ப ொது நிர்வொகச் சுற்றறிக்கக இல
: 31/2019

எனது இலக்கம் : CS/SLAS/AMEN/MINUT

ொகம் (IV)

ப ொது நிருவொக, அனர்த்த முகொகைத்துவ ைற்றும்
கொல்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
பகொழும்பு 07.
2019 ஒக்டைொ ர் ைொதம் 04 ஆந் திகதி
அகனத்து அகைச்சுக்களினதும் பசயலொளர்கள்,
ைொகொண சக களின்

ிரதை பசயலொளர்கள்,

திகணக்களத் தகலவர்கள்,
ைொவட்ை பசயலொளர்கள்,්ර
ிரடதச பசயலொளர்கள்
இலங்கக நிருவொக டசகவயின் டசகவப் ிரைொணக் குறிப் ில் 2019.08.19 ஆந் திகதிய 2137/5 ஆம்
இலக்க அதி விடசை வர்த்தைொனி அறிவித்தலின் மூலம் உள்ளைக்ப் ப்ட்ை திருத்தங்ககள
நகைமுகறப் டுத்துதல்
இலங்கக

நிர்வொக

டசகவயின்

தரம்

மூன்றிலிருந்து

தரம்

(III)

இரண்டிற்கும்

(II)

தரம்

இரண்டிலிருந்து (II) தரம் ஒன்றிற்கும் (I) தரமுயர்வு வழங்குவதற்கொன ஆகக் குகறந்த டசகவக் கொலத்கத
திருத்துவதுைன் பதொைர்புகைய ஏற் ொடுககள உள்ளைக்கிய இலங்கக சன
நொயக டசொசலிசக் குடியரசின்
2019

ஆகஸ்ட்

19

பவளியிைப் ட்டுள்ள
ிொிவிற்கொன

ஆந்

திகதிய

இலங்கக

திருத்தத்திற்கு

2137/5

நிருவொக

இணங்க

ஆம்

இலக்க

டசகவயின்

தற்ட ொது

அதிவிடசை

டசகவப்

வர்த்தைொனி

ிரைொணக்

டசகவயிலுள்ள

அறிவித்தலில்

குறிப் ின்

இலங்கக

நிருவொக

ஆறொவது
டசகவ

உத்திடயொகத்தர்களுக்கொன தரமுயர்வு வழங்கல் ின்வருைொறு டைற்பகொள்ளப் டும்.
01. மூன்றொம் (III) தரத்திலிருந்து இரண்ைொம் (II) தரத்திற்கு தரமுயர்த்துதல்.
1.1) 2019 ப ப்ரவொி 26 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் ஆட்டசர்ப்புச் பசய்யப் ட்டுள்ள உத்திடயொகத்தர்கள்
திருத்தப் ட்ைவொறொன இலங்கக நிர்வொக டசகவப்
இலக்கத்தின்
நைொத்தப் டும்

கீழ்

குறிப் ிைப் ட்டுள்ள

திறன்

ிரைொணக் குறிப் ின் 13.1.1. (அ) இன் vii ஆம்

இலங்கக

விருத்தி III ஆம் ைட்ைப்

அ ிவிருத்தி

நிருவொக

நிறுவகத்தினொல

ொைபநறிகய

பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய

டதகவப் ொட்கைத் தவிர 13.1.1. (அ) இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏகனய அகனத்துத்
தகககைககளயும் பூர்த்தி பசய்த திகதி அல்லது 2019 ப ப்ரவொி ைொதம் 26 ஆம் திகதி ஆகிய
இரண்டு திகதிகளில் பிந்திய திகதியிலிருந்து II ஆம் தரத்திற்கு தரமுயர்த்தப் டுவர்.

1.2) திருத்தப் ட்ைவொறொன இலங்கக நிர்வொக டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ின் 13.1.1. (அ) இன் பதொைர்

இலக்கம் v இன் கீழ் குறிப் ிட்டுள்ள ைற்கறய அரச கருைபைொழித் டதர்ச்சிகய 01/2014 ஆம்
இலக்க ப ொது நிருவொகச் சுற்றறிக்ககக்கும் அதன் டநர் எதிர் விகளவொன சுற்றறிக்கககளுக்கும்
இணங்க வழங்கப் ட்டுள்ள சலுககக் கொலங்களில் பூர்த்தி பசய்யும் உத்திடயொகத்தர்கள் உொிய
தினத்தில் ைற்கறய அரசகருை பைொழித் டதகவப் ொட்கைப் பூர்த்தி பசய்த உத்திடயொகத்தர்களொகக்
கருதப் டுவர்.
1.3) திருத்தப் ட்ைவொறொன இலங்கக நிர்வொக டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ின் 13.1.1. (அ) இன் பதொைர்

இலக்கம் v இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ைற்கறய அரசகருை பைொழித் டதர்ச்சிகய 01/2014 ஆம்
இலக்க ப ொது நிர்வொகச் சுற்றறிக்கக ைற்றும் அதன் டநபரதிர் விகளவொன சுற்றறிக்கககள் மூலம்
வழங்கப் ட்டுள்ள

சலுககக்

கொலத்தினுள்

பூர்த்தி

பசய்யொத

உத்திடயொகத்தர்கள்

ைற்கறய

அரசகருை பைொழித் டதசர்ச்சி உள்ளிட்ை இந்தச் சுற்றறிக்ககயின் 1.1 இல் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள
அகனத்து தகககைககளயும் பூரத்தி பசய்யும் தினத்திலிருந்து தரம் II இற்கு தரமுயர்த்தப் டுவர்.

02. இரண்ைொம் (II) தரத்திலிருந்து முதலொம் (I) தரத்திற்கு தரமுயர்த்துதல்.
2.1) டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ின் திருத்தம் நகைமுகறக்கு வரும் 2019 ப ப்ரவொி 26 ஆந் திகதியில்

தரம் II இல் உள்ள உத்திடயொகத்தர்களுக்கும் தரம் III இல் ஆறு (06) வருைங்களுக்கு டைற் ட்ை
பசயலலூக்கைிக்கதும்

திருப்திகரைொனதுைொன

டசகவக்

கொலத்கதப்

பூர்த்தி

பசய்துள்ள

உத்திடயொகத்தர்கள்
(அ). தரம் II இலிருந்து தரம் I இற்கு தரமுயர்வு ப றுவதற்குப் ப ற்றிருக்க டவண்டிய 13.2 (அ) இன்
பதொைர் இலக்கம் i இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள முதுைொனிப்

ட்ைத் தகககைகயப் பூர்த்தி

பசய்வதற்கொக இச்சுற்றறிக்கக பவளியிைப் டும் திகதியிலிருந்து ஐந்து (05) வருை சலுககக்கொலம்
வழங்கப் டுவதுைன் அந்தச் சலுககக் கொலத்தினுள் முதுைொனிப்

ட்ைத் தகககைகயப் பூர்த்தி

பசய்யும் உத்திடயொகத்தர்கள் இச்சுற்றறிக்ககயில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க
13.2 (அ) இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏகனய தகககைககளப் பூர்த்தி பசய்த தினத்திலிருந்து
நகைமுகறக்கு வரும் வககயில் தரம் I இற்கு தரமுயர்த்தப் டுவர்.
(ஆ
) தரம் II இலிருந்து தரம் I இற்கு தரமுயர்வு ப றுவதற்குப் ப ற்றிருக்க டவண்டிய 13.2 (அ) இன்
பதொைர் இலக்கம் v இன் கீழொன இரண்ைொம் விகனத்திறன் தகைதொண்ைல்

ொீட்கசகயப் பூர்த்தி

பசய்வதற்கு தரம் II இற்குத் தரமுயர்வு ப ற்ற திகதியிலிருந்து மூன்று (03) வருை சலுககக்
கொலபைொன்று வழங்கப் டுவதுைன் அச்சலுககக் கொலப்

குதியில் உொிய தகககைககளப் பூர்த்தி

பசய்யும் உத்திடயொகத்தர்கள் இச்சுற்றறிக்ககயில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க
13.2 (அ) இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏகனய தகககைககளப் பூர்த்தி பசய்த திகதியிலிருந்து
நகைமுகறக்கு வரும் வககயில் தரம் I இற்கு தரமுயர்த்த டுவர்.

2.2) டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ிற்கொன ஆறொவது திருத்தம் நகைமுகறக்கு வரும் 2019 ப ப்ரவொி 26

ஆந் திகதியில் தரம் II இல் உள்ள உத்திடயொகத்தர்ககள தரம் I இற்கு தரமுயர்த்தும் ட ொது 13.2(அ) இன்
ii ைற்றும் iv இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள தகககைகளுக்குப்

திலொக

ின்வரும் தகககைகள்

கவனத்திற் பகொள்ளப் டும்.
அ)

தரம் II இல் இரண்டு (02) வருை பசயலூக்க ைற்றும் திருப்திகரைொன டசகவக் கொலத்கதப்

பூர்த்தி பசய்திருத்தலும் தரம் II இற்குத் தரமுயர்வு ப ற்றதன்

ின்னர் இரண்டு (02) சம் ள

ஏற்றங்ககள உகழத்திருத்தலும்.
ஆ
.)

அனுைதியளிக்கப் ட்ை பசயலொற்றுகக ைதிப்பீட்டு நகைமுகறக்கு இணங்க தரம் II இற்குத்

தரமுயர்வு ப ற்றதன்
கொலத்தில்

ின்னர் தரமுயர்வு வழங்கும் தினத்துக்கு முன்னரொன இரண்டு (02) வருை

திருப்திகரைொன

அல்லது

அதற்கு

டைற் ட்ை

ைட்ைத்திலொன

பசயலொற்றுகககய

பவளிப் டுத்தியிருத்தல்.
2.3) டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ின் திருத்தம் நகைமுகறக்கு வரும் 2019 ப ப்ரவொி 26 ஆந் திகதியில்

தரம் III இல் ஆறு (06) வருைங்களுக்கு டைற் ட்ட பசயலலூக்கைிக்கதும் திருப்திகரைொனதுைொன டசகவக்
கொலத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள்ள இச்சுற்றறிக்ககயின 1.1. இல் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு
இணங்க தரம் II இற்கு தரமுயர்த்தப் டும் உத்திடயொகத்தர்ககள தரம் I இற்குத் தரமுயர்த்தும் ட ொது
13.2(அ) இன் ii ைற்றும் iv இன் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள தகககைகளுக்குப்

திலொக

ின்வரும்

தகககைகள் கவனத்திற் பகொள்ளப் டும்.
அ)

தரம்

III

ைற்றும்

II

இல்

ன்னிரண்டு

(12)

வருைங்கள்

திருப்திகரைொனதுைொன டசகவ கொலத்கதயும் பூர்த்தி பசய்திருத்தலும்

பசயலூக்கைிக்கதும்

திபனொரு (11) சம் ள

ஏற்றங்ககள உகழத்திருத்தலும்.
ஆ
.)

அனுைதியளிக்கப் ட்ை பசயலொற்றுகக ைதிப்பீட்டு நகைமுகறக்கு இணங்க தரமுயர்வு

வழங்கும் தினத்துக்கு முன்னரொன

ன்னிரண்டு (12) வருை கொலத்தில் திருப்திகரைொன அல்லது

அதற்கு டைற் ட்ை ைட்ைத்திலொன பசயலொற்றுகககய பவளிப் டுத்தியிருத்தல்.

குறிப்பு:
2019 ப ப்ரவொி 26 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் இலங்கக நிருவொக டசகவயின் தரம் III இல் ஆறு (06)
வருைங்களுக்கு டைற் ட்ை பசயலூக்கைிக்கதும் திருப்திகரைொனதுைொன டசகவக் கொலத்கதப் பூர்த்தி
பசய்துள்ள, இந்தச் சுற்றறிக்ககயின் 1.3 இல் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க தரம் II
இற்கு

தரமுயர்த்தப் ட்ை

உத்திடயொகத்தர்ககள

தரம்

I

இற்குத்

தரமுயர்த்து

ட ொது

அவ்

உத்திடயொகத்தர்கள் ைற்கறய அரசகருை பைொழித் டதர்ச்சிகயப் பூர்த்தி பசய்வதற்கு எடுத்த டைலதிக
கொலத்திற்குச் சைனொன கொலப் குதியினொல் அந்த உத்திடயொகத்தர்ககள தரம் I இற்குத் தரமுயர்த்து
தொைதிக்கப் டும்.

2.4) 2019 ப ப்ரவொி ைொதம் 26 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் டசகவயில் ஆட்டசர்ப்புச் பசய்யப் ட்டுள்ள
இச்சுற்றறிக்ககயின் பதொைர் இலக்கம் i இன் கிழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க தரம் II
இற்கு தரமுயர்வு வழங்கப் ட்டுள்ள உத்திடயொகத்தர்ககள தரம் I இற்கு தரமுயர்த்துவதற்கு முன்னர்
திருத்தப் ட்ைவொறொன இலங்கக நிர்வொக டசகவப்

ிரைொணக் குறிப் ின் 13.1.1. (அ) இன் vii ஆம்

இலக்கத்தின் கீழ் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள இலங்கக அ ிவிருத்தி நிருவொக நிறுவகத்தினொல் நைொத்தப் டும்
திறன் விருத்தி III ஆம் ைட்ைப் ொைபநறிகய பூர்த்தி பசய்து சொன்றிதழ் ப ற்றிருத்தல் டவண்டும்.
2.5) 2019 ப ப்ரவொி ைொதம் 26 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் டசகவக்கு ஆட்டசர்ப்புச் பசய்யப் ட்டுள்ள
உத்திடயொகத்தர்ககள தரம் I இற்கு தரமுயர்த்தும் ட ொது 13.2(அ) இல் பதொைர் இலக்கம் vi இன் கீடழ
குறிப் ிைப் ட்டுள்ள இலங்கக அ ிவிருத்தி நிருவொக நிறுவகத்தினொல் நைொத்தப் டுகின்ற திறன்
விருத்தி ைட்ைம் - II

ொைபநறிகய பவற்றிகரைொகப் பூரத்தி பசய்து சொன்றிதழ் ப ற்றிருக்க டவண்டும்

என்ற டதகவயொனது கவனத்திற் பகொள்ளப் ைைொட்ைொது.
2.6) II

ஆம்

தரத்திலிருந்து

தரம்

I

இற்கு

தரமுயர்வு

திருத்தப் ட்ைவொறொன இலங்கக நிர்வொக டசகவப்

ப றுவதற்குப்

நிர்வொகச்

சுற்றறிக்கக

ைற்றும்

அதன்

டவண்டிய,

ிரைொணக் குறிப் ின் 13.2 (அ) இன் பதொைர்

இலக்கம் v இன் கீழொன இரண்ைொம் விகனத்திறன் தகைதொண்ைல்
ப ொது

ப ற்றிருக்க

டநர்

ொீட்கசகய 10/2015 ஆம் இலக்க

எதிர்விகளவொன

சுற்றறிக்கககள்

மூலம்

வழங்கப் ட்டுள்ள சலுககக் கொலங்களினுள் பூர்த்தி பசய்யும் உத்திடயொகத்தர்கள் உொிய தினத்தில்
இரண்ைொம் விகனத்திறன் தகைதொண்ைல் ொீட்கசகயப் பூர்த்தி பசய்தவர்களொகக் கருதப் டுவர்.
இச்சுற்றறிக்கக அரசடசகவ ஆகணக்குழுவின் அனுைதியின் கீழ் பவளியிைப் டுகின்றது.

ஒப்பம்./டே.டே. ரத்னசிொி
பசயலொளர்
ப ொது நிருவொக, அனர்த்த முகொகைத்துவ ைற்றும் கொல்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு

