
 

பதொது ிர்ொக சுற்நநிக்கக இனக்கம் : 23/2022 

எணது இனக்கம் : சீஎல்எஸ்/ிசசட உர்/2017  

பதொது  ிருொக, உள்ொட்டலுல்கள், 

ொகொ   சகதகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அகச்சு 

 

2022.12.28 

 

அகணத்து அகச்சுக்கபின் பசனொபர்கள் 

 ிகக்கபத் கனர்கள் 

1620/22 இனக்கத்துகட 2009.09.24 ஆந் ிகி அிிசசட ர்த்ொணி 

அநிித்லில் பபிிடப்தட்ட அசொங்க நூனகர் சசகப் திொத்ின்தடி 

நூனகர் சசகின் ிசசட குப்புக்கு பர்த்ல் 

1620/22 இனக்கத்துகட 2009.09.24 ஆந் ிகி அிிசசட ர்த்ொணி அநிித்லில் 

பபிிடப்தட்ட அசொங்க நூனகர் சசகப் திொத்ின், 6:3:4 ஆம் தந்ிின் ஏற்தொடுகபின் 

திகொம்  நூனகர் சசகின் ிசசட குப்புக்கு பர்த்துற்கொக நூனகர் 1 ஆம் குப்தில் 

தின்ருொறு குநிப்திடப்தட்டுள்பொறு கககயுகட இனங்கக அசொங்க நூனகர் சசகின் 

நூனகர்கபிடிருந்து ிண்ப்தங்கள் சகொப்தடுகின்நண. 

02. ிசசட குப்திற்கு பர்த்துற்கொண ககககள் 

( அ )    i.  குப்பு I இன் நூனகர் திபொன்நில் குகநந்தட்சம் 05 ருட ிருப்ிகொண  

அத்துடன் பகணப்தொண சசகக்கொனத்க பூர்த்ி பசய்ிருத்ல். 

                                அத்துடன்  

அங்கீகொிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ஒன்நில் நூனகில் ற்றும் நூனக கல்  

ிஞ்ஞொணம் தற்நி ஒருருட தட்ட ிகன தின் தடிப்பு தட்ட டிப்சபொொில் 

சித்ிபதற்நிருத்ல். 

          அல்னது 

     ii.  குப்பு I இன் நூனகர் திபொன்நில் குகநந்தட்சம் 03 ருட ிருப்ிகொண 

அத்துடன் பகணப்தொண சசகக்கொனத்க பூர்த்ி பசய்ிருத்ல். 

                               அத்துடன் 



அங்கீகொிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககபொன்நில் நூனகில் ற்றும் கல் 

ிஞ்ஞொணம் பொடர்தொண இண்டு ருட ஆொய்ச்சி தட்ட ிகனப் தின் தடிப்கத 

சித்ிபதற்நிருத்ல். 

( ஆ )  தல்ககக்ககபொன்று / அங்கீகொிக்கப்தட்ட அச ிறுணம் அல்னது இனங்கக 

நூனகச் சங்கத்ின் பனம் டொத்ப்தடும் 160 ித்ிொனங்களுக்குக் குகநொ 

நூனகில் தற்நி கணிப் தொடபநிபொன்நிகண பூர்த்ி பசய்ிருத்ல். அத்துடன் 

( இ )   தட்கட நூனகர் ிகனக அகடந்ிருத்ல். 

03. அச சசக ஆகக்குளிணொல்  ிணம் பசய்ப்தடும் தொீட்கசக் குளிணொல் 

டொத்ப்தடும் சசகபப்பு ற்றும் ிநககளுக்கொண புள்பிகள் ங்கும் குி 

ிப்பீட்டு சர்பகப் தொீட்கசக்கு உட்தடுத்ப்தட்டு ிண அிகொொிிணொல் ககககள் 

உறுிப்தடுத்ப்தட்டன் தின்ணர் அத்குி ிப்பீட்டு சர்பகப் தொீட்கசில், ிநக 

ஒளங்கின் அடிப்தகடில் ற்றும் ினவுகின்ந பற்நிடங்கபின் எண்ிக்ககக்கு ஏற்த 

ிசசட குப்புக்கு தியுர்த்தும் பசற்தொட்டிகண அசொங்க சசக 

ஆகக்குளிணொல் சற்பகொள்பப்தடும். 

அந்  சர்பகப் தொீட்கசில்  ஏற்புகடொக்கிக் பகொள்பப்தடும் புள்பி ங்கும் 

கடபகந இங்கு இகப்பு -  1 ஆக கொட்டப்தட்டுள்பது. 

04. ககககள் தொீட்சித்துப் தொர்க்கப்தடுது 2016.08.08 ஆந் ிகிக்கொகும் என்தசொடு, 

அத்ிகிக்கு பன்ணர் ஓய்வு பதற்றுச் பசல்லும் உத்ிசொகத்ர்கள் கீச பற்நிடொகும் 

ிகிக்கு சசகில் திொற்நிிருப்தின் ற்றும் அசிப்தடும் ககககள் 

அகணத்கயும் பூர்த்ி பசய்ிருப்தின் இற்கொக ிண்ப்திக்கனொம். 2012.09.02 ஆந் ிகி 

பல் 2016.08.08 ஆந் ிகி க  நூனகர் சசகின் ிசசட குப்தில் பற்நிடம் ினி 

ிகி தின்ருொறு ப்தட்டுள்பது. 

ிகி பற்நிட அபவு 

2012.09.02 01 

2012.11.30 01 

2013.01.10 02 

2015.04.02 01 

2015.07.15 01 

 

அற்கக, இற்கொக ிண்ப்திக்கும் எசனும் ஒரு உத்ிசொகத்ர் ஏசனும் ஒரு 

பற்நிடத்ின் அடிப்தகடில் ிசசட த்ிற்கு பர்த்துற்கொக உொிக 

பதறுற்கொின் குநித் பற்நிடம் ஏற்தடும் ிகிக்கு சகன கககககபயும் பூர்த்ி 

பசய்து பகணப்தொண சசகில் ஈடுதட்டிருத்ல் சண்டும். அற்கக, 



உத்ிசொகத்ர்கபின் சசக பப்புிகன ற்றும் ிநகின் அடிப்தகடில் 

பற்நிடங்கள் ிப்தப்தடும். 

05. இந் பர்த்கன கடபகநப்தடுத்துற்கொண கககககபப் பூர்த்ி 

பசய்ிருத்ல் ற்றும் பற்நிடம் ினவுல் சதொன்ந இரு கொங்ககபயும் பூர்த்ி 

பசய்ிருத்ல் சண்டும். 

06. அகச்சுக்கள் ற்றும் ிகக்கபங்கள் உள்பிட்ட திந அசொங்க  ிறுணங்கபில் 

இனங்கக அச நூனகர் சசகக்கு உொித்ொண பர்த்ல்களுக்கு குியுகட சகன 

உத்ிசொகத்ர்களுக்கும் இத்துடன் இகக்கப்தட்டுள்ப ொிொிப் தடித்துக்கு ஏற்த 

ொொிக்கப்தட்ட ிண்தங்ககப து ிகக்கபத் கனர்களுக்கு சர்ப்தித்ல் 

சண்டும். ிகக்கபத் கனர்கள் ிண்ப்தங்கபில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிதங்கள் 

சொிொணக எண உறுிப்தடுத்ி ிண்ப்தொொிின் திநப்புச் சொன்நிழ், ிணக் 

கடிம், ிந்ப்தடுத்ல் கடிம், பர்த்ல் கடிம், கல்ிச் சொன்நிழ் ற்றும் 

கககககப உறுிப்தடுத்துற்கொண திந சொன்நிழ்கபின் சொன்றுப்தடுத்ி 

திிகளுடன் து அகச்சின்  பசனொபது தொிந்துகயுடன் இகந் சசககள் 

திப்தொபர் ொகத்ிற்கு சர்ப்தித்ல் சண்டும். 

07. ிண்ப்தங்கள் ஏற்றுக்பகொள்பப்தடும் இறுித் ிகி  2023.01.20  ஆகும். 

08. வு பசய்து இங்கு குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிடங்ககப குநித் 

உத்ிசொகத்ர்களுக்கு அநிச் பசய்வும். 

 

ஒப்தம்/. எம்.எம்.தி.சக. ொொதுன்சண 

பசனொபர் 

பதொது  ிருொக, உள்ொட்டலுல்கள், 

ொகொ சகதகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அகச்சு 

 

பொலைபபசி இைக்கம்  : 0112682972 

பொலைநகல்  இைக்கம்  : 0112688754 

மின்னஞ்சல் முகவரி         : dcs-ii@pubad.gov.lk 
         

                 

            



நாதிரி விண்ணப்ப்டிவம் 

1620/22 இக்கத்துடைன 2009.09.24 ஆந் திகதின அதிவிசேை வர்த்தநானி அறிவித்தலில் வவளியிைப்ட்ை 

இங்டக அபோங்க நூகர் சேடவயின் சேடவப் பிபநாணத்தின்டி நூகர் சேடவயின் விசேை வகுப்புக்கு 

தபமுனர்த்துவதற்கா விண்ணப்ப்டிவம் 

1. சேடவ நிடனம் 

i. அடநச்சு : ............................................................................................................................................................. 

ii. திடணக்கம் : ................................................................................................................................................. 

iii. உ அலுவகம் : ............................................................................................................................................ 

2. உத்திசனாகத்தரின் முழுப் வனர் : ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ திரு /திருநதி /வேல்வி 

3. முதவழுத்துக்களுைன் வனர்  : ................................................................................................................................... 

4. வனர் நாற்ப்ட்டிருப்பின் திருத்தப்ட்ை வனர்  : ............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

 5.   பிந்த திகதி :  ....................................................................................................................................................................... 

 6.   சதசின அடைனா அட்டை இக்கம் : ........................................................................................................................ 

 7.   நிபந்தப வசிப்பிை முகவரி : .............................................................................................................................................. 

 8.    வதாடசசி இக்கம் (டகனைக்க நற்றும் அலுவக) : ..................................................................................... 

 9.    நூகர் தவிக்கு முதலில் நினநம் வற் திகதி ( III ஆம் வகுப்பிற்கு ) :....................................................... 

         i. நினநக் கடித இக்கம் : .................................................................................................................................. 

 10.   தாங்கள் சேடவயில் உறுதிப்டுத்தப்ட்டுள்ளீபா? : ஆம் / இல்ட 

         i. உறுதிப்டுத்தப்ட்ை திகதி : ............................................................................................................................. 

        ii. சேடவயில் உறுதிப்டுத்தப்ட்ை கடித இக்கம்: ..................................................................................... 

 11.   நூகர் வகுப்பு II இற்கு நினநம் வற் திகதி : .................................................................................................. 

        i.  II ஆம் வகுப்புக்கு நினநம் வற் கடித இக்கம் : .................................................................................... 

 12.   நூகர் வகுப்பு I இற்கு நினநம் வற் திகதி : ..................................................................................................... 

        i.  I ஆம் வகுப்புக்கு நினமிக்கப்ட்ை கடித இக்கம் : ...................................................................................... 

 

 

 



13. 1620/22 இக்கத்துடைன  2009.09.24 ஆந் திகதின சேடவப் பிபநாணத்தின்  6 : 3 : 4 ஆம் அத்தினானத்தின் 

நற்றும் ான்காம் பின்னிடணப்பில் குறிப்பிைப்ட்டுள்வாறு பூர்த்தி வேய்துள் தடகடநகள் : 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

14. 

   i.  1997.08.01 ஆந் திகதி முதல் டைமுடப்டுத்தப்டும் சேடவப் பிபநாணத்தில் 

உள்ளீர்க்கப்ட்டுள்ளீபா? ஆம் / இல்ட 

   ii.  2009.09.02 ஆந் திகதி முதல் டைமுடப்டுத்தப்டும் சேடவப் பிபநாணத்தில் 

உள்ளீர்க்கப்ட்டுள்ளீபா? ஆம் / இல்ட 

15.  I ஆம் வகுப்பில் 05 அல்து 03 வருை முடப்புைா சேடவக் காம் முழுடநனடையும் திகதி : 

.................................................................................. 

16. 

..........................................................................................................................................................................................அடநச்சின் / 

திடணக்கத்தின் / அலுவகத்தின்  நூகர் ...........................................................உத்திசனாகத்தபாக சேடவனாற்றும் 

..........................................................................................................................................................................(முழுப் வனர்) 

ஆகின என்ால் சநற்குறிப்பிைப்ட்டுள் அடத்து  தகவல்களும் உண்டநனாடவ  நற்றும் ேரினாது 

எ 1620/22 இக்கத்துடைன  2009.09.24 ஆந் திகதின அதிவிசேை வர்த்தநானி  அறிவித்தலில் வவளியிைப்ட்ை 

இங்டக அபோங்க நூகர் சேடவப் பிபநாணக் குறிப்பின் 6: 3 : 4 ஆம் அத்தினானத்தின் ஏற்ாடுகளின் டி 

விசேை வகுப்பிற்கு தவி உனர்வு வ ான் தகுதியுடைனவர் எ அறிவிக்கிசன். 

 

திகதி:..........................................................  டகவனாப்ம்:.................................................................. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



திடணக்கத் தடவரின் ோன்றுடப 

.....................................................................................................அடநச்சின் / திடணக்கத்தின் / அலுவகத்தின் 

................................................. ( வகுப்பு) நூகர் தவிடன வகிக்கும் ................................................................................  

.திரு / திருநதி / வேல்வி  விசேை வகுப்புக்கு தவியுனர்த்துவதற்காக ேநர்ப்பிக்கப்ட்டுள் 

விண்ணப்ப்டிவத்தின் 1 முதல் 16 வடபனா தகவல்கள் அவரின் பிபத்திசனகக்  சகாடவக்கு ஏற் ேரினாது 

எ ோன்ளிக்கிசன். இந்த உத்திசனாகத்தர் வதாைர்பில் கீழ்க் குறிப்பிைப்ட்டுள் தகவல்கட 

முன்டவக்கிசன். 

 

1. சேடவக் காத்தில் எடுக்கப்ட்ை அடபச் ேம்ம் / ேம்நற் விடுமுடகள் ற்றின விபந 

................................................................................................................................................................................................ 

2. தவி உனர்வுக்கு விண்ணப்பித்த திகதியில், உத்திசனாகத்தர் இடணந்த நூகபாகப் ணிபுரிந்த முழு 

சேடவக் காம் : ............................................................................................................................................................... 

3. விசேை வகுப்பிற்கு தவி உனர்வு வ விண்ணப்பிக்கும் திகதியில் வகுப்பு I இன் சேடவக் காம் : 

................................................................................................................................................................................................... 

4. தவி உனர்வுக்கு விண்ணப்பித்த திகதிக்கு உைன்முன்பா 05 வருை சேடவக் காத்தின் சாது 

அடத்து ேம் ஏற்ங்கடயும் வற்று திருப்திகபநாதும் முடப்ாதும் சேடவக் 

காத்டதப் பூர்த்தி வேய்துள்ளீபா? .............................................................................................................................. 

5. உத்திசனாகத்தருக்கு எதிபாக ஒழுக்காற்று ைவடிக்டககள் ஏதும் எடுக்கப்ட்டுள்தா?    

............................................................................................................................................................. 

6. அடநச்சு/ திடணக்க/ நிறுவத் தடவரின் சிாரிசு : 

........................................... ஆந் திகதி முதல் இந்த உத்திசனாகத்தர் விசேை வகுப்புக்கு 

தவியுனர்த்துவதற்கு ரிந்துடபக்கிசன்./ இல்ட. 

 

திகதி : .......................................           திடணக்கத் தடவரின் டகவனாப்ம்  : .................................... 

              வனர் : 

             தவி : 

             உத்திசனாகபூர்வ தவி முத்திடப : 

 

 

 

 

 

 

 



7. அடநச்சின் வேனாரிது ரிந்துடப  

திடணக்கத்  தடவரின் சநற்கூறின ரிந்துடபடனயும் என்ால் ரிந்துடபக்கிசன். 

திகதி : ......................................            அடநச்சின் வேனாரிாது டகவனாப்ம் : ...................................... 

    வனர் : 

     தவி : 

     உத்திசனாகபூர்வ தவி முத்திடப : 

    



                                                                                                                                             
இ .I  

 

நூனகர் சேவயின் விசேட குப்பிற்கு தவி உர்வுக்காண சர்முகப் தரீட்வேயின் புள்ளி ங்கும் 

வடமுவந  

புள்ளிகள் ங்கப்தடும் முக்கி வனப்புக்கள் ஒவ்வாரு 

வனப்பின் 

கீழும் 

ங்கப்தடும் 

புள்ளிகள் 

வாத்ப் 

புள்ளிகள் 

1. சேவ மூப்பிற்காக: 

I ஆந் த்துவட நூனகாக 05 ருட திருப்திகாண சேவக் 

கானத்தின் பின்ணர் வாடர்ந்துரும் ஒவ்வாரு ருடத்திணதும் 

திருப்திகாண சேவக் கானத்திற்கு 05 புள்ளிகள் வீம்  

50 50 

1. திநவக்காக: 

2.1  தட்டப்பின் தட்டத் வகவகள் 

       2.1.1  நூனகவில் வாடர்தாண முதுானிப் தட்டம் 

            (02 ருடங்கள் ற்றும் ஆய்விவணயும் உள்படக்கியிருத்ல் 

சண்டும்.) 

       2.1.2  நூனகவில் வாடர்தாண தட்டப்பின் தட்ட டிப்சபாா 

            ( அங்கீகரிக்கப்தட்ட நிறுணவான்நாக இருத்ல் 

சண்டும்.) 

2.2 வாழிற் வகவகள் : 

       (அதிகதட்ே புள்ளிகவபப் வதறும் வகவகள் ாத்திம் 

எடுத்துக் வகாள்பப்தடும்) 

      2.2.1 இனங்வக நூனகச் ேங்கத்தின் முழுவாண அங்கத்தும் 

      2.2.2 இனங்வக நூனகச் ேங்கத்தின் இவ அங்கத்தும் 

2.3  கனி விஞ்ஞாணம் வாடர்தாண  வகவ 

     2.3.1 கனி  விஞ்ஞாணம் வாடர்தாண டிப்சபாா 

        (தல்கவனக்கக ானிங்கள் ஆவக்குழுவிணால் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கவனக்ககவான்றில் அல்னது 

மூன்நாம் நிவன ற்றும் வாழில்ோர் கல்வி ஆவக்குழுவில் 
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ததிவு வேய்ப்தட்டுள்ப நிறுணவான்றின் மூனம் 

வதநப்தட்ட சசி வாழில்ோர் (NVQ) 05 ஆம் ட்டம் 

அல்னது அற்கு சற்தட்ட வகவகள்) 

         குவநந்தட்ே கானம் ஒரு ருடாக இருத்ல் சண்டும். 

     2.3.2 கனி  விஞ்ஞாணம்  ோன்றிழ் 

         (தல்கவனக்கக ானிங்கள் ஆவக்குழுவிணால் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட தல்கவனக்ககவான்றில் அல்னது 

மூன்நாம் நிவன ற்றும் வாழில்ோர் கல்வி ஆவக்குழுவில் 

ததிவு வேய்ப்தட்டுள்ப நிறுணவான்றின் மூனம் 

வதநப்தட்ட சசி வாழில்ோர் (NVQ) 04 ஆம் ட்டத் 

வகவகள்) 

     2.3.3  நூனக வன்வதாருள் வாடர்தாக வதற்றுள்ப அனுதம் 

          ( ஒரு முவநவக்கு 02 புள்ளிகள் வீம் ங்கப்தடும்.) 

2.4  வளியீடுகள் 

       ஆாய்ச்சி நூல்கள், ஆய்வுக் கட்டுவகள் (தட்டாரி/தட்டப்பின்  

தட்டத்திற்குப்  ஏற்புவட  ஆய்வுகள் வி) 

       னிாக 

      குழு ரீதிாக 

     2.4.2 அறிக்வககள்/கட்டுவகள் - னிாக 

                                               - குழு ரீதிாக 

( சற்தடி ஆங்கள் தகிங்கப்தடுத்ப்தட்ட 

ஆங்கபாக இருத்ல் சண்டும் 
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