
மநல் நாகாண சப ாடசாபகில் ிவும் இங்பக ஆசிரின மசபைனின் ைகுப்பு 3(அ) 
ஆசிரின வைற்ிடங்களுக்கு ட்டதாரிகப இபணத்துக் வகாள்ைதற்கா திந்த மாட்டிப் 

ரீட்பச – 2021/2022

மநல் நாகாண சபனின் கீழுள் ாடசாபகில் ிவும் இங்பக ஆசிரின மசபயனின் ஆசிரின வயற்ிடங்களுக்காக 
மநல் நாகாண அபச மசபயனில் இங்பக ஆசிரின மசபயப் ிபநாணக்குிப்ிற்கபநயாக இங்பக ஆசிரின மசபயனின் 
யகுப்பு 3 தபம் 1(அ) இற்கு இபணத்துக் வகாள்யதற்காக இவ்யியித்தில் குிப்ிடப்ட்ட தகுதிகபப் பூர்த்தி வசய்துள் 
மநல் நாகாணத்தில் ிபந்தபநாக யசிக்கும் ட்டதாரிகிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் மகாபப்டுகின்.   

01. சிங்க, தநிழ் நற்றும் ஆங்கி வநாமிப ாடங்களுக்கா ஆட்மசர்ப்பு நாகாண அடிப்படனில் வசய்னப்டுயதுடன்
தற்மாதுள் ஒதுக்கீடுகள் நற்றும் மசபய மதபயகின் அடிப்படனில் ஆட்மசர்ப்பு எண்ணிக்பக தீர்நாிக்கப்டும்.
31.03.2023 யபபனிா வயற்ிடங்களுக்கா ஆட்மசர்ப்பு மாட்டித் மதர்யில் வப்ட்ட வநாத்த நதிப்வண்கள் நற்றும்
வசய்பபத் மதர்யில் வப்ட்ட நதிப்வண்கள் ஆகினயற்ின் அடிப்படனில் இருக்கும்.

03. சம் அவுத்திட்டம் 

இப்தயிக்குரின நாதாந்த சம்ம் 2016.02.25ம் மததிபபடன 03/2016 அபச ிர்யாக சுற்ிக்பகனின் G.E. – 01 – 2016 இற்மகற்  
ரூா. 27,740 – 6 X 300 – 7 X 380 – 2 X 445  – ரூ. 33090 ஆகும். 

03. கல்யி நற்றும் மயறு தபகபநகள் 

3.1 கல்யித் தபகபநகள் 

i. யிண்ணப்தாபர்கள் கற்ித்தல் மாக்கங்களுக்காக ஏற்றுக்வகாள்ப்ட்ட, சிப்புத் துபகபச் மசர்ந்த
ல்கபக்கமக நாினங்கள் ஆபணக்குழுயிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஒரு ல்கபக்கமகத்தால் அல்து
ல்கபக்கமக நாினங்கள் ஆபணக்குழுயிால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ட்டம் யமங்கும் ிறுயவநான்ிால்
யமங்கப்ட்ட அட்டயபணனில் குிப்ிடப்ட்டுள் ாடங்கில் ட்டவநான்பப் வற்ிருக்க மயண்டும்.
இப்ட்டம் யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக்வகாள்ப்டும் இறுதித்தித்திற்கு பன் வப்ட்டிருத்தல் மயண்டும். 

நற்றும் 

ii. கல்விப் பபொதுத் தரொதரப் பத்திர (சொதொரண தரம்) பொீட்சசயில் இரண்டு அமர்வுகளுக்கு  Nkw;glhj jtizfspy; jha;nkhop

kw;Wk; fzpjk; njhlu;ghf rpj;jpnahd;Wld; %d;W jpwikr; rp;j;jpfSld; 06 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (xU
jtizapy; Mff;Fiwe;jJ 05 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

நற்றும் 

iii. கல்விப் பபொதுத் தரொதரப் பத்திர (cau;  தரம்) guPl;irapy;  xNu mku;tpy; 03 ghlq;fSld; rpj;jpaile;jpUj;jy; மயண்டும். 

நிக பக்கினம் (யிண்ணப்த்திபப் பூர்த்திவசய்பம்மாது கயத்தில் வகாள் மயண்டினது)

 யிண்ணப்தாபர்கள் தங்கள் ட்டத்திற்கு அபநயாக யிண்ணப்ிக்கக்கூடின ாடங்கள் குித்து கயம் வசலுத்துதல்
மயண்டும்.

 ஆசிரின வயற்ிடங்களுக்கு ட்டப்டிப்ில் னின் பக்கின ாடம் / ாடங்களுக்கு நட்டுமந யிண்ணப்ிக்க
படிபம். 

 ஒரு ாடத்திற்கு நட்டுமந யிண்ணப்ிக்க படிபம்.

 யிண்ணப்ித்த ாடம் நற்றும் வநாமி பம் எக்காபணத்திற்காகவும் ின்ர் நாற்ப்டாது.

3.2 உடல் நற்றும் உத் தகுதிகள் 

எல்ா யிண்ணப்தாரிகளும் ஆசிரினபாக கடபநனாற்றுயதற்கு உகந்த உடல் நற்றும் உத் தகுதிபடன் இருத்தல் 
அயசினம். 



3.3 யனவதல்ப 

யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக் வகாள்ப்டும் இறுதித் தித்தில் யனது 18 யருடங்களுக்குக் குபனாநலும் 40 யருடங்களுக்கு 
மநற்டாநலும் இருத்தல். 

3.4 மயறு தகுதிகள் 

i. இங்பகப் ிபபசனாக இருத்தல். 
ii. சிந்த டத்பதபபடனயபானிருத்தல். 
iii. மநல் நாகாணத்தின் எப்ிபமதசத்திலும் மசபயனாற் இனலுநானிருத்தல். 
iv. யிண்ணப்தாரி அல்து அயபது துபண யிண்ணப்ங்கள் ஏற்றுக் வகாள்ப்டும் இறுதித் தித்திற்கு

பன்பா 03 யருடங்கள் மநல் நாகாணத்தில் ிபந்தபநாக வதாடர்ந்து யசிப்யபானிருத்தல். (கிபாந
அலுயரிால் யமங்கப்டும் யதியிடச்சான்ிதழ் (டி.எஸ்.04) பம் உறுதிப்டுத்தப்டல் மயண்டும்.

04. மசபய ிந்தபகள் 

i. அபச / நாகாண அபச மசபய ினநங்கப ிர்யகிக்கும் வாது ிந்தபகளுக்கும்,  மநல் நாகாண அபச
மசபயனில் இங்பக ஆசிரின மசபயப்ிபநாணக் குிப்ின் ிந்தபகளுக்கும்,  அதற்கு
மநற்வகாள்ப்ட்ட திருத்தங்கள் அல்து இதன்ின் மநற்வகாள்ப்டும் திருத்தங்களுக்குட்ட்டு
மதர்ந்வதடுக்கப்டும் ட்டதாரிகள் இங்பக ஆசிரினர் மசபயனின் யகுப்பு 3 தபம் 1 (அ) இற்கு
ினநிக்கப்டுயர். 

ii. இந்ினநம் ிபந்தபநாது. தயிக்குரின ஓய்வூதினக் வகாடுப்வு வதாடர்ாக அபசிால் எதிர்காத்தில்
மநற்வகாள்ப்டும் வகாள்பகத் தீர்நாங்களுக்கு ீர் கீழ்ப்டிதல் மயண்டும்.

iii. ினநங்கள் 03 யருட ன்டத்பதக் காதிற்குட்ட்டதாகும்.

iv. தயிபனர்வுகள் மநல் நாகாண அபச மசபயனின் இங்பக ஆசிரின மசபயப்ிபநாணக் குிப்ின்
ஏற்ாடுகளுக்கு அபநயாக  மநற்வகாள்ப்டும்.

v. 16.10.2020 மததினிட்ட அ.ி.சு. 18/2020 நற்றும் அவ்யப்மாது அதில் வசய்னப்ட்ட திருத்தங்கள்
ஆகினயற்ின்டி ரிந்துபபக்கப்ட்ட இபண்டாயது அபசகருந வநாமினில் மதர்ச்சி வ மயண்டும். 

05. ஆட்மசர்ப்பு

5.1   ஆட்மசர்ப்பு பப 

2008.07.01 ஆம் மததி பதல் படபபனிலுள் மநல் நாகாண ஆசிரின மசபயப்ிபநாணக் குிப்ின் 7.2.4 ஆம் 
ிரியின் டி ஆட்மசர்ப்பு மநற்வகாள்ப்டும்.

மதர்வு வசய்யதற்காக எழுத்துப மாட்டிப்ரீட்பசவனான்று படவறும்.

எழுத்துப்ரீட்பசனில் சித்தினபடமயார் அயர்கள் வறும் புள்ிகின் தபகபந யரிபசப்டி Fwpj;j ghlq;fSf;F

நாகாணத்தில் ிவும் வயற்ிடங்கின் பன்று நடங்கு (03) வாதுயா  மர்பகத்மதர்வுக்கு அபமக்கப்ட்டு, அதில் 
தகுதி வறுமயார் வசனன் பபப்ரீட்பசக்கு miof;fg;gLtu ;.

 எழுத்துப்ரீட்பச kw;Wk; nrad;Kiwg; guPl;irapy; ngw;w  Gs;spfspd; nkhj;j vz;zpf;ifapd; gb mjp$ba 

Gs;spfisg; ngw;w tpz;zg;gjhu;fs; epyTk; ntw;wplq;fSf;F njupT nra;ag;gLtu; (Mrpupau; Nritf;Fwpg;gpd; 
7.2.4.3.1 ,w;F mikthf)    

இவ்யியித்தின்டி டாத்தப்டும் எழுத்துப்ரீட்பசனின் வறுமறுகின் அடிப்படனில் ஆட்மசர்ப்பு மநற்வகாள்ப்டும் 
காப்குதி 2023.03.31 ஆம் jpfjpf;Fwpa வயற்ிடங்களுக்கு நாத்திபம் உரித்தாதாகும்.



5.2 எழுத்துப்ரீட்பச - எழுத்துப்ரீட்பச இரு யிாத்தாள்கபக் வகாண்டதாகும். 

ைிாத்தாள் உச்ச புள்ிகள் சித்தினபடைதற்குத் 
மதபைனா ஆகக்குபந்த 
புள்ிகள் 

1. நுண்ணிவுப் ரீட்பச (01 நணித்தினாம்) 100 40% 

2. வாது அிவு (01 நணித்தினாம்) 100 40% 

ாடத்திட்டம் 

ாட இக்கம் 01 - நுண்ணிவுப் ரீட்பச 

யிண்ணப்தாரினின் ஆசிரின மசபயக்குரின திபந, தர்க்கிக்கும் ஆற்ல் வதாடர்ா அிபய அயிடுயபத மாக்காகக் 
வகாண்டு இவ்யிாப்த்திபம் தனாரிக்கப்டும். இது ல்மதர்வு நற்றும் சுருக்கநாக யிபடனிக்கும் 50 யிாக்கபக் 
வகாண்டது. அபத்து யிாக்களுக்கும் யிபடனித்தல் அயசினம். 

ாட இக்கம் 02 - வாது அிவு 

ஆசிரினத் துபக்குரின, அத்துப வதாடர்ாக உள் வாது அிவு நற்றும் / அல்து மதசின அயில் படவற் 
அல்து படவறும் கல்யித்துபனின் மாக்குகள் வதாடர்ா வாது அிவு நற்றும் கல்யி யீநனநாக்கல் 
வதாடர்ா வாது அியிப ரீட்சிக்கும் ல்மதர்வு நற்றும் சுருக்கநாக யிபடனிக்கும் யிாக்கபக் வகாண்டது. 
அபத்து யிாக்களுக்கும் யிபடனித்தல் அயசினம். 

5.3  ரீட்பச படபப 

i. இப்ரீட்பசனாது சிங்கம், தநிழ் நற்றும் ஆங்கிம் ஆகின பம்வநாமிகிலும் டாத்தப்டும்.
ii. எல்ா யிண்ணப்தாரிகளும் அபத்துப் ாடங்களுக்கும் ஒமப வநாமினில் யிபடனிக்க மயண்டும். வநாமிபம்

தாம் ினநம் வயிருக்கும் வநாமிபநானிருத்தல் அயசினம்.
iii. யிண்ணப்தாரிவனாருயர் தது யிண்ணப்த்தில் குிப்ிட்ட வநாமிபத்திப நாற்றுயதற்கு இடநிக்கப்டாது.
iv. எல்ா யிண்ணப்தாரிகளும் இரு ாடங்களுக்கும் மதாற்றுதல் அயசினம். 
v. ஒரு தடபயனில் இபணத்துக்வகாள்ப்டும் எண்ணிக்பகனாது ினந அதிகாரினிால் தீர்நாிக்கப்டும்.

5.4 வாதுயா மர்பகத்மதர்வு 

மசபயப்ிபநாணக் குிப்ின்டி ிபசுரிக்கப்டும் யர்த்தநாி அியித்தில் அல்து த்திரிபக யிம்பத்தில் அல்து 
இபணனத்த யிம்பத்தில் குிப்ிடப்ட்ட தபகபநகபப் பூர்த்தி வசய்துள்ாபா எ ரீட்சித்தல் நற்றும் உடல் 
தகுதினிபப் ரீட்சித்தல். 

5.5 வசனன்பபப்ரீட்பச பப. 
வசனன்பபப் ரீட்பசனாக யிண்ணப்தாரி தன்ால் இங்காணப்டும் ஒரு தபப்ின் கீழ் வசனல் பப பன்பயப்பு 
ஒன்ப மநற்வகாள்ல் மயண்டும். அதற்கு கீழ்க்குிப்ிட்டுள்யாறு புள்ிகள் யமங்கப்டும்.

வதாடரி
க்கம் 

வசனன்பபப்ரீட்பசனில் புள்ிகள் 
யமங்கப்டும் ினநங்கள் 

உச்ச 
புள்ிகள் 

சித்தினபடயதற்குத் 
மதபயனா புள்ிகள் 

1 குிக்மகாள் நற்றும் ிபமயசம் 05 02 

2 ஆளுபந நற்றும் குபல் கட்டுப்ாடு 05 02 

3 வதாடர்ாடல் வதிவு 05 02 

4 மப பகாபநத்துயம் 05 02 

5 பன்பயத்தல் நுட்பபகின் னன்ாடு 05 02 

வநாத்தப் புள்ிகள் 25 



5.6 வசனன்பபப்ரீட்பச பப 

I. வசனன் பபப்ரீட்பசக்காக 05 ிநிடங்களுக்குக் குபனாத காம் யமங்கப்டும்
II. வசனன் பபப்ரீட்பசனில் வற்றுக் வகாள்க்கூடின அதிகூடின புள்ிகள் 25 ஆகும்

III. வசனன் பபப்ரீட்பசனில் சித்தினபடயதற்காக ஒவ்வயாரு ினநங்கள் வதாடர்ாகவும் ஆகக்குபந்ததது 02
புள்ிகள் யதீம் வல் அயசினம். 

IV. வசனன் பபப்ரீட்பசனின் நதிப்டீு மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக்குழுயிால் ினநிக்கப்டும்
மர்பகத்மதர்வுச்சபவனான்ிால் மநற்வகாள்ப்டும்.

5.7 ினநங்கின் குிக்மகாள்கள்

I. குிக்மகாள் நற்றும் ிபமைசம்

வயற்ிகபநாக ாடத்தின் மாக்கத்திப யிக்குதல் நற்றும் ாடப் ிபமயசம் வசய்பம் திபநனிப நதிப்ிடல்

II. ஆளுபந நற்றும் குபல் கட்டுப்ாடு 

ஒரு ஆசிரினபாக சிந்த ஆளுபநபடன் காணப்டல் நற்றும் கற்ித்தில் சிப்ாக குபிப கட்டுப்டுத்துயதில் உள் 
திபநனிப நதிப்ிடல் 

III. வதாடர்ாடல் வதிவு 

கற்ல் கற்ித்தல் டயடிக்பகனில் உரின யிடனங்கப உற்த்தித்தினுள் பபனில் வதரியிக்கும் திபநனிப 
நதிப்ிடல் 

IV. மப முகாபநத்துைம் 

யமங்கப்டும் காப்குதினினுள் மாக்கத்திப அபடந்துவகாள்ளும் திபநனிப நதிப்ிடல்

V. முன்பைத்தல் நுட்முபகின் னன்ாடு

மாக்கத்திப அபடந்து வகாள்யதற்காக பன்பயத்தல் நுட்பபகப சிப்ாகப் னன்டுத்தும் திபநனிப 
நதிப்ிடல் 

06. ரீட்பசக் கட்டணம் 

ரீட்பசக்கா கட்டணம் ரூ.600 ஆகும். இக்கட்டணத்திப, மநல் நாகாணத்திபநந்துள் ஏமதனுவநாரு ிபமதச 
வசனார் அலுயகத்தில் மநல் நாகாண யருநாத் தபப்பு 20.03.02.99 இற்கு யபவு பயத்து ணநாகச் வசலுத்தி 
தநது வனரில் வப்ட்ட மந.நா. 01 ற்றுச் சீட்டிப யிண்ணப்த்தில் அதற்குரின இடத்தில் கமாதயாறு ஒட்டி 
அனுப்புதல் மயண்டும். 

மந.நா. 01 ற்றுச் சடீ்டு தயிர்ந்த மயறு எந்தப்ற்றுச்சீட்மடா அல்து பத்திபபகமா அல்து காசுக் கட்டபகமா 
ஏற்றுக் வகாள்ப்டநாட்டாது. இப்ரீட்பசக்கட்டணம் எக்காபணத்திற்காகவும் நீிக்கப்டமயா, மயறுரீட்பசகளுக்கு 
நாற்ப்டமயா நாட்டாது. (ணம் வசலுத்தின ற்றுச்சீட்டின் ிமற் ிபதிவனான்ப தம்படன் பயத்திருத்தல் மயண்டும்.) 

07. ைிண்ணப்ிக்கும் முப 

i. எல்ா யிண்ணப்தாரிகளும் உரின ரீட்பசக்கட்டணத்திபச் வசலுத்தின ின்ர் www.psc.wp.gov.lk எனும் எநது
உத்திமனாகபூர்ய இபணனத்தத்தில் நுபமந்து உரின தகயல்கப யமங்கி யிண்ணப்வநான்பச் சநர்ப்ிப்தன்
பம் (Submit) யிண்ணப்ப்டியத்திப தபயிக்கம் வசய்னாம். யிண்ணப்ப்டியத்திப பூர்த்தி வசய்யதில்
உரின அட்டயபணகபப் னன்டுத்துதல் மயண்டும்.



ii. ,iza topKiwapD}lhf tpz;zg;gpj;J jutpwf;fk; nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; fzzp %yk;
tbtikj;J mr;rplg;gl;L Kd;itf;fg;;gLk; midj;J tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp
epuhfupf;fg;gLk;

iii. பூர்த்தினற் தகயல்கபக் வகாண்ட யிண்ணப்ங்கள், அடிப்படத் தகுதிகள் பூர்த்தி வசய்னப்டாத
யிண்ணப்ங்கள் அியித்தல்கள் ஏதுநின்ி ிபாகரிக்கப்டும். யிண்ணப்த்தின் ிமற் ிபதிவனான்ப
பயத்திருத்தல் னனுபடனதாகும்.

iv. யிண்ணப்ிக்கும் ாடத்திப எக்காபணத்திற்காகவும் ின்ர் நாற்றுயதற்கு இடநிக்கப்டாது. ஒரு
யிண்ணப்தாரி ஒரு யிண்ணப்த்திப நாத்திபமந சநர்ப்ித்தல் மயண்டும்.

யிண்ணப்ப்டியத்துடன் மதபயனற் யபகனில் எந்தவயாரு சான்ிதபமபம் இபணத்து அனுப்புதல்   மதபயனற்து. 
ணம் வசலுத்தின ற்றுச்சீட்டிப நாத்திபம் ஒட்டி அனுப்வும். ற்றுச்சீட்டிப இபணத்து அனுப்க்கூடாது. 

v. யிண்ணப்தாரினின் பகவனாப்த்பத உறுதிப்டுத்துதல் 

யிண்ணப்த்திலும் அனுநதி அட்படனிலும் யிண்ணப்தாரினின் பகவனாப்ம் அதிகாபம்வற் அலுயர் ஒருயரிால் 
அத்தாட்சிப்டுத்தப்டல் மயண்டும். யிண்ணப்தாரினின் பகவனாப்நாது அபச ாடசாபவனான்ின் அதிர், சநாதா 
ீதயான், சத்தினப்ிபநாண ஆபணனார், சட்டத்தபணி, ிபசித்த வாத்தாரிசு, பப்படனின் அதிகாரி அதிகாபபள் 
அலுயர், வாிஸ் மசபயனின் யர்த்தநாிப்டுத்தப்ட்ட தயிவனான்ப யகிக்கும் அலுயர் (ரூ.498,960/- இற்கு 
மநா யருடாந்த அbப்படச் சம்ம் வறும் அபச / நாகாண அபச மசபயனில் ிபந்தப தயி ிப அலுயர், 
வத்த யிகாபபவனான்ின் யிகாபாதிதி, கருதத்தக்க அயிா ிபனிிருக்கும் ஒரு நதகுரு ஆகிமனாரில் 
ஒருயரிால் அத்தாட்சிப்டுத்தப்டல் மயண்டும். 
jw;NghJ khfhz mur Nritapy; cs;s mYtyu;fspd; xg;gk; cupa jpizf;fsj; jiytu; my;yJ mtuhy; 
mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhup xUtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L tpz;zg;gg; gbtk; cupa jpizf;fsj; jiytu; Clhf 
mDg;gg;gl Ntz;Lk;  

vi. ிகழ்ிப  Clhf (Online) tpz;zg;gpj;jYf;fhd  இறுதித் திம் 2021.05.10 

vii. 10.05.2021 k; மததிக்கு பன்ர் ிகழ்ிப  Clhf tpz;zg;gpj;j gpd;du; jutpwf;fk; nra;ag;gl;l

,yf;fj;Jld; (Reference No)  $ba யிண்ணப்ப் டியங்கப யிண்ணப்தாரினின்  பகவனாப்த்துடன் 

அத்தாட்சிப்டுத்தப்ட்L 17.05.2021 ஆம் திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் கிபடக்கக்கூடினயாறு கீழுள் பகயரிக்கு
திவுத் தாில் அனுப்ி பயத்தல் மயண்டும்.

வசனார், 

மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழு, 

இக்கம் 628, 10ஆயது நாடி, ஜஜன சிட்டி கட்டிடம், 
ாய யதீி, இபாஜகிரின 

கடித உபனின் இடது க்க மநல் பபனில் மநல் நாகாண சப ஆசிரின மசபயக்கு ட்டதாரிகப 
இபணத்துக்வகாள்ல் – 2021/2022 எ கட்டானம் குிப்ிடல் மயண்டும். 

08. தாில் வதாபந்த அல்து காதாநதநாகின யிண்ணப்ங்கள் வதாடர்ாக மநற்வகாள்ப்டும் எந்தவயாரு
பபப்ாடும் கருத்திற்வகாள்ப்டாது. காதாநதநாகக் கிபடக்கும் யிண்ணப்ங்கள் எவ்யிதத்திலும்
கருத்திற்வகாள்ப்டாது.

09. இவ்யிண்ணப்ங் மகாரும் அியித்தில் உள்டக்கப்டாத ஏமதனும் யிடனங்கள் வதாடர்ா இறுதித் தீர்நாம்
மநற்வகாள்ளும் அதிகாபம் நற்றும் இப்ரீட்பசனிபப் ிற்மாடுதல், இபத்துச்வசய்தல் அல்து படவற் ின்ர்
மதர்வு வசய்தல் / வசய்னாதிருத்தல் அல்து வயற்ிடங்கின் எண்ணிக்பக வதாடர்ாக இறுதித் தீர்நாம் மநற்வகாள்ளும்
அதிகாபம் மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழுயிற்குரினதாகும்.

10. யிண்ணப்ம் கிபடத்ததாக அியிக்கப்டாது. யிண்ணப்தாரிகளுக்கு அனுநதி அட்படகள்
யிிமனாகிக்கப்ட்டவுடன் அபத வதரினப்டுத்தும் அியித்தவான்று மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழுயின்
உத்திமனாகபூர்ய இபணனத்தநா www.psc.wp.gov.lk எனும் இபணனத்தத்தில் வயினிடப்டும். அவ்யியித்தல்
வயினிடப்ட்டு 07 ாட்கள் கமிந்த ின்னும் அனுநதி அட்பட கிபடக்கயில்பனானின் அியித்தில்



குிப்ிடப்ட்டயாறு அதுற்ி மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழு அலுயகத்திற்கு வதரினப்டுத்தல் மயண்டும். 
உம்நிடபள் யிண்ணப்ம் நற்றும் ணம் வசலுத்தின ற்றுச் சீட்டின் ிமற்ிபதி, யிண்ணப்ப்த்திபத்திப திவுத் 
தாில் அனுப்ினதற்கா ற்றுச் சீட்டுடன் உங்கது பழுப் வனர், பகயரி, மதசின அபடனா அட்பட எண் 
ஆகினயற்றுடன் ரீட்பசனின் வனர் ஆகினயற்ப சரினாகக் குிப்ிட்டு மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழுயின் 
ரீட்பசகள் ிரியில் யிசாரித்தயசினம்.   

11. ரீட்பசக்காக யிண்ணப்ிக்கும் அபத்து யிண்ணப்தாரிகளுக்கும் தகுதிகபப் பூர்த்தி வசய்துள்ர் எ
கருதப்ட்டு ரீட்பசக்குத் மதாற் சந்தர்ப்நிக்கப்டும். ரீட்பசக்குத் மதாற் சந்தர்ப்நித்தல் தகுதிகபப்
பூர்த்திவசய்துள்தாக ஏற்றுக்வகாண்டதாக கருதப்டாகாது. யிண்ணப்தாரி தகுதிகபப் பூர்த்தி வசய்னயில்ப எ
வதரினயரும் எந்தவயாரு சந்தர்ப்த்திலும் ரீட்பசக்கா யிண்ணப்தாரி ிபனிப இபத்துச் வசய்யதற்கும் நற்றும்
ினநம் யமங்குயபத ிபாகரிப்தற்கும் மநல் நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழுயிற்கு அதிகாபபண்டு.

12. இவ்யியித்தின் சிங்க, தநிழ் நற்றும் ஆங்கி வநாமிகளுக்கிபடனில் ஏதும் மயறுாடுகள் ஏற்டின்
சிங்கவநாமி யலுப்வறும்.

13. ினநம் படபபக்கு யரும் தித்திிருந்து 14 ாட்களுக்குள் கடபநகபப் வாறுப்மற்ல் மயண்டும்,
அவ்யாில்பனானின் எவ்யித அியித்தல்களுநின்ி ினநம் இபத்துச் வசய்னப்டும்.

அட்டைபண 01 
ntw;wplq;fs; epyTk;  ghlq;fs; kw;Wk; nkhop %yk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mjw;fika tpz;zg;gpf;;Fk; ghlk; 
kw;Wk; nkhop %yk; njupT nra;ag;gl Ntz;Lk; 

தாட் தாட 

இனக்

க் 

கன்வி்ரகர வநாமி பம் 

சிங்க

ப் 

மி் ஆங்கி

ன் 

ஆ்த 1 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் சிங்கப் / 

மி் மாழி அன்னது சிங்கப் / மி் மாழிமன் 

தாட்திரண பிாண தாடமாண்நாகத் தமண்ந 

கரனாணித் தட்ட் 

√ √ 
- 

கி் 2 

தூ கி் / பியாககி் / இர் 

கி் பிாண தாடமாண்நாகத் தமண்ந 

விஞ்ஞாணாணி / பியாக விஞ்ஞாணாணி 

மதாதுாண தட்ட் அன்னது வியேட தட்ட் 

√ √ √ 

விஞ்ஞாண் 3 

உமின் விஞ்ஞாண் / இோண விஞ்ஞாண் / 

மதௌதீக விஞ்ஞாண் பிாண தாடமாண்நாகத் 

தமண்ந விஞ்ஞாணாணி / பியாக 

விஞ்ஞாணாணி மதாதுாண தட்ட் அன்னது வியேட 

தட்ட் 

√ √ √ 

சிங்கப் 
4 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் சிங்கப 

மாழிமரணத் பிாண தாடாகத் தமண்ந 

கரனாணித் தட்ட் 

√ - - 

மி் 5 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் மி் 

மாழிமரணத் பிாண தாடாகத் தமண்ந 

கரனாணித் தட்ட் 

- √ - 

னாறு 6 
முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் னாறு 

பிாண தாடாகத் தமண்ந கரனாணித் தட்ட் 

√ √ 
- 

கரன (புவிமaன் ) 
7 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் புவிமன் 

தாட்திரண பிாண தாடாகத் தமண்ந 

கரனாணித் தட்ட். 

√ √ √ 

கரன (குடிமaந்கன்வி

ந்று் ேமூக ி்ாக்) 
8 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் ேமூக 

ி்ாக் ந்று் குடிமaந் கன்வி தாட்திரண

பிாண தாடாகத் தமண்ந கரனாணித் தட்ட். 

√ √ √ 

வியேட கன்வி 9 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  வியேட 

கன்வி தாட்திரண பிாண தாடமாண்நாகத் 

தமண்ந கரனாணி மதாதுாண தடட்் அன்னது 

வியேட தட்ட் 

√ √ - 

கன் மாழிதட்த் 10 
முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  கன் 

மாழிதட்த தாட்திரண பிாண தாடமாண்நாகத் 
√ √ √



தமண்ந கன் மாழிதடத்் மாடத்ாண தட்ட் 

(IT) , கணிவிஞ்ஞாண் மாடத்ாண தட்ட் (BSc 

Computer Science) 

ஆங்கின் 11 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  ஆங்கின 

மாழி பிாண தாடாகத் தமண்ந தடட்மாண்று / 

கரனாணி (ஆங்கின் ) வியேட தடட்் – TESL 

(Teaching English as a Second Language) 

- - 

√ 

்்க தாடங்கப் 12 

்்க தட்ட் / ்்க தாடத் பிிவிந்குி 

விஞ்ஞாணத் தடட்்/ ்்க தாடத் பிிவிந்குி 

முகார்துத் தடட்் 

√ √ - 

சி்தி் 13 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக சி்திக்கரன உப்படங்கு் த் 

கரனாணித் தட்ட் / அகின் தடட்் அன்னது 

கரனாணி வியேட (சி்தி்) தட்ட் 

√ √ - 

கீர்ய ேங்கீ் 14 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக கீர்ய ேங்கீ் உப்படங்கு் 

த் கரனாணித் தட்ட் / அகின் தட்ட் 

அன்னது கரனாணி வியேட (கீர்ய ேங்கீ்) 

தட்ட் 

√ - - 

க்ாடக ேங்கீ் 15 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக க்ாடக ேங்கீ் உப்படங்கு் 

த் கரனாணித் தட்ட் / அகின் தட்ட் 

அன்னது கரனாணி வியேட (க்ாடக ேங்கீ்) 

தட்ட் 

- √ - 

டண் (உப்ாடட்ு) 16 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக டண் உப்படங்கு் த் 

கரனாணித் தட்ட் / அகின் தடட்் அன்னது 

கரனாணி வியேட (டண்) தட்ட் 

√ - - 

டண் (த) 17 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக த டண் உப்படங்கு் த் 

கரனாணித் தட்ட் / அகின் தடட்் அன்னது 

கரனாணி வியேட (த ாட்டி்) தட்ட் 

- √ - 

யரன்ய ேங்கீ் 18 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக யரன்ய ேங்கீ் 

உப்படங்கு் த் கரனாணித் தட்ட் / அகின் 

தட்ட் அன்னது கரனாணி வியேட (யரன்ய 

ேங்கீ்) தட்ட் 

√ √ - 

ாடக் ந்று் 

அங்கின் 
19 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  பிாண 

தாடமாண்நாக ாடக் ந்று் அங்கின் 

உப்படங்கு் தட்டமாண்று அன்னது கரனாணி 

வியேட (ாடக் ந்று் அங்கின்) தடட்் 

√ √ - 

இ்டா் மாழி 

(சிங்கப்) 
20 

01.முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் 

தட்ட்திந்கு சிங்கப மாழி பிாண 

தாடமாண்நாக சி்திரட்திரு்ன் 

ந்று் 

க.மதா.. (ோ/) தீடர்ேமன் பிாண தாடாக 

மி் மாழிக்கு திநரேச்ி்திமரணத் 

மதந்றிரு்ன் அன்னது அங்கீகிக்கத்தட்ட 

தன்கரனக்ககமாண்றின் அன்னது அே 

ிதிேே்ட்ட ிறுணமாண்றின் 06 ாங்களுக்குக் 

குரநா மி் மாழி மாடத்ாண டித்யபாா 

கந்ரகமறிமாண்ரநத் தமண்று 

ோண்றிமாண்ரநத் மதந்றிரு்ன்.  

- 
√ 

- 

இ்டா் மாழி (மி்) 21 

01.முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்

தட்ட்திந்கு மி் மாழி பிாண தாடமாண்நாக

சி்திரட்திரு்ன்

ந்று் 

க.மதா.. (ோ/) தீடர்ேமன் பிாண தாடாக 

சிங்கப மாழிக்கு திநரேச்ி்திமரணத் 

மதந்றிரு்ன் அன்னது அங்கீகிக்கத்தட்ட 

தன்கரனக்ககமாண்றின் அன்னது ிதிேே்ட்ட 

ிறுணமாண்றின் 06 ாங்களுக்குக் குரநா 

சிங்கப மாழி மாடத்ாண டித்யபாா கந்ரக 

மறிமாண்ரநத் தமண்று ோண்றி் ஒண்ரநத் 

மதந்றிரு்ன். 

√ 
- - 



விேh் / விோ

விஞ்ஞாண் 
22 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் 

விேh் / விோ விஞ்ஞாண் பிாண 

தாடாகத் தமண்ந விோ் மாடத்ாண 

விஞ்ஞாண அன்னது விோ விஞ்ஞாணத் தட்ட் 

√ √ - 

சுகாா் ந்று் 

உடந்கன்வி  23 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் 

உடந்கன்விமரண பிாண தாடாக உப்படக்கி 

உடந்கன்வித் தட்டமாண்று அன்னது உடந்கன்வி 

விஞ்ஞாணத்  தடட்் √ √ √ 

ஆயனாேரண ந்று் 

ழிகாட்டன் 
24 

01.முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் 

உபவின் விஞ்ஞாண தாட்திரண பிாண 

தாடாக மதந்றுக்மகா்ட தட்ட் 

 அன்னது 

02. உபவின் விஞ்ஞாண் / ேமூக விஞ்ஞாண்

மாடத்ாண வியேட தட்ட்

03. ஏயனுமாரு துரநமன் ஆ்த தட்ட்துடண்

ஆயனாேரண / உபவின் விஞ்ஞாண் மாடத்ாண

முதுகரனாணித் தட்ட்

√ √ 
- 

தனக ஆசிி ்
25 

01. தனக் ந்று் கன் விஞ்ஞாண் மாடத்ாண

தட்ட்

அன்னது 

02. ஏயனுமாரு தட்டத்ுடண் தனக் ந்று்

கன் விஞ்ஞாண் மாடத்ாண யசி

மாழிந்திநண் குதி ஆநா் ிரனக்கு குரநா

(NVQ6)  டித்யபாா / உ ் டித்யபாா

கந்ரகமறிமாண்ரநத் தமண்றிரு்ன் ந்று்

க.மதா..(ோ/) தீடர்ேமன் ஆங்கின மாழிக்கு

ோா சி்தி மதந்றிரு்ன்.

√ √ - 

மதௌ்் 26 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  மதப் 

தாட்திரண, பிாண தாடாக உப்படக்கி 

கரனாணித் தட்டமாண்ரநத் மதந்றிரு்ன். 

√ - - 

யாண் க்யாலிக்க் 27 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  யாண் 

க்யாலிக்க தாட்திரண, பிாண தாடாக 

உப்படங்கி கரனாணித் தட்டமாண்ரநத் 

மதந்றிரு்ன். 

√ - - 

இ்து ே் 28 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் இ்து 

ே்திரண பிாண தாடாக உப்படக்கி 

கரனாணித் தட்டமாண்ரநத் மதந்றிரு்ன். 

- √ - 

இஸ்னா் 29 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப்  இஸ்னா் 

தாட்திரண, பிாண தாடாக உப்படங்கி 

கரனாணித் தட்டமாண்ரநத் மதந்றிரு்ன். 

- √ - 

கிறிஸ்் (யா.க. 

இன்னா) 
30 

முழுராண கந்நன் கானத்தகுதிமனுப் 

கிறிஸ்் (யா.க. இன்னா) தாட்திரண, பிாண 

தாடாக உப்படக்கி கரனாணித் 

தட்டமாண்ரநத் மதந்றிரு்ன். 

√ - - 

ரணமன் விஞ்ஞாண் 31 

க.மதா..(உ/) தீடர்ேமன் ரணத்மதாருபின் 

விஞ்ஞாண தாட்தின் வியேட சி்தியுடண் (A) 

ஏயனுமாரு தடட்மாண்ரநத் மதந்றிரு்ன். 
√ √ - 

திக் வசபத் 

வசனார் 

நாகாண அபச மசபய ஆபணக் குழு 

மநல் நாகாணம் 

2021.04.01 




