
 

2003.12.11 ஆந் திகதி இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் பதலிகளுக்கு 

ஆட்சேர்ப்பு ற்றும் தமுர்வுக்கொன நகைமுகம ற்பொடுகரின் படி இயங்கக 

ததொறில்நுட்ப சேகலின் ததொறில்நுட்பலில் உத்திசொகத்தர்களுக்கொன 

முதயொம் திகைக்கர பொீட்கே 

இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் ததொறில்நுட்பலில் உத்திசொகத்தர்களுக்கொன 2003 

ஆம் ஆண்டு ஆட்சேர்ப்பு நகைமுகமக்கு ற்ப II ஆம் லகுப்பின் "ஆ" லகுதிில் இருந்து II 

ஆம் லகுப்பின் "அ" லகுதிக்கு தமுர்த்துலதற்கொக நைொத்தப்படும் முதயொம் திகைக்கர 

பொீட்கே 2023 ொர்ச் ொதம் 18,19 ஆம் திகதிகரில் ேிங்கரம், திழ் ற்றும் ஆங்கிய 

தொறிகரில் ேகய ொலட்ைங்களும் உள்ரைங்கும் லககில் நைொத்தப்படும்.  

பொீட்ேொர்த்திகளுக்கு ற்புகை பொீட்கே நிகயங்கள் குமிப்பிைப்படும்.  

 

02. பொீட்கேில் சதொற்றுலதற்குொி தககககள் 

2003.12.11 ஆந் திகதி இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் பதலிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு ற்றும் 

தமுர்வுக்கொன நகைமுகம ற்பொடுகரின் படி, இந்த அகச்ேின் மூயம் ஆட்சேர்ப்புச் தேய்ப்பட்ை, 

தற்சபொது பிசதே தேயகங்கள், ொலட்ை தேயகங்கள் ற்றும் உள்நொட்ைலுலல்கள் அகச்ேில் 

சேகலொற்றும் இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் ேகய ததொறில்நுட்பலில் 

உத்திசொகத்தர்கரிைிருந்தும் லிண்ைப்பங்கள் சகொப்படுகின்மன. 2003.12.11 ஆந் திகதி 

இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் பதலிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு ற்றும் தமுர்த்தல் நகைமுகம 

ற்பொடுகரின் படி சற்படிப் பொீட்கேக்கு ஓய்வு தபற்ம உத்திசொகத்தர்கரொலும் லிண்ைப்பிக்க 

முடியும்.  

 

*** குமிப்பு : - இப்பொீட்கேக்கு லிண்ைப்பிக்கும் தற்சபொது ததொறிநுட்பலில் பதலிில் தம் 

I இற்கு ற்றும் தம் II இற்கு தமுர்த்தப்பட்டுள்ர உத்திசொகத்தர்கரினதும் தம் III இன் 

உத்திசொகத்தர்கரினதும் தமுர்வுத் திகதி ததொைர்பில் அேொங்க சேகல 

ஆகைக்குளலினொல் லறங்கப்படும் முடிசல இறுதித் தீர்ொனொகும். 

 

03. தொறி ஊைகம் 

தொறி ஊைகொக, உத்திசொகத்தர் அே சேகலில் இகைலதற்கு சதொற்மி சபொட்டிப் 

பொீட்கேின் தொறி ஊைகொக இருத்தல் சலண்டும். பொீட்ேொர்த்திகள் தனக்கு உொித்தற்ம  

தொறிில் பொீட்கேக்குத் சதொற்மிிருப்பதொக பின்னர் கண்ைமிப்பட்ைொல், அலது 

பொீட்ேொர்த்த நிகய இத்து தேய்ப்படும். 

 

04. லிண்ைப்பங்ககர அனுப்புதல் 

இப்பொீட்கேக்கு லிண்ைப்பங்ககர ற்றுக்தகொள்ரல் http://apps.moha.gov.lk:8090/to_exam 

ன்ம இகைப்பின் (link) ஊைொக இகைலறி முகமக்கு (online)  சற்தகொள்ரப்படும். 

பொீட்கே லிண்ைப்பதொொிகள் 2023.03.03 ஆந் திகதி அல்யது அதற்கு முன்னர் தது 

லிண்ைப்பங்ககர அனுப்புதல் சலண்டும். தொதொக கிகைக்கப்தபறுகின்ம, ததரிலற்ம 

ற்றும் முளகற்ம லிண்ைப்பங்கள் ந்த அமிலித்தலுின்மி நிொகொிக்கப்படும். 

 

 

http://apps.moha.gov.lk:8090/to_exam


05. பொீட்கேக்கு அனுதித்தல்:     

அங்கீகொிக்கப்பட்ை லிண்ைப்பதொொிகளுக்கு இகைலறி முகம ஊைொக பொீட்கே அனுதிப் 

பத்திங்கள் லறங்கப்படும். அந்த அனுதிப் பத்திங்ககர உொி லககில் நிப்பி 

பித்திசகக் சகொகல ஊைொக நிறுலன தகயலொிைிருந்து உறுதிப்படுத்தி பொீட்கே 

ண்ைபப் தபொறுப்பொரொிைம் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். அவ்லொமில்யொத அனுதிப் 

பத்திங்ககரக் தகொண்ைலர்களுக்கு பொீட்கேக்குத் சதொற்ம அனுதிக்கப்பை ொட்ைொர்கள். 

 

06. ஆரகைொரத்கத உறுதிப்படுத்தல்  

ஒவ்தலொரு பொீட்ேொர்த்தியும் தது ஆரகைொரத்கத பொீட்கே ண்ைபத்தில் உள்ர ஊறிர் 

குறொத்திைம் உறுதிப்படுத்தல் சலண்டும்.  பின்லரும் ஆலைங்கரில் சதனும் ஒன்று 

ொத்திம் ற்றுக்தகொள்ரப்படும். 

 சதேி அகைொர அட்கை 

 தேல்லுபடிொகும் கைவுச் ேீட்டு  

 தேல்லுபடிொகும் ேொதி அனுதிப் பத்திம்  

 

07. பொீட்கேின் கட்ைகப்பு 

பொை 

இயக்கம் 
பொைங்கள் சநம் 

அதிகபட்ே 

புள்ரி 

அரவு 

ேித்திக்குொி 

புள்ரி அரவு 

01 
திகைக்கர லிதிகள் ற்றும் 

ஒளங்குமுகமகள் 

02 

ைித்திொயம் 
100 40 

02 

ததொறில்நுட்பம் I ஆம் பகுதி 

(கைிதம், அரலிடுதல், திட்ை 

லகலிைல் ற்றும் நகதயடுத்தல் 

ற்றும் லிருப்பத்துக்குொி 

பொைங்கள்) 

02 

ைித்திொயம் 
100 40 

03 

ததொறில்நுட்பம் II  ஆம் பகுதி 

(அரலிடுதல் ற்றும் ததொைர்ச்ேி 

ட்ைம் பொர்த்தல் ளத்துப் 

பொீட்கே) 

02 

ைித்திொயம் 
100 40 

 
 

08. பொைத் திட்ைம்  

8.1. ததொறில்நுட்பப் பொைங்கள் 

8.1.1 கட்ைொப் பொைங்கள் 

 கைிதம் ( கீழ்ப் பகுதி) 

 அரலிடுதல் ( கீழ்ப் பகுதி) 

 அரலிடுதல் ற்றும் ததொைர்ச்ேி ட்ைம் பொர்த்தல்* 

 திட்ை லகலிைல் ற்றும் நகதயடுத்தல். 

8.1 லிருப்பத்துக்குொி பொைங்கள் ( கீழ்லரும் பொைங்கரில் 02 இகன) 

 அடிப்பகை கட்டிை நிர்ொைம் ற்றும் பொொிப்பு 



 நீர் லறங்கல் ற்றும் லடிகொயகப்பு 

 சலகயத் தர நிர்லொகம் 

 பொகதகள் அகத்தல் ற்றும் பொொிப்பு 

*அரலிடுதல் ற்றும் ததொைர்ச்ேி ட்ைம் பொர்த்தல்:-  

இந்தப் பொைங்கள். ளத்துப் பொீட்கே, அரவீடுகள்  பிசொகம், ததொைர்ச்ேி ட்ைம் பொர்த்தல் 

பிசொகம் ன்மலொறு மூன்று பகுதிகரொகக் கொைப்படும். சற்குமிப்பிட்ை பொைங்கரின் 

ேித்திகத் தீர்ொனிக்கும் சபொது சற்குமிப்பிட்ைலொமொன பகுதிகள் மூன்மின் ஒவ்தலொரு 

பகுதிிலும் 35% ஆன குகமந்த பட்ே புள்ரி அரகலப் தபறுதல் சலண்டும். அத்சதொடு முளப் 

பொைத்திலும் ேித்திகைலதற்கொக மூன்று பகுதிகரிலும்  40%  ஆன  புள்ரி அரலிகனப் 

தபறுதல் சலண்டும்.  

 

8.2. திகைக்கர லிதிகள் ற்றும் ஒளங்குமுகமகள் 

இந்த லினொத்தொள் திகைக்கர லிதிகள் ற்றும் ஒளங்குமுகமகள்,  ேட்ை 

நகைமுகமகள் ததொைர்பொன சகள்லிககரக் தகொண்ை லினொத்தொள் ஆகும். 

குமிப்பு 

2003.12.18 ஆந் திகதி இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகலின் பதலிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு 

ற்றும் தமுர்த்தல் நகைமுகமின் 10:1 (அ) பிொிலின் படி ற்றும் 2006.01.06 ஆந் திகதி 

இயங்கக ததொறில்நுட்ப சேகல ததொைர்பொன பிொைக் குமிப்பின் 8.2 (இ) பிொிலின் படி, 

அதில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர உொி தககககரில் ஒன்மிகனப் தபற்றுள்ர 

உத்திசொகத்தர்ககர முதயொம் திகைக்கரப் பொீட்கேின் ததொறில்நுட்பப் பொைங்கரில் 

இருந்து லிடுலிக்க உொித்துகைலொலொர். ஆனொல் அலர் திகைக்கர லிதிகள் ற்றும் 

ஒளங்குமுகமகள் ன்ம பொைத்தில் ேித்திகைந்திருத்தல் சலண்டும். 

ற்கம உத்திசொகத்தர்கள் சற்படி ஆட்சேர்ப்பு நகைமுகமில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர 

முதயொம் திகைக்கரப் பொீட்கேின் ேகய பொைங்களுக்கும்  சதொற்ம  சலண்டும். 

 

09. பிசொகப் பொீட்கே 

இந்த திகைக்கரப் பொீட்கேின் ஒரு பகுதிொன பிசொகப் பொீட்கே,  இந்த அகச்ேினொல் 

திர்லரும் கொயத்தில் தபர் குமிப்பிைப்படும் நிறுலனதொன்மில்  நைொத்தப்பைவுள்ரது. 

அரலிடுதல் பிசொகம்,  ததொைர்ச்ேி ட்ைம் பொர்த்தல் பிசொகம் ன்ம ஒவ்தலொரு 

பொைத்திற்கும் 100 புள்ரிகள் வீதம் லறங்கப்படும் ன்பசதொடு, பொீட்கேில் 

ேித்திதய்லதற்கொக ஒரு பகுதிில் குகமந்தபட்ேம் 35% இகனப் தபற்றுக்தகொள்ர 

சலண்டும். 

பிசொகப் பொீட்கேக நைொத்துலதற்குொி இைம், திகதி ற்றும் சநம் உள்ரைக்கி 

அதற்கொன பொீட்கே அனுதிப்பத்திம் பின்னர் தலரிிைப்படும். இது ததொைர்பில் திர்லரும் 

கொயத்தில் உது ககைக்கத் ததொகயசபேி இயக்கத்திற்கு குறுஞ்தேய்தி மூயம் 

அமிலிக்கப்படும். 

 



 

10. பொீட்கே நிகயம் 

இப்பொீட்கேொனது 2023 ொர்ச் ொதம் 18,19 ஆகி இரு தினங்கரில் ேகய ொலட்ைங்களும் 

உள்ரைங்கும் லககில் ொலட்ை தேயக லரொகத்தில் நைொத்துலதற்கு நைலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரது. ஒவ்தலொரு ொலட்ைத்திலிருந்தும் லிண்ைப்பித்துள்ர பொீட்ேொர்த்திகரின் 

ண்ைிக்கக அரவுகள் குகமலொக இருக்கும்பட்ேத்தில் அவ்லொமொன ொலட்ைங்கள் 

பயலற்மிற்கு தபொதுலொன பொீட்கே நிகயதொன்கம நிறுவுலதற்கு  நைலடிக்கக 

டுக்கப்படும். 

 

 

 

2023 தபப்லொி ொதம் ............ ஆந் திகதி 

தபொது நிருலொக, உள்நொட்ைலுலல்கள், 

தபொது நிருலொக, உள்நொட்ைலுலல்கள்,  

ொகொை ேகபகள்  ற்றும் உள்ளூொட்ேி அகச்ேில். 

 

 

நீல் பண்ைொ ஹபுகின்ன 

தேயொரர் 

தபொது நிருலொக, உள்நொட்ைலுலல்கள், 

ொகொை ேகபகள் ற்றும் 

உள்ளூொட்ேி அகச்சு 


