
  

இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III ஆந் தரம், 1 ஆம் வகுப்பின் II ஆந் 

தரம் மற்றும் 1 ஆம் வகுப்பின் I ஆந் தரத்திகைக் தைொண்ட அலுவலர்ைளுக்ைொை விகைத்திறன் ைொண் தகடப் 

பொீட்கே – 2017 

0.1 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III ஆந் தரம், 1 ஆம் வகுப்பின் II 

ஆந் தரம் மற்றும் 1 ஆம் வகுப்பின் I ஆந் தரத்திகையுகடய அலுவலர்ைளுக்ைொை விகைத்திறன் ைொண் 

தகடதொண்டற் பொீட்கே - 2017 அரேொங்ை நிர்வொை மற்றும் முைொகமத்துவ  அகமச்ேின் ைண்ைொணிப்பின் ைீழ் 

இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வொை நிருவைத்தின் பணிப்பொளர் நொயைத்திைொல் 2017 ஜூகல மொதம் 22 மற்றும் 

2017 ஜூகல மொதம் 23 ஆைிய வொர இறுதி நொட்ைளில் தைொழும்பில் நடொத்தப்படும் என்பதகை இத்தொல் 

அறியத்தருைின்றது. 

 

0.2 இப்பொீட்கே 1894/26 மற்றும் 2014.12.26 ஆந் திைதிய அதி விசேட வர்த்தமொைியில் பிரசுொிக்ைப்பட்டுள்ள 

இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் மற்றும் ததொழிநுட்பச் சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பின் ஏற்பொடுைளுக்கு ஏற்ப 

நடொத்தப்படும். 

 

0.3 சமற்குறிப்பிட்ட சேகவைளுக்கு உொித்துகடயதொை நடொத்துவதற்கு எதிர்பொர்க்ைப்படும் விகைத்திறன் ைொண் 

தகடதொண்டற் பொீட்கே ைீழ்வருமொறு அகமயப்தபற்றுள்ளது. 

 

ததொடொிலக்ைம் பொீட்கேயின் தபயர் குறியீட்டுப் தபயர் 

01. இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 

ஆம் வகுப்பின் III ஆந் தரத்தின் அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் தகடப் பொீட்கே 

SLICT 1(III) 

02. இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 

ஆம் வகுப்பின் II ஆந் தரத்தின் அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் தகடப்பொீட்கே 

 

SLICT 1(II) 

03 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 

ஆம் வகுப்பின் I ஆந் தரத்தின் அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் தகடப்பொீட்கே 

 

SLICT 1(I) 

 

4.0 இப்பொீட்கே ததொடர்பொை இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வொை நிருவைத்தின் பணிப்பொளர் நொயைத்திைொல் 

விதிக்ைப்படும் ேட்டதிட்டங்ைளுக்கு பொீட்ேொர்த்திைள் ைட்டுப்படுதல் சவண்டும். இச்ேட்டங்ைகள  மீறுமிடத்து 

ஒழுக்ைொற்று அதிைொொியிைொல் விதிக்ைப்படும் தண்டகைக்கு அவர்ைள் ைட்டுப்பட சவண்டிய நிகல உருவொகும். 

 

5.0 இப்பொீட்கேக்கு விண்ணப்பிப்பவர்ைள் இகணயத்தளத்தின் ஊடொை நிைழ்நிகல முகறயில் (Online) இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிர்வொை நிருவைத்தின் உத்திசயொைபூர்வ இகணயத்தளமொை www.slida.lkஇன் தமனு தொவலிைொல் 

Examination உப தமனுவிகை திறந்து தமக்கு உொிய பொீட்கேயிகைத் சதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் பொீட்கே 

விண்ணப்பத்திகை நிரப்புவதற்கு முடியும். விண்ணப்பத்திகைப் நிரப்புதல் 2017 ஜூன் மொதம் 16 ஆந் திைதி 

மு.ப 8.00 முதல் 2017 ஜூகல மொதம் 03 ஆந் திைதி நல்லிரவு 12.00 மணி வகரயொை ைொலப்பகுதியினுள் 

மட்டுசம முடியுமொை இருக்கும்.  

 

6.0 பொீட்கேக் ைட்டணம்- முதற் தடகவயொை இப்பொீட்கேக்கு சதொற்றும் அலுவலர்ைள் பொீட்கேக் ைட்டணம் 

எதகையும் தேலுத்த சவண்டிய அவேியம் இல்கல. இதற்கு முன்ைர் பொீட்கேக்கு சதொற்றிய அலுவலர்ைள் 

ைீழ்க்குறிப்பிடும் வகையில் பொீட்கேக் ைட்டணங்ைகளச்  தேலுத்துதல் சவண்டும். எவ்வொறொயினும் இதற்குப் 

பின்ைரொை தடகவைளில் அலுவலர்ைளிைொல் ஒருபொடத்துக்குசமல்சதொற்றுவதொயின்ரூபொ. 500/- ஐ பொீட்கேக் 



ைட்டணமொைவும், ஒரு பொடத்திற்கு மட்டும் சதொற்றுவதொயின் ைட்டணமொை ரூபொ. 300/-  இகையும் தேலுத்துதல் 

சவண்டும். பொீட்கேக் ைட்டணத்திகை இலங்கை பூரொை அகமந்துள்ள எந்ததவொரு தபொலைத்தின் மூலம் (உப 

தபொலைங்ைள் தவிர) ‘SLIDA’விற்கு தேலுத்தப்பட சவண்டும் என்பசதொடு அச்தேலுத்தலிற்கு உொித்துகடய 

பற்றுச்ேீட்டின் இலக்ைத்திகை விண்ணப்பத்தில் உொிய இடத்தில் குறிப்பிடுதல் சவண்டும். குறித்த தபொலைத்தில் 

‘SLIDA’ைணக்ைிற்கு பணம் தேலுத்துவதற்கு ைொசுக்ைட்டகள விண்ணப்பத்திகை (அ.அ.ேீ85)ஆம் 

இலக்ைத்துகடய மொதிொிப்படிவத்திகைநிரப்பும் சபொது, பணத்திகைப் தபற்றுக்தைொள்பவர் ‘SLIDA’ எைவும், 

பணத்திகைப்  தபற்றுக்தைொள்பவொின் முைவொி என்னும் இடத்தில் உமக்கு உொிய பொீட்கேயின் குறியீட்டுப் 

தபயொிகையும்குறிப்பிடவும். ( குறியீட்டுப் தபயர்ைள் 03 ஆம் பிொிவில் ைொட்டப்பட்டுள்ளவொறு அகமதல் 

சவண்டும்.) 

சமலும் ைணக்ைிற்கு பணம் தேலுத்தும் சபொது பணத்திகை அனுப்புபவரொை விண்ணப்பதொொியின் தபயொிகையும், 

பணம்  அனுப்புபவொின் முைவொி என்னும் இடத்தில் விண்ணப்பதொொியின் சதேிய அகடயொள அட்கட 

இலக்ைத்திகையும், குறிப்பிட்டு விண்ணப்பப்படிவத்திகை நிரப்புதல் சவண்டும். 

7.0 Onlineமுகறயில் பூரணப்படுத்திய விண்ணப்பப்படிவங்ைள் Submit தேய்ததன் பின்ைர் உொிய 

விண்ணப்பதொொியிடம் உறுதிப்படுத்தும் இலக்ைதமொன்று (Confirmation Number)தபற்றுக்தைொடுக்ைப்படும் 

என்பசதொடு அவ்விலக்ைத்திகை எதிர்வரும் ததொடர்பு நடவடிக்கைைளுக்ைொை விண்ணப்பதொொி தன்ைைத்சத 

கவத்திருத்தல் சவண்டும். விண்ணப்பதொொியிைொல் நிரப்பப்பட்ட   விண்ணப்பம் நிைழ்நிகலயின்  (Online)மூலம் 

அனுப்பியதன் பின்ைர் ைிகடக்ைப்தபறும் இகணயத்தளப் பக்ைத்தில் ைொணப்படும் அறிவுகரைகளப் 

பின்பற்றுவதைொல் தமக்குொிய பொீட்கே அனுமதிப்பத்திரத்திகைப் தபற்றுக்தைொள்வதற்கு முடியும். 

அவ்வனுமதிப்பத்திரத்திகை அச்ேிட்டு திகணக்ைள தகலவர் அல்லது அவர் தன் அதிைொரம் வழங்ைப்பட்டுள்ள 

பிரதி அலுவலதரருவர் மூலம் தங்ைளது கைதயொப்பத்திகை உறுதிப்படுத்திக் தைொள்ள சவண்டும். அவ்வொறு 

உறுதிப்படுத்திய அனுமதிப் பத்திரத்திகை பொீட்கே மண்டப சமற்பொர்கவயொளொிடம் ேமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 

 

8.0 விண்ணப்பப்படிவத்திகை ேமர்ப்பிப்பது ததொடர்பொை ஏசதனும் பிரச்ேிகைைள்  எழும் சபொது அது ததொடர்பொை 

விேொரகணக்கு இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவொை நிறுவை ததொகலசபேி இலக்ைத்திற்கு (011-5980236) 2017 

ஜூன் 16 ஆம் திைதி முதல் 2017 ஜூகல 03 ம் திைதி வகர வொர நொட்ைளில் மு.ப 8.30 மணி முதல் பி.ப.  4.30 

மணி வகரயில் அகழப்பிகை சமற்தைொள்ளலொம். 

 

9.0 பொீட்கே அனுமதிப்பத்திரம் ைிகடக்ைப்தபற்ற அலுவலர்ைள் பொீட்கேக்கு சதொற்றுவதற்கு முடியுமொை வகையில் 

திகணக்ைளத் தகலவொிைொல் ைடகம விடுமுகறகய தபற்றுக்தைொடுத்தல் சவண்டும். விண்ணப்பதொொி 

பொீட்கேக்கு சதொற்றுவதகை உறுதிப்படுத்திக் தைொள்வதற்கு அவேியப்படுமொயின் 011-5980236 என்ற 

ததொகலசபேி இலக்ைத்துடன் ததொடர்புதைொண்டு உறுதிப்படுத்திக் தைொள்ள  முடியும். பிரயொணக் ைட்டணம் 

வழங்ைப்பட மொட்டொது. 

 

10.0 பொீட்ேொர்த்தியின் அகடயொளம் -  பொீட்கே மண்டபப் சமற்பொர்கவயொளர்  திருப்தியுறுைின்ற விதத்தில் ேைல 

பொீட்ேொர்த்திைளும் பொீட்கே மண்டபத்தில் தமது ஆள் அகடயொளத்திகை உறுதிப்படுத்தல் சவண்டும். 

அதற்ைொை பின்வரும் ஆவணங்ைளில் ஒன்று மொத்திரம் ஏற்றுக்தைொள்ளப்படும். 

i. ஆட்பதிவுத் திகணக்ைளத்திைொல் வழங்ைப்பட்ட சதேிய ஆள் அகடயொள அட்கட 

ii. தேல்லுபடியொகும் ைடவுச்ேீட்டு 

சமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆவணங்ைளில் ஒன்றிகை ேமர்ப்பிக்ை முடியொத பட்ேத்தில் விண்ணப்பதொொியின் 

பொீட்ேொர்த்தம் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வொை நிறுவைத்தின் பணிப்பொளர் நொயைத்தின் தற்றுணிவின் படி 

இரத்துச் தேய்ய முடியும். 

 

11.0 பொீட்கே ேிங்ைளம், தமிழ், ஆங்ைிலம் ஆைிய தமொழிைளில் நகடதபறும் என்பசதொடு குறித்த சேகவக்கு 

உள்வொங்கும்பொீட்கேக்கு சதொற்றிய தமொழியில் அல்லது அரே ைரும தமொழியில் அல்லது இப்பொீட்கேக்கு 

சதொற்ற முடியும். சபொட்டிப் பொீட்கேயின்றி இகணத்துக்  தைொள்ளப்பட்ட அலுவலர்ைளுக்கு தொன் ைல்வி ைற்ற 

தமொழி மூலத்தில் அல்லது அரே ைரும தமொழியில் இப்பொீட்கேக்கு சதொற்ற முடியும். பொீட்ேொர்த்தி ஒருவருக்கு 

தைது விண்ணப்பப்படிவத்தில் குறிப்பிடுைின்ற பொீட்கே தமொழி மூலத்திகை மொற்றம் தேய்வதற்கு அனுமதி 

வழங்ைப்பட மொட்டொது.  



 

12.0 தொன் விரும்பிய ஒவ்தவொரு பொடத்திற்ைொை தவவ்சவறு மற்றும் ஒன்றுக்தைொன்று வித்தியொேமொை தடகவைளில் 

சதொற்ற அலுவலொிைொல் முடியும். 

 

 

13.0 பொீட்கே தபறுசபறுைள் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வொை நிறுவைத்தின் பணிப்பொளர் நொயைத்திைொல் அரேொங்ை 

நிர்வொை மற்றும் முைொகமத்துவ அகமச்ேின் தேயலொளருக்கு வழங்ைப்பட்டதன் பின்ைர் அரேொங்ை நிர்வொை 

மற்றும் முைொகமத்துவ அகமச்ேின் தேயலொளொிைொல் தபறுசபறுைள் அரேொங்ை நிர்வொை மற்றும் முைொகமத்துவ 

அகமச்ேின் இகணயத்தளத்தில் தவளியிடப்படும். அப்தபறுசபறுைளுக்கு ஏற்ப குறித்த திகணக்ைளத் 

தகலவர்ைள் அலுவலர்ைளின் சேகவயிகை உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் பதவியுயர்வு நடவடிக்கைைளுக்ைொை 

பொிந்துகர முன்கவக்ைப்படல் சவண்டும். 

 

14.0 பொீட்கே நகடமுகறைள் : ஒவ்தவொர் விகைத்திறன் தகடதொண்டற்பொீட்கேக்கு  சதொற்ற முடியுமொை 

அலுவலர்ைளுக்ைொை பொடங்ைள் மற்றும் பொடத்திட்டங்ைள் ைீழ்வருமொறு ைொணப்படுைின்றை. 

14.1  இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III ஆந் தரத்துகடய 

அலுவலர்ைளுக்ைொை விகைத்திறன்  தகடதொண்டற் பொீட்கே.            (சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 

13 ஆம் அட்டவகண). இப்பொீட்கேக்கு சதொற்றுவதற்ைொை அரே சேகவக்குொிய இலங்கை தைவல் 

ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III ஆந் தரத்துகடய அலுவலர்ைளொை 

இருத்தல் சவண்டும். 

 

14.1.1  

தொ

ப

ை

 

வி

தி

க்

சைொ

கவ மற்றும் நிர்வொைம் ( பொட இலக்ைம்  - 01) 

 ைீழ்க் ைொணப்படும் விடயங்ைகள உள்ளடக்ைியசதொர்  விைொப்பத்திரமொகும். 

1) அலுவலைம் மற்றும் தவளிக்ைள நடவடிக்கையிகை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்ைகமப்பு 

2) தொபை விதிக்சைொகவயின் ைீழ்க் குறிப்பிடப்படும் அத்தியொயங்ைள் 

I,II,III,V,VI,VII,IX,XI,XXIII,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XLVII  மற்றும் XLVIII 

3) அரே சேகவ ஆகணக்குழுவின் நகடமுகற விதிைள் 

 

இவ்விைொப்பத்திரம் ைட்டுகர வடிவிலொை விைொக்ைகளக் தைொண்டுள்ளது. 

 

14.1.2 நிதிப் பிரமொணம் மற்றும் அரேொங்ை பிொிவின் நிதி முைொகமத்துவம் ( பொட இலக்ைம் – 02) 

ைீழ்க் ைொட்டப்பட்டுள்ள விடயங்ைளின் அடிப்பகடயிலகமந்த விைொப்பத்திரமொகும். 

(அ) இலங்கையில் பிசுக்ைொல் ஆட்ேி, அரே நிதி முைொகமத்துவம் ததொடர்பிலொை அறிக்கை 

அரேியலகமப்பின் ஏற்பொடுைள், அரே நிதி ததொடர்பொை பொரொளுமன்றத்தின் ைட்டுப்பொடு, நிதியம் 

என்பதன் விளக்ைம், திரட்டு நிதி மற்றும் அதன் தேயற்பொடுைள், ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்ைின் 

சநொக்ைங்ைள் மற்றும் ஒதுக்ைீட்டு முகறைள், எதிர்பொரொப் பின்ைிைழ்ச்ேிச் தேலவுநிதியம், பிற 

நிதியங்ைளும் அவற்றின் தேயற்பொடுைளும், அரே வருமொைங்ைள், நிதி அகமச்ேொின் 

பொடங்ைள் பொட இலக்ைம் புள்ளி ைொலம் ேித்திசயய்வதற்கு  

தபறசவண்டிய 

ஆைக்  குகறந்த    

புள்ளி 

தொபை விதிக்சைொகவ 

மற்றும் நிர்வொைம்    

01 100 03 மணித்தியொலம் 40 

நிதிப் பிரமொணம் 

மற்றும் 

அரேப்பிொிவின் நிதி  

முைொகமத்துவம் 

02 100 03 மணித்தியொலம் 40 

முைொகமத்துவமும் 

ஒழுங்ைகமப்பும் 
03 100 03 மணித்தியொலம் 40 



தத்துவங்ைளும் பணிைளும், திகறசேொியின் தத்துவங்ைளும் பணிைளும் ஆகணச்ேீட்டுக்ைளும் 

ைட்டு நிதி அதிைொரமும், ைணக்ைொய்வொளர் தகலகம அதிபதியின் தத்துவங்ைளும் பணிைளும், 

அரேொங்ை தேலவீைங்ைள் மீதொை குழு, அரேொங்ை ததொழில் முயற்ேிைள் மீதொை குழு. 

(ஆ) ைணக்ைீட்டு உத்திசயொைத்தர், பிரதொை ைணக்ைீட்டு உத்திசயொைத்தர் மற்றும் வருவொய்க் 

ைணக்ைீட்டு அலுவலர்ைகள நியமித்தல், அவர்ைளின் அதிைொரங்ைள் மற்றும் பணிைள் 

(இ) உள்ளைக் ைணக்ைொய்வு 

(ஈ) அரே தேலவீைங்ைகளத் திட்டமிடல் மற்றும் முைொகமத்துவம், ஒழுங்ைகமப்பின் சநொக்ைங்ைள் 

மற்றும் பணிைகள இைங்ைொணல், அரேொங்ை தைொள்கைைள், குறிக்சைொள்ைள், இலக்குைள்  மற்றும்  

சவகல நிைழ்ச்ேித்திட்டங்ைகள இைங்ைொணல், அபிவிருத்தி தேயற்திட்டங்ைள், நிைழ்ச்ேிைகளத் 

திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பிடுதல் மற்றும் முன்ைிகலப்படுத்தல், வருடொந்த வருமொைங்ைள் மற்றும் 

தேலவிைம் பற்றிய மதிப்பீடுைகளத் தயொொித்தல் மற்றும் இறுதி முடிவிகைப் தபறுதல். 

(உ) அங்ைீைொிக்ைப்பட்ட தேலவு மதிப்பீடுைளில் மொற்றங்ைள் தேய்தல், வகைமொற்று 

நடவடிக்கைைளின் பிரசயொைம், அரேொங்ைப் பிொிவின் ஆளணியிைர் மற்றும் ேம்பள 

முைொகமத்துவம், தமொத்தச் ைிரய மதிப்பீடுைளும் மீளொய்வுைளும், குகறநிரப்பு மதிப்பீடு. 

(ஊ) அரே தேொத்துக்ைளின் நட்டங்ைள் மற்றும் விட்டுவிடுதல்ைளும் 

(எ) நொைொவித ைணக்கு நடவடிக்கைைள் 

(ஏ) அரேொங்ை ைட்டுப்பொடு தபொருட்டு பணிைளிகைக் கையளித்தல் 

(ஐ) அரே நிதிைளின் தபொறுப்பு மற்றும் வங்ைிக் ைணக்கு நகடமுகறைள் 

(ஒ) அரேின் வழங்ைற் தேயற்பொட்டு நகடமுகறைள், தபொருட்ைள், சேகவைள் மற்றும்  

சவகலைகளப் தபற்றுக்தைொள்ளல், தபறுகைக்  குழு மற்றும் ததொழிநுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவின் 

ததொகுப்பு, நியமைங்ைள், அதிைொரங்ைள் மற்றும் பணிைள், தபறுகை மதிப்பீட்டின் தேயற்பொட்டு 

நகடமுகறைள், தவளிநொட்டு நன்தைொகடைள் மீது தேயற்படுத்தப்படும் தேயற்திட்டங்ைளின் 

முைொகமத்துவம். 

இவ்விைொப்பத்திரம் ைட்டுகர வடிவிலொை விைொக்ைளிகை உள்ளடக்ைியுள்ளது. 

14.1.3 முைொகமத்துவமும் ஒழுங்ைகமப்பும் ( பொட இலக்ைம் – 03) 

ைீழ்க் குறிப்பிடப்படும் விடயங்ைளின் அடிப்பகடயில் அகமந்தசதொர் 

விைொப்பத்திரமொகும். 

(அ) முைொகமத்துவம் மற்றும் ஒழுங்ைகமப்பு பற்றிய சைொட்பொடுைள் 

(ஆ) அக்சைொட்பொடுைள் அரேப் பிொிவுைளில் சதொற்றுவிக்கும் பிரச்ேிகைைள் மற்றும் 

அவற்றுக்ைொை தீர்வுைள் 

(இ) முைகமத்துவம் ததொடர்பொை நவீை முகறகமைள் மற்றும் நுட்பங்ைள் 

இவ்விைொப்பத்திரம் ைட்டுகர வடிவிலொை விைொக்ைளிகை உள்ளடக்ைியுள்ளது. 

 

14.2 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்ப சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் II ஆந் தரத்துக்குொிய 

விகைத்திறன் ைொண் தகடதொண்டற் பொீட்கே. ( சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 14 ஆம் 

அட்டவகண). இப்பொீட்கேயில் சதொற்றுவதற்ைொை இகணந்த சேகவைளுக்குொிய இலங்கை தைவல் 

ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்ப சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் II ஆந் தரத்திகையுகடய அலுவலர்ைளொை 

இருத்தல் சவண்டும். 

 

 

 



பொடங்ைள் பொட இலக்ைம் புள்ளி ைொலம் ேித்திசயய்வதற்கு  

தபறசவண்டிய ஆைக் 

குகறந்த    புள்ளி 

அலுவலை முைொகமத்துவம் 04 100 1 மணித்தியொலம் 40 

ஈ– அரேொங்ை 

எண்ணக்ைரு 

மற்றும் தைவல் 

ததொழில்நுட்ப 

முைொகமத்துவம் 

I ஆம் 

விைொப்பத்திரம்– 

பல்சதர்வு 

05-I 40 1 மணித்தியொலம் 16 

II ஆம் 

விைொப்பத்திரம்–

ைட்டுகர 

05-II 60 1 மணித்தியொலம் 24 

 

14.2.1 அலுவலை முைொகமத்துவம் ( பொட இலக்ைம்  - 04) 

அரேொங்ைப் பிொிவின் அலுவலைம் மைித மற்றும் தபௌதீை வளங்ைளின் முைொகமத்துவம் 

ததொடர்பொை வழங்ைப்படும் விடய ஆய்வுைகள அடிப்பகடயொைக் தைொண்டு பதிலளித்தல். 

14.2.2 ஈ- அரேொங்ை எண்ணக்ைரு மற்றும் தைவல் ததொழிநுட்ப முைொகமத்துவம்   

( பொட இலக்ைம்  - 05)   

(அ) I ஆம் விைொப்பத்திரம் – பல்சதர்வு (பொட இலக்ைம் 05-I) ஈ– அரேொங்ை முகறயின் பொிணொமம், அதன் ைொலங்ைள், 

ஈ– அரேொங்ை அடிப்பகடப்பிொிவுைள், ஈ– அரேொங்ை சேகவைள் (E- service) மற்றும் ஈ– அரேொங்ை ைருத்திட்டங்ைள்,  

அரேொங்ை தைவல் மற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பத்தின் ைட்டுமொைம், ஈ– அரேொங்ை முகறகமகய 

தவற்றியகடயச் தேய்வதற்ைொை உறுதியொை ைொரணிைள், ஈ– அரேொங்ை முைொகமத்துவம், இகணந்து தேயலொற்றும் 

தன்கம  ( Interoperability)மற்றும் சேகவ ேொர்ந்த ைணைி வடிவகமப்பு ( Service Oriented Architecture) ஈ– 

அரேொங்ை முகற (E- Government)எண்ணக்ைருவினுள் உள்ளடக்ைப்படும்.. 

(ஆ) II ஆம் விைொப்பத்திரம் – ைட்டுகர (பொட இலக்ைம் 05- II) தைவல் ததொழிநுட்பத்தின் வொழ்க்கை வட்டம், அதன் 

ஒவ்தவொர் ேந்தர்ப்பங்ைளிலுமொை முக்ைியத்துவம் மற்றும் அதற்கு சதகவப்படும் வளங்ைளின் விசேட தன்கம, 

தைவல் ததொழிநுட்ப  முைொகமத்துவத்தின் அடிப்பகட சைொட்பொடுைள், தைவல் ததொழிநுட்ப வளங்ைளின் 

முைொகமத்துவம், தைவல் ததொழிநுட்ப தேயற்திட்டங்ைளின் இடர்ைள் மற்றும் அவற்றிகைக் குகறத்துக் தைொள்ளல் 

என்பை தைவல் ததொழிநுட்ப முைொகமத்துவத்திைில் உள்ளடக்ைப்பட்டிருக்கும். 

14.3 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் I ஆந் தரத்துகடய 

அலுவலர்ைளுக்ைொை விகைத்திறன்  தகடதொண்டற் பொீட்கே. (சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 15 ஆம் 

அட்டவகண). இப்பொீட்கேக்கு சதொற்றுவதற்ைொை அரே சேகவக்குொிய இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் 

ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் I ஆந் தரத்துகடய அலுவலர்ைளொை இருத்தல் சவண்டும். 

பொடங்ைள் பொட இலக்ைம் புள்ளி ைொலம் ேித்திசயய்வதற்கு  

தபறசவண்டிய 

ஆைக் குகறந்த    

புள்ளி 

தைவல் மற்றும் 

ததொடர்பொடல் 

ததொழில்நுட்ப 

தேயற்றிட்டம் 

I.தேயற்றிட்ட 

அறிக்கை 

06-I 60 - 30 

II.தேயற்றிட்ட 

அறிக்கைகய 

ேமர்ப்பித்தல் 

06-II 40 பொீட்கேக் குழுவிடம் 

ேமர்ப்பிப்பதற்கும் 

விகடயளித்தலுக்கும் 

30 நிமிடங்ைள் 

20 

 

 

 

 



14.3.1 தேயற்றிட்ட அறிக்கை (பொட இலக்ைம் – 06- I) 

 இலங்கையின் அரேதுகற அலுவலங்ைளதுவிகைத்திறகை அதிைொிப்பதற்ைொை நகடமுகறயில் 

உட்படுத்தக்கூடிய தைவல் மற்றும் ததொடர்பொடல் ததொழில்நுட்பத் துகறயுடன் ததொடர்புகடய 15000 

தேொற்ைளுக்குக் குகறயொத (பதிகைந்தொயிரம்) தேயற்றிட்ட அறிக்கைதயொன்கறத் தயொொித்தல். 

14.3.2 தேயற்றிட்ட அறிக்கைகய ேமர்ப்பித்தல் (பொட இலக்ைம் – 06- II) 

 பொீட்கேக் குழுவிடம் ேமர்ப்பித்தலும் பொீட்கேக் குழுவொல் சைட்ைப்படுைின்ற சைள்விைளுக்கு 

விகடயளித்தலும். 

ஒவ்தவொர் பொீட்கே மற்றும் பொடத்திகை நடொத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள சநர அட்டவகண ைீழ்வருமொறு 

ைொட்டப்படுள்ளது. 

 

ததொட

ொிலக்ை

ம் 

பொீட்கேயின் தபயர் பொடங்ைள் பொட 

இலக்ைம் 

திைதி சநரங்ைள் 

01 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் 

ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் 

வகுப்பின் III ஆந் தரத்துகடய 

அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் 

தகடதொண்டற் பொீட்கே 

தொபை விதிக்சைொகவ  மற்றும் 

நிர்வொைம் 

01 2017.07.22 மு.ப 9.00 – 

மதியம் 

12.00 

நிதி ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் அரேப் 

பிொிவின் நிதி முைொகமத்துவம் 

02 2017.07.22 பி.ப 12.30 – 

பி.ப 3.30 

முைொகமத்துவம் மற்றும் தொபைங்ைள் 03 2017.07.23 மு.ப 9.00 – 

மதியம் 

12.00 

02 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் 

ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் 

வகுப்பின் II ஆந் தரத்துகடய 

அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் 

தகடதொண்டற் பொீட்கே 

அலுவலை முைொகமத்துவம் 04 2017.07.22 மு.ப 9.00 – 

மு.ப 10.00 

இ – அரேொங்ை 

எண்ணக்ைரு 

மற்றும் தைவல் 

ததொழிநுட்ப 

முைொகமத்துவம் 

I ஆம் 

விைொப்பத்திரம் 

- பல்சதர்வு 

05 - I  

 

2017.07.22 

 

 

மு.ப 10.30 – 

பி.ப 12.30 II ஆம் 

விைொப்பத்திரம் 

- ைட்டுகர 

05 -II 

03 இலங்கை தைவல் ததொடர்பொடல் 

ததொழிநுட்பச் சேகவயின் 1 ஆம் 

வகுப்பின் I ஆந் தரத்துகடய 

அலுவலர்ைளுக்ைொை 

விகைத்திறன் ைொண் 

தகடதொண்டற் பொீட்கே 

தைவல் மற்றும் 

ததொடர்பொடல் 

ததொழில்நுட்ப 

தேயற்றிட்டம் 

தேயற்றிட்ட 

அறிக்கை 

தேயற்றிட்ட அறிக்கை தயொொித்தல் 

மற்றும் கையளிக்கும் திைதி 

ததொடர்பொைவும் தேயற்றிட்ட அறிக்கை 

ேமர்ப்பிப்பது ததொடர்பொைவும் 

விண்ணப்பப்படிவம் கையளிக்கும் 

இறுதி திைதிக்குப் பின் இலங்கை 

அபிவிருத்தி நிருவொை நிறுவைத்தின் 

பணிப்பொளர் நொயைத்திைொல் 

விண்ணப்பதொொிைளுக்கு 

அறிவிக்ைப்படும் 

தேயற்றிட்ட 

அறிக்கைகய 

ேமர்ப்பித்தல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.0  இவ் அறிவித்தல் மூலம் ஏற்பொடு தேய்யப்படொத எந்ததவொரு விடயம் ததொடர்பொைவும், அரேொங்ை நிர்வொை 

மற்றும் முைொகமத்துவ அகமச்ேின் தேயலொளொின் தீர்மொைசம இறுதியொைதொகும். 

16.0 இவ் அறிவித்தலில் ேிங்ைளம் தமிழ் மற்றும் ஆங்ைில தமொழிைளுக்ைிகடசய ஏசதனும் சவறுபொடுைள் அல்லது 

முரண்பொடுைள் ைொணப்படின் ேிங்ைள அறிவித்தசல வழுவுள்ளதொகும். 

 

 

 

 

சஜ. சஜ. ரத்ைேிறி 

தேயலொளர், 

  அரேொங்ை நிர்வொை மற்றும்  

  முைொகமத்துவ அகமச்சு, 

 

அரேொங்ை நிர்வொை மற்றும் முைொகமத்துவ அகமச்சு 

சுதந்திர ேதுக்ைம், 

தைொழும்பு 07. 

2017 ஜூன் மொதம் 01 ஆந் திைதி. 
 

 


