார்களுக்கும் கிபாந உத்திசனாகத்தர்களுக்கும்  உள்ாட்டலுயல்கள்  இபாஜாங்க 

அகநச்சிால் யமங்கப்ட்டுள்து.  

 

05. இத்தபவு பககநனின் னன்ாட்டிகத் துாிதப்டுத்துதல் நற்றும் அபச  சசகயனில் 

கடகநனாற்றுயர்கள் நற்றும் அயர்கின் குடும் அங்கத்தயர்களுக்கு திட்டத்தின் 

ன்கக யிகபயில் யமங்கும்  சாக்குடன்  தபவுகக சசகாிப்தற்கா அச்சிடப்ட்ட 

டியங்ககப் னன்டுத்தி  வீட்டு நட்டத்தில் தபவுககத் திபட்டும் பன் சக அபச 

உத்திசனாகத்தர்கிதும் தபவுகக ஈ-கிபாந உத்திசனாகத்தர் தபவுத் தத்தினுள்  

இத்திபினல் பகனில் சசர்ப்தற்காக உள்ாட்டலுயல்கள்  இபாஜாங்க அகநச்சு நற்றும் 

பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சிால் இகணந்த  

சயகத் திட்டநாக கடபகப்டுத்துயதற்கு 2019.03.20 ஆந் திகதின நற்றும் 2021.03.29 

ஆந் திகதினில் கடபற் அகநச்சபகய கூட்டத்தில் தீர்நாம் டுக்கப்ட்டுள்து.  

 

06. அவ் அங்கீகாபங்கின் டி அபச உத்திசனாகத்தர்கின் நற்றும் அயர்கின் குடும் 

அங்கத்தயர்கின் தபவுகள் நற்றும் அடிப்கட வீட்டுத் தபவுகள் ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர் 

பககநனின் யிசசட ஈ - சசகயப் சார்டல் (www.esewa.gov.lk) பம் திபட்டுயதற்கு 

ின்யயம் டிபகககப் ின்ற்ப்டுகின். 

 

(i) அவ்யவ் அபச ிறுயங்கின் (கிக அல்து ிபாந்தின அலுயகங்கள் 

உள்டங்காக)  சக அபச உத்திசனாகத்தர்கிதும் நற்றும் அயர்கது குடும் 

அங்கத்தயர்கிதும் தபவுகக உள்ீடு பசய்யது குித்து திட்டநிடல் நற்றும் 

சநற்ார்கய  சநற்பகாள்யதற்காக  தா அல்து நித ய அியியத்தி 

https://www.esewa.gov.lk/
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யிடனத்துக்குப்  பாறுப்ா  சிசபஷ்ட அதிகாாி ஒயயகப ிறுயத் 

தகயாிால் பதலில்  பனாிடல்  சயண்டும்.    

 

(ii) அதன்ிகு, இந்த பககநனில் தகயல்கக உள்ிடுயதற்கா பசனல்ாட்டில் 

பதாமில்நுட் உதயிகன யமங்க தகயல் பதாமில்நுட் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா ஒய தயிிக உத்திசனாகத்தகப  ினநிக்கப்டல் சயண்டும்.  

 

(iii) அவ்யந்த ிறுயங்கின் தற்சாகதன தயினினின் கிட்டின அல்து நதிப்பீடு 

பசய்து இத்தபவுகக உள்ீடு பசய்து பளகநப்டுத்துயதற்கு திர்ார்க்கப்டும் 

கா யகபனககன திட்டநிடல் சயண்டும் (இதற்காக ஆறு (06) யாபங்களுக்கு 

சநற்டாத காத்கத நாத்திபம் டுப்தற்கு ாிந்துகபக்கப்டுகின்து). சநச  

பனர் குிப்ிடப்ட்ட ஒயங்கிகணப்பு அதிகாாிகள் இயயாிதும் தகயல்கள் 

நற்றும் கன பக்கின தகயல்ககயும் உள்டக்கி ிறுயத் தகாிால் 

சான்றுப்டுத்தப்ட்ட அிக்கக இகணப்பு -  01 இல் உள் நாதிாிப் டியத்தின் 

ிபகாபம் ஆங்கி  பநாமினில் நாத்திபம் பூபணப்டுத்தி egn@moha.gov.lk ன் 

நின்ஞ்சல் பகயாிக்கு (E-mail) 2021.11.22 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் அனுப்புயதற்கு 

டயடிக்கக டுத்தல் சயண்டும். 

 

(iv) இத்தபவுகக உள்ீடு பசய்னப்டுயது இகணப்பு - 02 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் 

துககக உள்டக்கின யககனிாகும். அதன்டி, ிறுயத்தின் ஒவ்பயாய  

உத்திசனாகத்தாிாலும்  தபவு பககநனினுள் சசர்க்கப்ட சயண்டின தது 

நற்றும் குடும்த் தகயல்கள் பதாடர்ாக துல்லினநா தபவுகக யமங்குயதன் 

பக்கினத்துயம் குித்த பதிவுடுத்துதக பன்கூட்டிசன  அியிப்தற்கு சநச 

குிப்ிடப்ட்ட அதிகாாிகள் டயடிக்கக டுக்க சயண்டும்.  

 

(v) அபச ிறுயங்கில் உள் ஒவ்பயாய அதிகாாியும் சநற்டி  சார்டலின் 

ஊடாக ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர் தபவு  பககநனின் ிபகஜ னாலி உள்ீடு 

பசய்யதற்கா உத்திசனாகபூர்ய ாீதினாக ிபசயசிக்க அந்ிறுயத்தில் பனர் 

குிப்ிடப்ட்டுள் சிசபஷ்ட நட்ட அதிகாாினின் உத்திசனாகபூர்ய நின்ஞ்சல் 

பகயாிக்கு தித்துயநா னர் பனர் (User Name) நற்றும் கடவுச் பசால் 

(Password) உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க அகநச்சிால் யமங்கப்டும். 

[அவ்யதிகாாிகளுக்கு யமங்கப்டும் நின்ஞ்சல் பகயாி அபச / ிறுயத்தி 

உத்திசனாகபூர்ய நின்ஞ்சல் பகயாினாக நாத்திபம் இயத்தல் சயண்டும். 

(<தயி>@<ிறுயப் ிாிவுப் பனர்>.gov.lk) அல்து (<தயி>@<ிறுயப் 

ிாிவுப் பனர்>.lk) யிதத்தில்].   

உதாபணம் :  xyz@abc.gov.lk, xyz@abc.lk 

திப்ட்ட  அல்து  சயறு  யககனில்  அகநந்த நின்ஞ்சல் பகயாிகள் ஊடாக 

இத்தபவுகக  உள்ீடு  பசய்யதற்கு யிண்ணப்ிப்தில்  இயந்து தயிர்ந்தியத்தல் 

சயண்டும். 

mailto:egn@moha.gov.lk


 

4 
 

07. இச் பசனற்ாட்டிற்கா அடுத்துயயம் டயடிக்கககள் குித்து அயசினப்டும் 

சநதிக  யமிகாட்டல்கள் நற்றும் பதாமில்நுட் அிவுறுத்தல்கக யமங்குயதற்காக 

அவ்யவ் அபச ிறுயங்கிால் பனர் குிப்ிடப்ட்டுள் ிபதா அதிகாாிகள் 

இயயயக்கும்  னிற்சி அநர்வுகக டாத்த உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க அகநச்சிால் 

ஒளங்குகள் பசய்னப்ட்டுள். 

 

08. இது குித்த சநதிக பதிவுடுத்தல்கள் அல்து தகயல்கக யிவுயதற்காக 

சநற்டி 06 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் பன்பநாமினப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கிால் 

(சிசபஷ்ட நட்ட தயிிக உத்திசனாகத்தர்கள்  அல்து தகயல் பதாமில்நுட் தயிிக 

உத்திசனாகத்தர்கள்) நாத்திபம் ின்யயநாறு பனர் குிப்ிடப்ட்டுள் அதிகாாிகக 

பதாடர்பு பகாள்ளுநாறு அினத்தயகின்சன். 

 

பனர் திய. டப்ியூ.ம்.டீ.ஸ். 

குணபத்  

 

பசல்யி. ம்.ன்.ன். சுப்ா 

தயி சிசபஷ்ட உதயிச் பசனார்    

(ிபாந்தின ிர்யாக நறுசீபகநப்பு) 

உள்ாட்டலுயல்கள்  இபாஜாங்க 

அகநச்சு 

சிசபஷ்ட உதயிச்  பசனார் 

(தகயல் பதாமில்நுட்ம்)  

பாது சசகயகள், நாகாண 

சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி 

அகநச்சு 

 

நின்ஞ்சல் 

பகயாி  

sasrar@moha.gov.lk 

 

egn-help@pubad.gov.lk 

 

பதாகசசி 0112050432 (அலுயகம்) /  

0714520545 (ககனடக்க 

பதாகசசி) 

 

0112689414 (அலுயகம்) 

பதாககல் 

இக்கம்  

0112369231 0112698461 

 

 

        

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி 

பசனார் 

பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

 

  

mailto:sasrar@moha.gov.lk
mailto:egn-help@pubad.gov.lk
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இகணப்பு 01 
 

 

 

 

 

 
 

Entering Data of the Officers in Public Institutions and their families to the 

“e-Grama Nialdhari” Data System / e-Sewa Portal 

 

(Please email the filled form to egn@moha.gov.lk or Fax to 0112369231) 

 
(A) Details of the Ministry/ Provincial Council/ Department/ Organization 

 
i.) Name of the Ministry/Provincial Council:  ……………………………………………  

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

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

ii.) Name of the Department/Organization 

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

iii.) Status:   (a)  Government        

  (b) Semi Government (Statutory)    

  (c) Government owned Business     

 

iv.) Address: …………………………………………………………………………………... 

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

v.) Phone (Office): ……………………… vi.) Fax: ….………………………… 

 

vii)   Official E-mail Address : ………………………………..……………………………… 

 

(B) Contact Details of the Senior Officer in charge of Establishment / Human  

 Resource Development matters: 
 

i.) Name:  (Mr./Mrs./Ms.): ………..…………………..………………………………….. 

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

ii.) Designation: ……………...………………………………………………………….. 

iii.) Phone (Office):  ………………..…… Mobile:  ……………………………..… 

 

iv.) Fax: ….………………………………  

 

v.) Official E-mail Address :  ……………………………..……………………………… 

For office use only 

    

mailto:egn@moha.gov.lk
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(C) Contact Details of the assigned Staff Officer in charge of Information &  

 Communication Technology  

 

i.) Name:  (Mr./Mrs./Ms.): ………..…………………..………………………………….. 

ii.) Designation: ……………...………………………………………………………….. 

iii.) Phone (Office):  ………………..…… Mobile:  ……………………………… 

 

iv.) Fax: ….………………………………  

 

v.) Official E-mail Address :  ….………………………………..………………………… 

 

(D) Details of Employees 

 

As of (Date): .….…/…….…/…….…….. (DD/MM/YYYY) 

    

No. of Regional Offices/Branches (if available): ……………………………………………… 

 
 Head Office Regional 

Offices/Branches 
(i) Appx. No. of full-time and pensionable 

staff 
          

(ii) Appx. No. of full-time and staff eligible 

for EPF/ETF 
          

(iii) Contract based employees  

 

         

(iv) Other  

 

         

Total           

 

(a) Planned date of commencing employees’ data entry (DD/MM/YYYY): …………………. 

 

(b) Planned date of completing employees’ data entry (DD/MM/YYYY): …………………... 

 

 

 

------------------- To be signed by the Head of Department/Organization ------------------ 

 

 

Signature :   ………………………………………………………………………….. 

 

Name : ………………………………………………………………………….. 

 

Designation : ………………………………………………………………………….. 

 

Date :  …………………………… 
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இகணப்பு - 02 

 

அபச அதிகாாிகள் நற்றும் அயர்கின் குடும் அங்கத்தயர்கின் தபவுகள்        

ஈ - கிபாந உத்திசனாகத்தர் திட்டத்தின் தபவுகக பககநனில் சசர்த்தல் - 

உள்டக்கப்ட்டுள்  தபவுத் துககள் 

 

1) வீட்டு அகின் அகநயிடம் பதாடர்ா தகயல்  /வீடு  நற்றும் அது அகநந்துள் காணி 

பதாடர்ா தகயல் 

 

1.1 வீட்டு அகின் அகநயிடத்துக்குாின நாகாணம், நாயட்டம், ிபசதச பசனகப் 

ிாிவு, நாகாண உள்ளூபாட்சி ிறுயம் நற்றும் சதர்தல்பதாகுதி ன் 

 

1.2 வீடு நற்றும் அது அகநந்துள் காணி பதாடர்ா தகயல் 

 வீட்டின் இனல்பு, பகயாி, யாக்கார்  இடாப்ில் திவு நற்றும் யாிப் ண 

இக்கம் ன் 

 வீடு அகநந்துள் காணினின் உாிகந / யதியிடக் காம் 

 வீட்டின் இனல்பு (யகக, அவு, சுயர் / கூகப / தகபனின் இனல்பு) 

 வீட்டுக்கு உாித்தா யசதிகில் காணப்டும் ிககந (ீர் / நின்சாபம் / 

ாிசக்தி  யசதிகள் / சுகாதாப யசதிகள் நற்றும் கமிவு பகாகநத்துயம்) 

 கடந்த 10 யயடங்கினுள் பகங்பகாடுத்துள் அர்த்தங்கள் நற்றும் னிர்ச்  

சசதங்கள் பதாடர்ா தகயல் 

 

2) வீட்டு அகின் கீழ் கணக்பகடுப்புச்  பசய்னப்டும் ர்கள் பதாடர்ா தகயல் 

 

2.1 வீட்டுத் தகயர் உள்ிட்ட வீட்டு அகின் ஒவ்பயாய அங்கத்தயர் பதாடர்ிா 

அடிப்கடத் தகயல்  

 பளப் பனர், ிந்த திகதி, சதசின அகடனா அட்கட இக்கம், சாபதி 

அனுநதிப்த்திப இக்கம், கடவுச் சீட்டு இக்கம் 

 ககனடக்கத்  பதாகசசி  இக்கம், திப்ட்ட நின்ஞ்சல் பகயாி 

(இயப்ின்) 

 வீட்டுத் தகயயக்குள் பதாடர்புகள், நதம், இம், யியாகநா/ 

யியாகநாகாத ற்ி 

 பயிாடு பசன்றுள் அங்கத்தயர்கள் ற்ின அடிப்கடத் தகயல் 
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2.2 அங்கத்தயர்கின் கல்யி நட்டம் நற்றும் அயற்றுடன் பதாடர்ா கன தகயல் 

i. தற்சாகதன கல்யி ிக, பற்றுள் அதிஉனர் கல்யித் தகககநகள் 

ii. பநாமித்  சதர்ச்சி, பற்றுள்  பதாமில்நுட் நற்றும்  பதாமிற் னிற்சி (NVQ, 

பகசார்ந்த நற்றும் கனகய) 

 

2.3 பாயாதாப டயடிக்கக குித்த யிபம்  

 ிபதா  பதாமிலின் / பாயாதாப டயடிக்ககனின் இனல்பு ( யியசானம், 

சசகய, ககத்பதாமிற் துக) 

 பாயாதாப டயடிக்கககில் தற்சாது ஈடுடாதியப்ின் திர்ார்க்கும்  

பதாமிலின் இனல்பு 

 அபச உத்திசனாகத்தர்கின் யிதகயகள் நற்றும் அாகதகள் இக்கம் 

 ஓய்வூதினபானின் ஓய்வூதின இக்கம்/ யிதகயகள் நற்றும் அாகதகள் இக்கம், 

ஓய்வூதினம் பசலுத்தப்டும் ிபசதச  பசனகம் 

 

2.4 தற்சாது யசிக்கும் கிபாந உத்திசனாகத்தர் ிாிவு அல்து அதற்கு பயிசன 

காணப்டும் வீடு / காணிச்  பசாத்துக்கள் பதாடர்ா தகயல்கள் 

(அகநந்துள் இடம், அவு, னிர்ச்  பசய்கக பசய்னப்ட்டுள் அவு நற்றும் 

யியசான / பாயாதாப னிர்கள், பசாத்தின் உாிகந பதாடர்ா இனல்பு) 

 

2.5 தற்சாகதன நாதாந்த யயநாம் பதாடர்ா யிபம் (பப்பு), அபசுக்கு யயநா 

யாி  பசலுத்தப்டுகின்தா ன்து ற்ி 

 

2.6 தற்சாது / இதற்கு பன்ர், அபசிால் கிகடக்கப் பற் பாயள் சார்ந்த நற்றும் 

ிதி உதயிகள் நற்றும் நாினங்கள் பதாடர்ா தகயல், அம்நாினங்கள் கிகடத்த 

/ கிகடக்கயியக்கின் யங்கிக் கணக்கு யிபம் 

 


