
 

ம�திய மாகாண 
காைம��வ  ேசைவ உ�திேயாக�த�  ேசைவய�� தர� III இ�� 
ஆ�ேச��� ெச�வத�கான ம� �ப �த�ப�ட ேபா�#� ப$�ைச – 2019 (2020) 

 

 

01. ம�திய மாகாண 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ேசைவய�� தர� III இ�� 
ஆ�ேச��� ெச�வத�கான ம� �ப �த�ப�ட ேபா�#� ப$�ைச 2019 (2020), ம�திய 
மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(வ�� ேவ) ேகாள+�கைமய,  ப$�ைச ஆைணயாள� 
நாயக�தா. நடா�த�பட/&ள� எ�பைத இ�தா. ெத1வ���'ெகா&கி�ேற�.  
 

02. ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�. நிர4தர நியமன� ெப�5 அ�பதவ�ய�. நிர4தரமா'க�ப� &ள 
ெபா� நி�வாக 6�றறி'ைக 03/2016 இ� அ#�பைடய�. PL ச�பள� ெதா�திய�� ஆர�ப 

ம�ட�தி� கீ8 ச�பள� ெப5� அ9வல� ம�5� MN-01-2016  ச�பள' �றிய;�#� கீ8 ச�பள� 

ெப5� அ9வல�க<'காக இ�ப$�ைச கீ8  �றி�ப�ட�ப � நகர=கள+. நடா�த�ப �. 

அ4நகர=க<� நகர இல'க=க<� கீேழ தர�ப� &ளன. ேபாதியள/ ப$�சா��திக& 

ேதா�றாதவ�ட�� அ.ல� ஏைனய காரண=கள+� ேப1. அ.ல� ஏேத@� ப$�ைச 

நிைலயெமா�ைற இர�� ெச�Aமிட�� ப$�சா��திகள+� இர)டாவ� வ�B���ப# ப$�ைச 

நிைலய� தC�மான+'�� த�5ண�� ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�ைதD சா�4திB'��. 
 

நகர�  நகர இல'க� 
மா�தைள   04 
க)#    05 
Eவெரலியா   06 

 

03.  
(I) இ�ப$�ைச, ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தா. நடா�த�ப வ�ட� ப$�ைச  

நடா��த. ம�5� ெப5ேப5கைள ெவள+ய� த. ெதாட�பாக அவரா. வ�தி'க�ப � 
ச�டதி�ட=க<'� ப$�சா��திக& கீ8�ப#த. ேவ) �. அவ1� தC�மானேம 
இ5தியானதா��.  
 

(II) ப$�சா��திகள+� ெபாB�  வ�தி'க�ப� &ள ச�ட=க& வ��தமான+ அறிவ��தலி. 
�ற�பாக அDசிட�ப� &ள�. இDச�ட=கைள மFறினா. ப$�ைச ஆைணயாள� 
நாயக�தா. வ�தி'க�ப � த)டைன'� ஆளாவத�� ேந1 �. 

 

04. ப$�சா��திக( இ�ப$�ைச'� ேதா�றேவ*#ய ெமாழி ,ல� :-  
இ�ப$�ைச சி=கள�, தமி8 ம�5� ஆ=கில� ஆகிய ெமாழிகள+. நடா�த�ப �. 
ப$�சா��திக& தம� வ�B�ப�ப# இதி. ஏேத@� ஒB ெமாழிHல�தி. ம� � 
இ�ப$�ைச'� ேதா�ற ேவ) ெம�ப�ட� வ�)ண�ப�'�� ெமாழி Hல� ப��ன� 
மா�5வத�� இடமள+'க�படமா�டா�. 

 

05. ச�பள� :-  2016.02.25 ஆ� திகதிய 03/2016 ஆ� இல'க ெபா� நிBவாக 6�றறி'ைகய�� ப�ரகார�, 

ம�திய மாகாண 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� தர� III, II ம�5� I இ�� 
ஏ��ைடயதான மாதா4த ச�பள அள/� தி�ட� : 
 

Iபா. 28,940 – 10 x 300 – 11 x 350 – 10 x 560 – 10 x 660 - Iபா. 47,990 ஆ��. Iபா. 31,940/-  

ஐ' கட4� ெச.வத�காக  தர� II இ�கான தர
ய�/� I. 35,790/- ஐ' கட4� ெச.வத�காக தர� 

I இ�கான தர
ய�/� ெப5த. ேவ) �. இத�� ேமலதிகமாக அரசினா. அரச 

அ9வல�க<'� கால�தி�� கால� வழ=க�ப � ஏைனய ெகா �பன/க<� வழ=க�ப �. 
 

�றி��: - நியமன� ெப5கி�ற ச4த��ப�தி. நைட
ைற�ப �த�ப � ச�பள அதிக1�� 
ச�டதி�ட=க<'� அைமய, அவ�க<'� ச�பள அதிக1�� நல�க& வழ=க�ப �. 
 



 

06. ேசைவ நிப0தைனக( :- 
 

(I) நியமன=கள+� எ)ண�'ைக ம�5� அ
9'� வB� திகதி எ�பன ம�திய மாகாண அரச  
ேசைவக& ஆைண'�(வ�னா. தC�மான+'க�ப �. சில ெவ�றிட=க& அ.ல� சகல 
ெவ�றிட=கைளA� நிர��த. அ.ல� நிர�பா� வ� த. ெதாட�பாக இ5தி� தC�மான� 
எ '�� உ1ைம ம�திய மாகாண அரச  ேசைவக& ஆைண'�(D சா�4ததா��. 

 

(II) ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�. நியமன=கைள நி�வகி'�� ெபா� நிப4தைனக<'��, 

இல=ைகD சனநாயக ேசாசலிச' �#யரசி� 2014-06-30 ஆ4 திகதிய 1869/4 ஆ� இல'க அதிவ�சட 

வ��தமான+ய�. ெவள+ய�ட�ப�ட ம�திய மாகாண 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� 
ேசைவ�ப�ரமாண' �றி�ப�. வ�தி4�ைர'க�ப� &ள நியதிக& நிப4தைனக<'�� ம�5� 

அDேசைவ� ப�ரமாண'�றி�ப�. ஏ�கனேவ ேம�ெகா&ள�ப�ட ஏேத@� திB�த�தி���, 

இன+வB� கால=கள+. ேம�ெகா&ள�பட/&ள ஏேத@� திB�த�தி���, தாபனவ�தி'ேகாைவ 

ஏ�பா க& ம�5� நிதி� ப�ரமாண=க& ஆகியவ�5'� உ�ப�  ெத1/ெச�ய�ப�ட 

ப$�சா��திக& தர� III இ9&ள பதவ� ஒ�5'� நியமி'க�ப வ� 

 

(III) இ�ப$�ைசய�. சி�தியைடA� ப$�சா��திக& நியமன� திகதிய�லிB4� ஒB வBட�தி�� 
த�திகா) அ#�பைடய�. நியமி'க�ப வ�. அவ�கள+� பதவ�க& நிர4தரமான�� 
ஓ�Mதிய� உ1��ைடய�மா��. ம�திய மாகாண 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� 
ேசைவ தர� III இ�� ஆ�ேச��� ெச�ய�ப�ட திகதிய�லிB4� 03 வBட கால�தி��& 
ேசைவ� ப�ரமாண' �றி�ப�. �றி�ப�� &ளவா5 
தலாவ� வ�ைன�திற�கா) 
தைட�ப$�ைசய�. சி�திெய��த. ேவ) �. 
 

(IV) இ�ப$�ைசய�� ெப5ேப5க<'கைமய நியமன� ெப5� ப$�சா��திக& 
இடமா�ற=க<'�� ம�திய மாகாண�தி. எ�ப�திய�ேல@� ேசைவயா�ற ேவ) ெம�ற 
நிப4தைன'�� கீ8�ப#த. ேவ) �.   
 

(V) நியமன� ெப5� ேசைவ நிைலய�தி. �ைற4தப�ச� 03 வBட கால� க�டாயமாக 
ேசைவயா�ற ேவ) �. ஆனா9� நியமன அதிகா1ய�னா. தC�மான+'க�ப � 
வ�ேசடமானெதாB காரண��'காக அ'கால� 
#வைடவத��& அ9வலைர இட� 
மா�5வத�� அவசியமானா. அத�கான அதிகார� நியமன அதிகா1'� உ) . 
 

(VI) அரச கBம ெமாழி -  ெபா� நி�வாக 6�றறி'ைக 01/2014 ம�5� அதைன� ெதாட�4� 
ெவள+ய�ட�ப�ட 6�றறி'ைகக<'கைமய நியமன� திகதிய�லிB4� 05 வBட=க& 

#வத�� 
�ன� இர)டாவ� அரச கBம ெமாழிய�. ேத�Dசி அைடய�பட. ேவ) �. 

 

07. நியமன�தி� ெபா1�  ெத23 ெச�4� 
ைற : - 
ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�. நிர4தர நியமன� ெப�5 அ�பதவ�ய�. 
உ5தி�ப �த�ப�ட ெபா� நி�வாக 6�றறி'ைக 03/2016 இ� அ#�பைடய�., PL ச�பள� 
ெதா�திய�� ஆர�ப ம�ட�தி� கீ8 ச�பள� ெப5� அ9வல� ம�5� MN-01-2016  

ச�பள' �றிய;�#� கீ8  ச�பள� ெப5� அ9வல�க& மா�திரேம இ�ேபா�#� 
ப$�ைச'� அ@மதி'க�ப வா�க&. வ�)ண�பதார�கள+�  வ�B�ப�� ப# ஒB ெமாழி 
Hல�தி. மா�திரேம இ�ப$�ைச'� ேதா�ற  
#A�.  ப$�ைசய�� ெமா�த� 
�&ள+கள+. �ைற4தப�ச� P�5'� ஐ�ப� (50%) வ Cத�ைத� ெப�5'ெகா&ள 
ேவ) ெம�ப�ட�, அQவா5 �&ள+க& ெப�5'ெகா&ள 
#யாத வ�)ண�பதார�க&, 
ம�திய மாகாண 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ேசைவய�. பதவ�ய�ைன� 
ெப�5'ெகா&வத�� எ4த வைகய�9� த�திெபற மா�டா�. திறைம ஒ(=�ம�5� 
நில/� ெவ�றிட=கள+� எ)ண�'ைக எ�பவ�றி� அ#�பைடய�. நியமன� 
வழ=க�ப �.  
 



 

08. தைகைமக(: - இ�ப$�ைசய�. ேபா�#ய� வத�� தைகைம ெப5� ெபாB�  ஒQெவாB 
ப$�சா��திக<� ெகா)#B'கேவ)#ய தைகைமக& : 

 

(I) ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�. நிர4தர நியமன� ெப�5 அ�பதவ�ய�. 
நிர4தரமா'க�ப� &ள ெபா� நி�வாக 6�றறி'ைக 03/2016 இ� அ#�பைடய�. PL 
ச�பள� ெதா�திய�� ஆர�ப ம�ட�தி� கீ8 ச�பள� ெப5� அ9வல� ம�5� MN-01-

2016  ச�பள' �றிய;�#� கீ8  ச�பள� ெப5� அ9வலராக இB�த. ேவ) �. 
 

(II) வ�)ண�ப�ப#வ� ேகார�ப � இ5தி� திகதி'� உட� 
4திய 05 வBடகால�ப�திய�. 
நிர4தர நியமன� ஒ�றி. 
ைன�பான ம�5� திB�திகரமான ேசைவயா�றிA&ளவராக 
இB'க ேவ) ெம�ப�ட�, அரச ேசைவக& ஆைண'�(வ�� 6�றறி'ைக இல. 
01/2020 இ. �றி�ப�� &ள  ஏ��க<'கைமய, ஒ('கா�5 த)டைன ஒ�றி�� 
ஆளாகாதவராக இB�த. ேவ) �. அதைன� ப�றி திைண'கள� தைலவ� 
உ5தி�ப �திய�B�த. ேவ) � 

 

(III) க.ெபா.த (சாதாரண தர) ப$�ைசய�. ெமாழி/ இல'கிய� ம�5� எ)கண�த�/ 
Uயகண�த�/ அ#�பைட'கண�த�/ வ��தக எ)கண�த� உ&ளட=கலாக இர)  
திறைமD சி�திக<ட� ஆ5 (06) பாட=க<'�' �ைறயாம. இர) '� ேம�படாத 
அம�வ�. சி�தியைட4திB�த.. 

 

(IV) ப$�சா��தியானவ� சிற4த நட�ைதAைடயவராக இB�த. ேவ) �  
 

(V) ஒQெவாB ப$�சா��திA� ம�திய மாகாண�தி� எ�ப�திய�ேல@� 
ேசைவயா�5வத���  பதவ�ய�9&ள கடைமகைள நிைறேவ�5வத��� உட., உள 
ஆேரா'கிய�திைன' ெகா)#B�த. ேவ) �. 

 

(VI) பதவ�'� ஆ�ேச��� ெச�வத�� �றி��ைர'க�ப�ட சகல தைகைமக<�  
2020.09.22 ஆ� திகதி'� 
� V��தி ெச�திB�த. ேவ) �. 

 

�றி�� : 
(1) ஏேத@� பதவ�ெயா�5'� நிர4தரமாக நியமன� ெச�வத�� 
� ேசைவயா�றிA&ள 

அ.ல� ஏேத@� பதவ�ெயா�5'� நிர4தரமாக நியமன� ெச�வத�� நிப4தைனயாக 
ேசைவயா�றிA&ள அ.ல� பய��சி ெப5வத�கான கால எ.ைலயாக ேம�ப# (ii) இ. 
�றி�ப�ட�ப�ட தைகைமகைள� ெப5வத�கான ஐ4தா)  காலெவ.ைலயாக 
கண'கிலிட�பட மா�டா�. ஏேத@� பதவ�ெயா�றி. நிர4தரமாக நியமன� ெச�வத�� 

�ன� ேசைவயா�றிA&ள த�காலிக/ அைமய அ#�பைடய�. ேசைவயா�றிA&ள 
கால�ப�திகைளA� ேம�ப# (ii) இ. �றி�ப�ட�ப� &ள தைகைமகைள� ெப5வத�கான 
05 ஆ)  காலெவ.ைல'காக கண'கிலிட�படமா�டா�. 

 

(2) வ�)ண�பதார� இ�பதவ�'� ெத1/ ெச�ய�ப#� நியமன� ெப5� ெபாB�  திைண'கள� 
தைலவ� அவைர வ� வ�'க உட�ப த. ேவ) �. 
 

(3)  ப�தியளவ�. ெதாழிE�ப� சா� பண�கள+. ஈ ப� &ள அ.ல�  ஏேத@� 
பண�க<'காக� பய��சியள+'க�ப� &ள  அ.ல� அரசா=க�தினா. வ�ேசடமாக 
பய��சியள+'க�ப� &ள எ4தெவாB தர�தி9
&ள ஊழிய�க& இ4த� ப$�ைச'�� 
ேதா�5வத��� த�திய�றவ�களாவா�. உதாரணமாக ெபாறிய�ய. ம�5� ெதாழி�சாைல� 
தர=கள+9&ள ஊழிய�க& ம�5� 6காதார� திைண'கள�தி9&ள ெபா� 6காதார 
ஊழிய�க& இ4த� ப$�ைச'�� ேதா�5வத�� த�தி ெபறமா�டா�க&. எவேர@� ஊழிய� 
ஒBவ� தா� த�தியானவரா அ.ல� த�திய�றவரா என ச4ேதக� ஏ�ப மிட��, அ� 
ெதாட�ப�. வ�)ண�பதார�, திைண'கள� தைலவ� ஊடாக ம�திய மாகாண அரச 
ேசைவக& ஆைண'�(வ�� ெசயலாள1ட� வ�சா1�த. ேவ) �. 
 



 

அேதேபா. இQவ�டய� ெதாட�பாக எவேர@� ஊழிய� ஒBவ1� தைகைம ெதாட�ப�. 
ம�திய மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(வ�ட� வ�சா1'�� ேபா� ச�பள அள/� 
தி�ட��ட� ஊழிய1� பண�க& ெதாட�பான 
(ைமயான வ�பரெமா�5 �றி�த 
திைண'கள�தினா. சம��ப�'க�பட ேவ) � எ�ப�ட� அ4த� பண�ைய ெச�வத�கான 
ேதைவ�பா கைள� V��தி ெச�வத�காக வ�)ண�பதாரB'� பய��சியள+'க�ப� &ளதா 
எ�ப� ப�றிA� அ�தைகய பய��சிக& வழ=க�ப�#B�ப�� அ� பய��சிய�� த�ைம 
ம�5� கால� ப�தி எ�பவ�ைறA� �றி�ப� த. ேவ) �. 

 

(4) அரசா=க ேசைவய�. த�காலிக, அமய ஊழிய�க&, சைபக&, Y� �தாபன=க& ம�5� 
அ�தைகய  ப�1/கள+� ஊழிய�க& இ�ப$�ைச'�� ேதா�ற த�திய�றவ�களாவா�க& 

 

(5) ப$�சா��திக& வ�)ண�ப=கைளD சம��ப��பத�� 
�ன� தா� திB�திA5� வைகய�. 
இதி. வ�தி'க�ப� &ள ேதைவக& அைன�ைதA� V��திெச�திB�த. ேவ) �. 
இQவறிவ��தலி. தர�ப� &ள தைகைமகைள� V��திெச�யாம. ப$�ைச'�� ேதா�5� 
ப$�சா��திக& ப$�ைசய�. ேபாதிய அள/ �&ள+கைள� ெப�றிB�ப�@�, நியமன� 
வழ=�வத�� த�திய�றவ�களாவ�. 

 

09. வ�*ண�ப5க( :  
 

(அ) (I) A4 அளவ�லான ஒB தாள+ைன (21x29 ெச. மF.) (சாதாரண ஹா� சீ�) பய�ப �தி இல'க� 01 
ெதாட'க� 03 வைரயான ப4திக& 
த. ப'க�தி9� இல'க� 04 இலிB4� மி�தி 
வைரயானைவ ஏைனய ப'க=கள+9� உ&ளட=�� வ)ண� வ�)ண�ப�திைன� 
தயா1�த. ேவ) �. 

 

(II) வ�)ண�ப�ப#வ�திைன� தயா1'��ேபா� அத� தைல�ப�. �றி�ப�ட�ப� &ள 
ப$�ைசய�� ெபயைர சி=கள வ�)ண�ப�ப#வ=கள+. சி=கள ெமாழி'� ேமலதிகமாக 
ஆ=கில ெமாழிய�9� தமி8 வ�)ண�ப�ப#வ=கள+. தமி8 ெமாழி'� ேமலதிகமாக 
ஆ=கில ெமாழிய�9� �றி�ப� த. அவசியமா��. இ�ப$�ைச'கான மாதி1 
வ�)ண�ப�ப#வ� இQவறிவ��த9ட� இைண'க�ப� &ள�. இ�மாதி1� ப#வ�தி�� 
அைமவாக மா�திரேம வ�)ண�பமான� தயா1'க�பட. ேவ) � எ�ப�ட� 
ப$�சா��தி ஒBவ� ஒ�5'� ேம�ப�ட வ�)ண�ப=கைள அ@�ப'Yடா�. நிழ�பட� 
ப�ரதிக& அ.ல� 
�ப�ரதிக& அ@�ப�பட'Yடா� என ேம9� அறிவ�'க�ப கி�ற�. 
உ1ய தகவ.க& ப$�சா��திய�� ெசா4த' ைகெய(�தி. ெதள+வாக' ெகா 'க�பட. 
ேவ) �. 
(ைம�ப �த�படாத ம�5� மாதி1 வ�)ண�ப�ப#வ�தி�கைமவாக 
தயா1'க�படாத வ�)ண�ப=க& எQவ�த 
�னறிவ��த9மி�றி நிராக1'க�ப �. 
வ�)ண�ப�ப#வ�தி� நிழ�பட�ப�ரதிெயா�ைற த�வச� ைவ�திB�ப� உசிதமான�. 
ப$�ைச அறிவ��தலி. தர�ப�ட மாதி1'� ப$�சா��திய�னா. 
(ைம�ப த�ப�ட 
வ�)ண�பமான� ஒ�திB'கி�ற� எ�பைத உ5தி�ப ��வ� ப$�சா��திய�� 
ெபா5�பா��. இ.ைலேய. வ�)ண�பமான� நிராக1'க�படலா�. 

 

(III) வ�)ண�ப�ப#வ�திைன ம�திய மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(வ��   
இைணய�தள�தி. ெப�5'ெகா&ளலா�. (www.psc.cp.gov.lk) 

 

(IV) ெத1/ ெச�ய�ப�ட ப$�சா��திக<'� வ�)ண�ப�ப#வ�தி. �றி�ப�ட�ப� &ள 

�ெல(��'க<டனான ெபய1. மா�திரேம நியமன' க#த� வழ=க�ப � எ�பதா. 
வ�)ண�ப�ப#வ�தி. ெபயரான� ச1யாக எ(த�பட. ேவ) �. நியனம=க& 
வழ=��ேபா� ெபய1ைன மா�றேவா அ.ல� ெபய1. ஒB ப�திய�ைன உ&ளட'கேவா 
அ.ல� ஒB ப�திய�ைன அக�றேவா அ@மதி'க�படமா�டா�. 

 
 
 
 
 



 

(ஆ) ப$�ைச' க�டண� –  

ப$�ைச' க�டண� 600/- Iபாவா��. இ�பண�ைத ம�திய மாகாண சைப  ப�ரதான 
ெசயலாள1� 20-03-02-13 எ�ற வBமான� தைல�ப��கீ8 ம�திய மாகாண�தி9&ள 
எ4தெவாB ப�ரேதச ெசயலக�தி��� ெச9�தி உ1ய வ�)ண�பதார1� ெபய1. 
ெபற�ப � ப�5Dசீ�ைட வ�)ண�ப�தி� உ1ய Y�#@& கழறாதவா5 ஒ�#வ�ட 
ேவ) �. ப$�ைச' க�டணமாக கா6' க�டைளக&, 
�திைரக&. தபா. அ.ல� உப 
தபா. அ9வலக=கள+. க�டண�ைத ெச9�தி ெபற�ப �  ப�5D சீ� 'க& 
ஏ�5'ெகா&ள�படமா�டா�.  எ'காரண� ெகா) � ப$�ைச' க�டண=க& மFளD 
ெச9�த�பட மா�டா� எ�ப�ட� ேவ5 ப$�ைசக<'காக மா�றC  ெச�ய�பட/� 
மா�டா�. ப�5Dசீ�#� நிழ�பட� ப�ரதிெயா�ைற த�வச� ைவ��'ெகா&<த. 
பய@&ளதா��. 

 

(இ) வ�)ண�ப=க& ப$�சா��திகள+� ெசா4த' ைகெய(�தி. ச1யாக/� ெதள+வாக/� 
நிர�ப�ப�  2020.09.22 ஆ4 திகதிய�ேறா அ.ல� அத�� 
�னேரா கிைட'க' Y#யவா5   

    

ெசயலாள�,  
ம�திய மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(,  
இல 244, க க[ேதா�ைட வ Cதி, க)#”  
 

எ�ற 
கவ1'� தா� ேசைவ �1A� திைண'கள� தைலவ� ஊடாக பதி/� தபாலி. 
அ@��த. ேவ) �. 
 

10. வ�)ண�ப�ப#வ�தி� இ5திய�. �றி�ப�ட�ப� &ளவாறான ஒB சா�றித8 திைண'கள� 
தைலவ�கள+னா. வழ=க�பட ேவ) �. �றி�த திகதி'�� ப��னராக' கிைட'க�ெப5� 
வ�)ண�ப=க& நிராக1'க�ப �. வ�)ண�ப�ைத ைவ�� அ@��கி�ற க#த உைறய�� 
இட�ப'க ேம. Hைலய�. ப$�ைசய�� ெபயைர ெதள+வாக' �றி�ப�ட. ேவ) �. இ4த 
நைட
ைற'� இண=க� தவ5� ப$�சா��திகள+� வ�)ண�ப� நிராக1'க�படலா�. 
2020.09.22 ஆ4 திகதிய�ேறா அ.ல� அத�� 
�னேரா ம�திய மாகாண அரச ேசைவக& 
ஆைண'�(வ��� கிைட'க'Y#யவா5 தம� வ�)ண�ப�திைன ேநரகால��ட� தம� 
திைண'கள� தைலவ1ட� சம��ப�'�மா5 வ�)ண�பதார�க<'� அறிவ�'க�ப கி�ற�. 
 

ப$�ைச'� வ�)ண�ப�'�� ச4த��ப�தி. ேசைவயா�5� ேசைவ நிைலய� ம�5� பதவ� 
எ�பனைவேய ப$�ைச ெதாட�பான அைன�� நடவ#'ைகக<'�� ஏ��ைடயதாவ�ட� 
வ�)ண�ப� அ@�ப�யப��ன� அ� ெதாட�பாக ஏ�ப � எ4தவ�த மா�ற=க<� கB�தி. 
ெகா&ள�படமா�டா�. 
 

11. ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா. வ�)ண�பதார�க& யாவB'�� ேநர]சிய�� ப�ரதி 
ஒ�5ட� ப�ரேவச அ�ைடA� அ@�ப�ப �. இத�� ஒ�ததாக, அதைன அறிவ��பத�� 
ப�தி1ைக அறிவ��தலான� ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா. ெவள+ய�ட�ப �. அ4த 
ப�ரேவச அ�ைட இ�றி ப$�ைச'� ேதா�5வத�� இடமள+'க�படமா�டா�. அறிவ��� 
ெவள+யாகி 02 அ.ல� 03 நா�க& ெச�ற ப��னB� அ@மதி அ�ைடக& 
கிைட'க�ெபறாவ�#� அ� ெதாட�பாக இல=ைக ப$�ைச� திைண'கள�தி�� அறிவ��த. 
ேவ) �.  
 

அதி. வ�)ண�பதா1ய�� 
(�ெபய�, 
கவ1, ேதசிய ஆ& அைடயாள அ�ைட இல'க�, 
ப$�ைசய�� ெபய�, ெதாைலநக. (ெப'[) இல'க�ைதA� ெகா)ட உம� ேகா1'ைக' 
க#த�ைத இல=ைக ப$�ைசக& திைண'கள�தி�� அறிவ��த. ேவ) �. 
ேதைவேய�ப#�, உ�மிட
&ள வ�)ண�ப�ப#வ�தின� நிழ�பட� ப�ரதிையA�, பண� 
ெச9�திய ப�5Dசீ�#� ப�ரதிையA�, பதி/� தபாலி. அ@�ப�ய ப�5Dசீ�ைடA� 
தயா�ப �தி ைவ��'ெகா&வ� மிக/� பய@&ளதாக அைமA�.  
 

 



 

ப$�ைச'�� ேதா�5� அ9வல� த� ைகெயா�ப�ைத உ5தி�ப �திய அ@மதி அ�ைடைய 
ப$�ைச நிைலய ேம�பா�ைவயாள1ட� சம�ப��த. ேவ) �. இ�ேற. ப$�ைச'�� 
ேதா�5வத�� இடமள+'க�படமா�டா�.  
 
 

12. ப$�ைச'� ேதா�ற அ@மதியள+�த. தக/� திறைமைய ஏ�5' ெகா)டெதன அைமயா�. 
ப��ன� ஒB க�ட�தி. அ� E)ண�யதாக ஆராய�ப �. வ�)ண�பதார�க<'� 
இ�ப$�ைச'��  ேதா�5வத�� அ@மதி அ�ைட வழ=க�ப�டைம ப$�சா��தி 
இ�ப$�ைச'� ேதா�5வத��றிய தைகைம'கைள� V��தி ெச��&ளா� என 
ஏ�5'ெகா&ள�ப�டதாக' கBத�படலாகா�. 

 
 

13. ப$�ைச ெப5ேப5க& ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா. ம�திய மாகாண அரச 
ேசைவக& ஆைண'�(வ��� வழ=க�ப �. இத�� ேமலதிகமாக, வ�)ண�பதார�க<'� 
ப$�ைச� ெப5ேப5க& ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா. தபா. Hலமாக அ.ல� 
www.results.exams.gov.lk எ�ற இைணய�தள�தி^டாக அறிவ�'க�ப ம 
 

14. வ�*ண�பதார2� ஆ( அைடயாள� : - இ�ப$�சா��திக& ப$�ைச ம)டப�தி. தா=க& 
ேதா�5� ஒQெவாB பாட�தி��� ேம�பா�ைவயாள1� திB�திA5� வைகய�. த=கள� 
அைடயாள�ைத நிIப�'�மா5 ேவ)ட�ப வ�. இத�காக ப��வB� ஆவண=கள+. 
ஒ�றிைனD சம�ப��த. ேவ) �.   

(அ) ேதசிய ஆ& அைடயாள அ�ைட 
    (ஆ) ெச.9ப#யா�� கட/Dசீ� . 

(இ) ெச.9ப#யா�� இல=ைக சாரதி அ@மதி�ப�திர�  
 

ேம9� ப$�சா��திக& அைடயாள�ைத உ5தி�ப �த' Y#யவா5 
க�ைதA� இB 
கா�கைளA� மைற'காம. ப$�ைச ம)டப�தி. Eைழத. ேவ) �. ேம9� 
அைடயாள�ைத உ5தி�ப ��வைத நிராக1'�� வ�)ண�பதார�க& ப$�ைச 
ம)டப�தி@& அ@மதி'க�படமா�டா�க&. ேம9� ப$�ைச ம)டப�தி@& Eைழ4த 
ேநர�திலிB4� ப$�ைச 
#வைட4� அதிலிB4� ெவள+ேய5� வைரய�. ப$�ைச 
அதிகா1களா. வ�)ண�பதா1ைய அைடயாள� காண' Y#ய வ�த�தி. 
க�ைதA� இB 
கா�கைளA� மைற'காம. இB�த. ேவ) �. 
 

15. ப$�ைச ஆைணயாள� நாயக�தா. வழ=க�ப � அ@மதி�ப�திர�ைத ைவ��&ள 
உ�திேயாக�த�க<'� ப$�ைச'�� ேதா�5வத�� 
#Aமான வ�த�தி. திைண'கள� 
தைலவ�க& கடைம _/ அள+'�மா5 ேவ)ட�ப கி�றன�. ப�ரயாணD ெசல/ வழ=க�பட 
மா�டா�. 

 

16. ெபா�யான தகவ7க8'கான த*டைன - வ�)ண�ப�ப#வ�ைத நிர���ேபா� மிக 
கவனமாக/� ச1யாக/� தகவ.க& வழ=க�பட ேவ) �. இ�ப$�ைச 
ச�டதி�ட=கள+�ப# எவேர@� ப$�சா��திெயாBவ� தைகைமய�றவ� என 
அறியவBமிட�� ப$�ைச'� 
�னராகேவா அ.ல� ப$�ைசய�� ேபாேதா அ.ல� 
ப$�ைசய�� ப��னராகேவா அ.ல� எ4தெவாB ச4த��ப�தி9� அவர� ப$�சா��தி 
உ1ைம இர��D ெச�ய�படலா�. ப$�சா��திய�னா. 
�ைவ'க�ப � ஏேத@� 
தகவெலா�5 எ4தெவாB ச4த��ப�தி9� உ)ைமய�றைவெயன ெத1யவBமிட�� அவைர 
அரச ேசைவய�லிB4� நC'க 
#A�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. ப$�ைச தி�ட� - ப$�ைச'கான பாட=க<� ஒQெவாB பாட=க<'� ஒ�'க�ப�ட 
�&ள+க<� ப��வBமா5 �றி�ப�ட�ப� &ளன :  

 
17.1  சகல எ(��Hல வ�ைட�தா&கள+9�, எ(���ப�ைழக& ம�5� ெதள+வ�ற 

ைகெய(�� ஆகியவ�5'�� �&ள+க& கழி'க�ப �. வ�)ண�பதார1� வ�B�ப��ப# ஒB 

ெமாழி 
ல�தி. மா�திரேம இ�ப$�ைச'� ேதா�ற 
#A�. ப$�ைசய�� ெமா�த� 

�&ள+கள+. �ைற4தப�ச� P�5'� ஐ�ப� (50%) வ Cத�ைத அதாவ� 100 அ.ல� அத�� 
Y#ய �&ள+கைள� ெப�5'ெகா&ள ேவ)#ய�ட� ஆ�ேச��� ெச�வத�கான அ#�பைட� 
தைகைமகைள� V��தி ெச��&ள வ�)ண�பதார�கள+� திறைம ஒ(=� அ#�பைடய�. 

ம�5� நில/� பதவ� ெவ�றிட=க<'� அைமய நியமன=க&  வழ=க�ப �. 

 

17.2. இB பாட=கள+ன�� ெமா�த� �&ள+க& 100 அ.ல� அத�� Y#யதாக 
இ.லாவ�#� ப$�ைசய�. சி�தயைட4தாதாக கB�படமா�டா�.  

 
18. பாடவ�தான� 

 

ெமாழியா�ற7 ம�9� 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ேசைவ தைகைமகா* 
ப$�ைச  (கால� : 2 ½ மண��தியால5க() : 
 

ஆேப�சக1� கB��'கைள ெவள+�ப �த., கிரகி�த., எ(��' ேகாைவ, ெமாழி ம�5� 
க� ைர, ெகா 'க�ப � தர/க<'கிண=க க#த�திைன வைரத., ெகா 'க�ப � 
ப4திகைளD 6B'கி எ(�த., சில வா'கிய=கள+� உ&ளட'க�திைன ஒB வா'கியமாக 
எ(�த., ெகா 'க�ப � தர/கைள' ெகா)  வைர�க& ம�5� அ�டவைணகைள� 
தயா1�த., எள+ய இல'கண வ�திகைள� ப�ரேயாகி�த. ஆகியவ�றி. ப$�சா��திய�� 
திறைனD ேசாதி�பத�� வ#வைம'க�ப�ட வ�னா'க<ட� ெதாட��ப�ட பாட�திைன இQ 
வ�னா�தா& ெகா)#B'��. 

 

அ9வலக ஆவண=க& ெதாட�ப�. ெசய�ப � 
ைற ப�றிய அ#�பைட ச�ட�தி�ட=க& 
ம�5� 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ஒBவ� ெசய�பட ேவ)#ய 
ைற ப�றிய 
அ#�பைட ச�ட�தி�ட=க&, ம�5� 
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ஒBவ� 
ெசய�பட ேவ)#ய வ�டய=கைள உ&ளட'கிய க#த� ெதாட�ப�. நடவ#'ைக எ '�� 
வ�த� ெதாட�ப�லான அ#�பைட வ�திக& ம�5� ஒ(=� வ�திக& ேபா�ற 
காைம��வ 
ேசைவ உ�திேயாக�த� ஒBவ1� பண�' கடைமக& �றி�� ப$�சா��திய�� அறிவ�ைன 
ேசாதி�பத�� வ#வைம'க�ப�ட வ�னா'க&  
 

அ9வலகெமா�றி. பய�ப ��� நிைனM�ட. நா��றி��, பண உ5திD சீ� க&, 
நக�/� தா&க&, வர/� பதிேவ , திகதிய� � 
�திைர, 
�திைர, பதவ� 
�திைர ம�5� 
தபா. ெபாதி, ம�5� அவ�றி� பய�பா  ேபா�ற அ9வலக�தி. ப�ரேயாகி'க�ப � 

ைறைமக& ப�றி ப$�சா��திய�� அறிவ�ைனD ேசாதி�பத�கான வ�னா'க& 
எ�பவ�ைற' ெகா)#B'��. எ.லா வ�னா'க<'�� வ�ைடயள+'க ேவ) �. 
 
 

பாட� 
ஆக' <#ய 
�(ள=க( 

சி�திெய�த 
ேவ*#ய 
�(ள=க( 

கால� 

ெமாழியா�ற. ம�5�  

காைம��வ ேசைவ 
உ�திேயாக�த�  ேசைவ 
தைகைமகா) ப$�ைச 

100 40  02 ½  மண��தியால=க& 

  உளDசா��  100 40 01  மண��தியால� 



 

ப�தி I :  ெமாழி�திற�, கிரகி�த. ஆகியவ�ைறD ேசாதி�பத�ெகன க�டைம'க�ப�ட 
வ�னா'க&. 6B'க� ம�5� க� ைர எ(�த.  
(1 மண��தியால
� 15 நிமிட=க<� - 50 �&ள+க&) 

 

ப�தி II :  
காைம��வ ேசைவ உ�திேயாக�த� ேசைவ'கான உளDசா�ப�ைனD 
ேசாதி�பத�கான ஒB ச�பவ�, Y�5 அ.ல� ப4திய�ைன 
அ#�பைடயாக'ெகா)  �5கிய வ�னா'க&, க�டைம'க�ப�ட வ�னா'க& 
ம�5� க� ைரக&. (1 மண��தியால
� 15 நிமிட=க<�- 50 �&ள+க&) 

 

உள>சா��� ப$�ைச : (கால� : 1 மண��தியால�) 
ப$�சா��திய�� எ)க& ெதாட�பான  திற�க&, த�'கக$தியாகD சி4தி'�� ஆ�ற. 
ம�5� ெபா� வ�ேவக� ஆகியவ�ைறD ேசாதி�பத�� வ#வைம'க�ப�ட வ�னா'க& 
ெதாட�பான பாட=கைள இQ வ�னா�தா& உ&ளட'��. 

 

இ� 50 ப.ேத�/ வ�னா'கைளA� �5கிய வ�ைட மாதி1ையA� உ&ளட'��. (கால� : 

01 மண��தியால�) சகல வ�னா'க<'�� வ�ைடயள+'க ேவ) �. 
 

19. இ�ப$�ைச அறிவ��தலி. ஏ�பா  ெச�ய�படாத ஏேத@� வ�டய� ெதாட�பாக ம�திய 
மாகாண அரசேசைவ ஆைண'�(D ெசயலாள1� தC�மான� இ5தி� தC�மானமா��. 
 

20. இத� சி=கள�, தமி8 ெமாழி அறிவ��த9'கிைடய�. ஏேத@� 
ர)பா  காண�ப � 
ப�ச�தி. சி=கள அறிவ��தேல ேமேலா=�த. ேவ) �. 

 
      ைக/இ: `.ஏ.#.ட�லிQ. தயான4த, 

ெசயலாள�, 
மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(, 
ம�திய மாகாண� 

 
2020 ெச�ட�ப� மாத� 04 ஆ� திகதி       
ம�திய மாகாண அரச ேசைவக& ஆைண'�(, 
இல. 244,  
க க[ேதா�ைட வ Cதி,  
க)#  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




