
 
இங்கை ிகபறுதகு யலு அதிைாப சக  

மி்யலு, சை்தி ந்றுந் வினாாப அபிவிருத்தி அகநசச்ு 

 
 

பய்றிடங்ை் 

ப்சகத்ி உ்டத்ிபேலுண்அட்ாபனபேலுண் ினதா புதித எபோ ண்டன்ட நாக்கி 

ான்பண் ணகக்னநபண் ஊக்குவிக்குவி்ட்கா எபோ உத ் ிறுபடன்ட 

அறிபக்டுடத்ுபட் அபசிதடன்ட உஞ்ட் இங்னக அசாங்கண் (இ.அ.), இங்னக 

ினபறுடகு பலு அதிகா சனனத (இ.ி.ப.அ.ச.) அட்கா 2007 இ் 35 ஆண் இக்க 

ச்டத்ி் பெண் எபோ ிததிசச்் அதிகா சனதாக 2007 ஆண் ஆஞ்டு எ்நா ்ணாடண் 01 ஆண் 

திகதி டாபிடட்து. இட் அதிகா சன ப்பலு, சக்தி அனணசச்ி் கீன் இதங்குகி்து. இட் 

இ.ி.ப.அ.ச. சக்திட ் துனபே் ினதா இகக்ுகனந அனபதி் சுநடசித சக்தினத 

அதிகிடட்் ண்றுண் ப்சக்தி வினடத்ின நணண்டுடத்ுட் ஆகித இஞ்டு நாக்கங்கநி் 

அடி்னபே் ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கனந பசத்டுடத்ி பபோகி்து.  

இங்னக ினபறுடகு பலு அதிகா சனபேலுந்ந பி்பபோண் டவிகளுக்கு டகுதிபண் ண்றுண் 

அனுபபண் பாத்ட் இங்னக் பினகநிபபோத்ு விஞ்ஞ்ங்கந் நகா்டுகி்.  

சிட் படா்ா் தி்கந், அசாங்க எழுங்குவிதிகநி் ிச்தண் ண்றுண் கஞி அறிவு 

் அடத்ிதாபசித ப்-நடனப்ாடுகநாகுண். ்பகநப அச துனபேலுந்ந 

விஞ்ஞ்டாக்ளுகக்ு உசச் பதபட்ன ்புனதடாகாது.  

 

1. டவிபே்பத ்   : பதாழி்நுட் உதவினாப ்(மி்ின்/ எ்திபவின்/  

       சிவி்/  டிமுக்டுத்த்/ IT) 

பப்றிங்கநி் ஞ்ஞிகன்க : 09 

 

சண்நக் குறிபைடு   : MA 2-2 

 

சண்ந அநவுடத்ி்ண் : பௌ. 30,310 - 10 x 300 - 7 x 350 - 4 x 600 - 20 x 710 -52,360 சண்ந அநவு 

இ் டவிகக்ு பாபோத்ுண்  

02/2016ஆண் இக்க பகானணடத்ுப நசனபகந் 

சு்றிகன்கபேது (ii) ஆண் அ்பனஞபே் பிகாண் 

சண்நண் பசலுடட்்டுண். 

 

பதபட்ன :18 பததுக்குக் குனதாணலுண் 45 பததுக்கு நண்ாணலுண் 

இபோடட்். குறிடட் உசச் பதபட்ன உந்நக 

விஞ்ஞ்டாக்ளுகக்ு ்புனதடாகாது.  

 



முை்கினநா பாறு்பு்ணிை்: 

 சக்தி பநங்கந் படா்ா பனங்கனநட ் டதாி்ட்கா சகத்ிட ் டவுகனநச ்

நசகி்தி் பாறிபேதாநபோக்கு உடவுட்.  

 நடசித ண்ட ்நடனபகளுக்கு் பாபோடட்ணா டவுகனநட ்டதாி்தி் உடவுட்.  

 ட்நானடத பந்புது்பிக்கடட்கு சக்திக் கபோடத்ி்ங்கந் படா்ா டவுடட்நடன்ட 

அபிவிபோடத்ி பசத்து ிபோபகி்ட்கு உடவுட்.  

 படான உஞ ்கபோவிகந் ிறுவுனக ண்றுண் அதி் உடவுட்.  

 நடசடத்ி் நடனபகளுக்கு ் அதிகா சனபோ் பனனணதாக 

அறிபக்டுடட்்டுண் கபோட ்தி்ங்கனந எபோங்கினஞடட்்.  

 சக்தி ணதி்ாத்வு, கு்ாத்வு, அறிகன்கபேடுட் படலித படா்ாக சக்திட ்

டவுகனநச ்நசகி்தி் உடவுட்.  

 அதிகா சனபே் கபோவி சாடங்கந் கநஜ்சிதடத்ிலுந்ந அடட்னகத கபோவிகனநபண் 

ண்றுண் சாடங்கனநபண் ாணி்ட்குண் ாதுகா்ட்குண் உடவுட்.  

 பானககக்ுக் பகாடுகக்்டுண் கபோவி சாடங்கநி் டடன்டபண் நசனபனதபண் 

நணண்டுடட் உடவுட்.  

 பாறிபேதாநக்ளுக்கு அபக்நி் கபோடத்ி்ங்களுக்குண் ண்றுண் 

பாறிடப்டாகுதிகநி் இதக்கச ்பசத்ாடுகளுக்குண் உடவுட்.  

 படாழி்நு் உடத்ிநதாகடட்க்ளுக்கு தி்படுபட்குண் ண்றுண் அபக்நி் 

படாழி்ாடுகனந ினநப்றுபட்குண் உடவுட்.  

 அதிகா சனபேனூாக ிபோபகிக்க்டுண் ITபனதனண்ன சிதா பனபே் 

நணுபட்கு உடவுட்.  

 அதிகா சனபேலுந்ந ITசண்ட்ணா சக கபோவி சாடங்கனந் ாணி்ட்குண் 

ண்றுண் ாதுகா்ட்குண் உடவுட்.  

  கபோடத்ி்ங்களுக்கு நடனபதா பாபோக்னந/நசனபகனந ப்றுகப்காடுடட்்.   

 பாறிபேதாநக்நிா் னகதாந்டுண் கபோடத்ி்ங்கநி் BOQ கனந டதாிடட்்.  

 உித படாழி்நு்க் குழுக் கூ்ங்கநி் கத்ுபகாந்ந்.  

 விதடத்ி்கு பாறு்புனத பாறிபேதாநிா் சா்்டுண் னத டாபது 

கனணகனந ினநப்றுட்.  

தகைகநை்  

பயியாபி 

பெ்ாண்ின ண்றுண் பான்கன்கடப்டாழி் க்வி ஆனஞகக்ுழுவிா் அங்கீகிக்க்் 

எபோ படாழி்நு்/பான்க்னகடப்டாழி் பே்சி ிறுபகடத்ிா் பனங்க்டுண் நடசித படாழி் 

டனகனண ண்ண் 5 இ்கு குனதாட  சண்ட்்் எபோ டி்நநாணா/ாபறி சா்றிடனன் 

ப்றிபோடட்்.   

 

 



உ்யாபி 

பபநிபாி விஞ்ஞ்டாக்ந் ப்றிபோக்க நபஞ்டுண் னுண் நண்குறிடட் அடட்னகத 

டகனணகனந் ப்றிபோடட்்.  

2. டவிபே் பத ்   : முைாகநத்துய உதவினாப ்(பதாழி்நுட்ந் சாபாத) 

 

பப்றிங்கநி் ஞ்ஞிகன்க : 06 

 

சண்நக் குறிபைடு   : MA 1-2 

 

சண்ந அநவுடத்ி்ண் : பௌ. 27,910 - 10x300 - 7x350 - 12x600 - 12x710 - 49,080 சண்ந அநவு 

இ் டவிகக்ு பாபோத்ுண். 

02/2016 ஆண் இகக் பகானணடத்ுப நசனபகந் 

சு்றிகன்கபேது(ii) ஆண் அ்பனஞபே் பிகாண் 

சண்நண் பசலுடட்்டுண்.   

 

பதபட்ன : 18 பததுகக்ுக் குனதாணலுண் 45 பததுகக்ு நண்ாணலுண் 

இபோடட்். குறிடட் உசச் பதபட்ன உந்நக 

விஞ்ஞ்டாக்ளுகக்ு ்புனதடாகாது.  

 

முை்கினநா பாறு்பு்ணிை்: 

 ழுது ் ஞி சண்ட்ணா சக அலுபகக் கடிடங்கனநபண் குறி்புகனநபண் 

டதாிடட்்.  

 கூ்ங்கநி் கூ்க் குறி்புகனந ழுடலுண் அறினககனநட ்டதாிடட்லுண்.  

 டிதாந் நகானபகனந பசப்னபாட்ட்், கஞக்கீடுபசத்ட்/திவுகனந கஞகக்ாத்வு 

பசத்ட், அறிகன்ககனநட ்டதாிடட்் படலித. 

 நகானபபேடுண் பனனணனதக் னகதாஞ்டு நகானபகனந் நணுட்.  

 படா்ா் பனனணகனந பசத்டுடத்ுட்.  

 சண்நங்கந், நணதிகநக் பகாடு்வுகந், பான்கன்க்டிக் பகாடு்வுகந் 

படலிதப்னட ்டதாிடட்்.  

 ிதி சா்ட் பகாடுக்க்பாங்க்கநி் அறிக்னககனநட ்டதாிடட்்.  

 பசதா்றுனக அறிகன்ககனந பசப்னபாட்த்ு கஞக்காத்வு பசத்ட்.  

 கநஜ்சிதக் கா்புச ்பசத்ாடுகனந நண்பகாந்ந்.  

 பறுனக டிபன ழுது ்நபனகனநக் கபிடட்்.  

 பாபோக்நி் திநபடுகனந் நணுடலுண் ண்றுண் பாபோக்ந் கஞகப்கடு்பு 

படிகன்ககளுகக்ு உடவுடலுண். 

 ஞி்ாநிா் ஞிக்க்டுண் னத டாபது கனணகனந ினநப்றுட்.   

 

 

 



தகைகநைளுந் அனுயமுந்  

பயியாபி  

க.பா.ட. (சா/ட)ீன்சபே், பட் பணாழி (சிங்ைந்/தமிம்), ஆங்கிந் ண்றுண்  ைணிதந் 

ஆகித ாங்கந் அங்காக ா்கு (4) ாங்கநி் தினணச ் சிடத்ிகளு் எந 

டனபபே் ஆறு ாங்கநி் சிடத்ிதனத்ிபோடட்்.   

ந்றுந்  

க.பா.ட. (உ/ட)ீன்சபே், மூ்று (3) ாடங்ைி் (பாது விாடட்ாந் ாண் டவி) 

சிடத்ிதனத்ிபோடட்்.  

 

உ்ை 

கீன்காணுண் டனகனணகனநபனத  நடச்ச்ி - ஆண் ண்ண் - நடச்ச்ித் ஆண் ண்ண் 

ஆகித பகுதி ஊழிதக்ந் விஞ்ஞ்பி்ட்கு டகுதிபனதபக்நாப்.     

 

க.பா.ட. (சா/ட)ீன்சபே், பட் பணாழி (சிங்ைந்/தமிம்), ஆங்கிந் ண்றுண்  ைணிதந் 

ஆகித ாங்கந் அங்காக ா்கு (4) ாங்கநி் தினணச ் சிடத்ிகளு் எந 

டனபபே் ஆறு ாங்கநி் சிடத்ிதனத்ிபோடட்்.   

 

ந்றுந்  

நண்குறிடட் படாழி் பகுதிபேலுந்ந ிட்ணா எபோ டவிபே் ஆககக்ுனட்து த்ு (05) 

பபோ நசனப காடன்ட் பூட்த்ிபசத்திபோடட்்.  

 

3. டவிபே் பத ்    : சாபதி 

 

பப்றிங்கநி் ஞ்ஞிகன்க   : 08 

 

 சண்நக் குறிபைடு     : PL 3 

 

சண்ந அநவுடத்ி்ண் : பௌ. 26,290 – 10 x270 - 10 x 300 - 10 x 330 – 12 x 350 – 39,490 

சண்ந அநவு இ் டவிகக்ு பாபோத்ுண் 

02/2016 ஆண் இக்க பகானணடத்ுப நசனபகந் 

சு்றிகன்கபேது (ii) ஆண் அ்பனஞபே் 

பிகாண் சண்நண் பசலுடட்்டுண்.   

பதபட்ன :18 பததுக்குக் குனதாணலுண் 45 பததுக்கு 

நண்ாணலுண் இபோடட்். குறிடட் உசச் பதபட்ன 

உந்நக விஞ்ஞ்டாக்ளுகக்ு 

்புனதடாகாது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



முை்கினநா பாறு்பு்ணிை்  

 நடனபகளுக்கு ் பாகங்கனந் ாதுகா்ாக ஏட்ுட். 

 பாக ஏ்ங்கந் படா்ா திபறிகன்ககனந சிதாக் நணுட்.  

 பாகங்கனந அனகாகவுண் நட்த்ிதாகவுண் ாணிடட்்.  

 சிறுசிறு பாக ஏ்் ழுதுா்்பு் ாணி்பு நபனகனநக் கபிடட்். 

 பாகபண் அட் உதிி்ாகங்களுண் சிட் ினபே் உந்நபா ்னட 

உறுதிபசத்து பகாந்ந்.    

 ாணி்புட ்நடனபகனந ிபோபாகடத்ி்கு அறித்டுடத்ுட். 

 எபோ பிதாஞடன்ட ஆண்பி்ட்கு ப் ் பாகடத்ி் ிபாபோந், உாவுீகக்ி 

ஞ்பஞத்கந், தக்நி் அழுடட் அநவுகந் சிதாக இபோகக்ி்பா ்னட 

உறுதிபசத்துபகாந்ந்.  

 தஞிகனநபண் பாபோக்னநபண் பாகடத்ி் ்றிசப்ச்லுண் நாது கபணாகச ்

பச்். 

 பாகண் விடத்ுக்குந்நாகிா், விடத்ு ்றி பாலிஸுக்குண், இ.ி.ப.அ. சனக்குண், 

உித அதிகாிகளுக்குண் அறித்டுடத்ுட். 

 நண்ான்ப உடத்ிநதாகடட்ிா் சா்்டுண் டாபது னத கனணகனந 

ினநப்றுட்.     

 

தகைகநைளுந் அனுயமுந் 

 

பயியாபி  

க.பா.ட. (சா/ட)ீன்சபே், ஆககக்ூடிதது இஞ்டு அணவ்ுகநி், ஆகக்குனட்து இஞ்டு 

(02) தினணச ்சிடத்ிகளு் ஆறு (06) ாங்கநி் சிடத்ிதனத்ிபோடட்்.  

ந்றுந்  

கக பாகங்கனந ஏட்ுபட்காக நணா்ா ் பாக் நாக்குபடத்ு ஆனஞதாந ்

ாதகடத்ிா் பனங்க்டுண் சாதி அனுணதி்டத்ிடன்ட னபடத்ிபோடட்் ண்றுண் சாதி 

அனுணதி்டத்ிடன்ட் ப் பி் ் ஆகக்குனட்து பெ்று (03) பபோ கா பாகண் 

ஏட்ுண் அனுபடன்ட் ப்றிபோடட்்.  

 

 

உ்யாபி  

கக பாகங்கனந ஏட்ுபட்காக நணா்ா ் பாக் நாக்குபடத்ு ஆனஞதாந ்

ாதகடத்ிா் பனங்க்டுண் சாதி அனுணதி்டத்ிடன்ட னபடத்ிபோடட்் ண்றுண் சாதி 

அனுணதி்டத்ிடன்ட் ப் பி் ் ஆகக்குனட்து பெ்று (03) பபோ கா பாகண் 

ஏட்ுண் அனுபடன்ட் ப்றிபோடட்். 

ந்றுந் 

ஆண் நடச்ச்ித் ண் (PL 1)பகுதிபேந்ந எபோ டவிபே் ஆகக்குனட்து த்ு (05) பபோ 

திபோ்திகணா நசனப காடன்ட் பூட்த்ிபசத்திபோடட்்.   

 

 



4. டவிபே் பத ்   :அலுயை உதவினா்/பதாழிாப ்

 

பப்றிங்கநி் ஞ்ஞிகன்க :08 

 

சண்நக் குறிபைடு    : PL 1 

 

சண்ந அநவுடத்ி்ண் : பௌ. 24,750 – 10 x 250 – 10 x 270 – 7 x 300 – 15 x 330 – 37,000சண்ந அநவு 

இ் டவிகக்ு பாபோத்ுண். 

02/2016 ஆண் இகக் பகானணடத்ுப நசனபகந் 

சு்றிகன்கபேது(ii) ஆண் அ்பனஞபே் பிகாண் 

சண்நண் பசலுடட்்டுண்.   

 

பதபட்ன : 18 பததுகக்ுக் குனதாணலுண் 45 பததுகக்ு நண்ாணலுண் 

இபோடட்். குறிடட் உசச் பதபட்ன உந்நக 

விஞ்ஞ்டாக்ளுகக்ு ்புனதடாகாது. 

 

முை்கினநா பாறு்பு்ணிை் 

 

 அலுபகடத்ி்குந்ளுண், அலுபகடத்ி்கு பபநிதாலுண் கடிடங்கனந/ஆபஞங்கனந 

டுடத்ுசப்ச்று விிநதாகிடட்்.  

 அட்ட்் பிிவிலுந்ந காகிடாதிகனந் நஞி்ாணி்ட்கு உடவுட்.  

 டாகசாத்ி அடாபது நடீன/குநி்ாங்கனநட ்டதாிடத்ு் ிணாறுட்.  

 புனக்்பிதிபதடுகக்ுண் நபனனதக் கபிடட்்.  

 அலுபகடத்ி் சுகாடாடன்ட் நணுட்.  

 அலுபகடன்ட அனகாகவுண் நட்த்ிதாகவுண் னபடத்ிபோடட்்.   

 ப்னு்டத்ி் பாறிடப்டாகுதிகளுந்ந பாநாகடன்ட் ாணிடட்லுண் ண்றுண் 

ப்னு்டத்ி் பாறிடப்டாகுதிகந் சண்ட்ணா து்புநப்ாட்ுச ்

பசத்ாடுகனநக் கபிடட்லுண்.  

 ப்னு்டத்ி் பாறிடப்டாகுதிகநி் ாணி்புச ்பசத்ாடுகளுக்கு உடவுட்.  

 நண்ான்ப உடத்ிநதாகடட்ிா் சா்்டுண் டாபது னத அலுபக 

நபனகனந ினநப்றுட். 

 

தகைகநை் 

க.பா.ட. (சா/ட) ீன்சக்குட ்நடா்றிபேபோடட்்.  

 

ஒய்பயாரு விண்ண்தாபருந்  

i. i.டவிபே் கனணகனந ினநப்றுபட்கு உ் ண்றுண் உந 

தீிபே்டகுதிதாபாகவுண் ாட்ி் ்ாகடத்ிலுண் ஞிதா்க்கூடிதபாகவுண் 

இபோடட்்.  

ii. ii. சிட் ்பாழுகக்ண் உனதபாக இபோடட்். 

iii.  

 



பாதுயா ி்தகை் 

 

இனப ிட்ணா டவிகந். 3 பபோ ்டன்ட காடத்ி்கு உ்ட்ிபோக்குண். 

 

 

 

ஆடச்சப்்பு கடமுக 

எபோ ழுடத்ுபெ் நாட்ி் ீன்சபேதுண் ண்றுண்/அ்து ிதண அதிகாிபோ் 

ிதபக்க்டுண் குழுவிா் டட்்டுண் எபோ க்னணக்க்் நப்க் ீன்சபேதுண் 

பறுநறுகநி் அடி்னபே் ஆந்ச்்பு நண்பகாந்ந்டுண்.  

 

 

்கநை் 

 

i. பனநத 12%ஊ.நச.ி. ண்றுண் 3%ஊ..ி. ங்கநி்பு ்னண. 

ii. ஊழிதக்நி் குடுண் அங்கடட்பக்னநபண் உந்நகக்ுண் ணபோடத்ுபக் கா்புறுதிட ்தி் 

்னண.  

iii. னத ்புனத ஊகக்ுவி்புகளுண் பகாடு்வுகளுண்.  

 

விண்ண்பிை்குந் முக 

 

கடிட உனபே் இது க்க நண் பெனபே் விஞ்ஞ்பிக்க்டுண் டவிபே் பதனக ்

குறி்பிட்ு, க்விட ் டனகனணகந் ண்றுண் படாழி் டனகனணகந், அனுபண் படலித 

படா்ா சக சா்றிடன்கநிதுண் சா்றுடுடத்ித பிதிகளு் உவி ்சாாட இஞ்டு 

க்நிது பதக்ந், பகபிகந் ண்றுண் படானநசி இகக்ங்கந் படலிதப்ன 

உந்நகக்ி, பழுனணதா விங்கனநக் குறி்பிடுகி் விஞ்ஞ்ங்கந் ணி்ாப ்

ானைந், இங்கை ிகபறுதகு யலு அதிைாப சக, முதாயது நாடி, ைடட்ிடத்பதாகுதி 

இை்ைந்05, BMICH, பத்தாசாை்ை நாயத்கத, பைாழுந்பு 07 னுண் பகபினத பத்ு 

அனபண் பஞ்ஞண் திவுட ் டாலி் அனு்பினபக்க்டுட் நபஞ்டுண். விஞ்ஞ்ங்கந் 

்றுக் பகாந்ந்டுண் இறுதி ாந் 2019 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணாடண் 28 ஆண் திகதிதாகுண். 

பூட்த்ிபசத்த்ாட அ்து டாணதிடத்ுக் கினக்குண் விஞ்ஞ்ங்கந் ிாகிக்க்டுண்.  

கூட்ுடட்ாங்கநி்/ிததிசச்் சனகநி்/அச துன ிறுபங்கநி் உந்ந 

விஞ்ஞ்டாக்ந் டணது விஞ்ஞ்ங்கனந டடட்ணது தினஞக்கநட ் டனபக்நி் ஊாக 

அனு்பினபக்க நபஞ்டுண்.  

 

ணி்ாப ்ானைந்,  

இங்னக ினபறுடகு பலு அதிகா சன,  

படாபது ணாடி,கட்ிடப்டாகுதி இகக்ண் 05, BMICH,  

பௌடட்ாநாக்க ணாபடன்ட,  

பகாழுண்பு 07.  

www.enrgy.gov.lk 

 

http://www.enrgy.gov.lk/

