அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக : 30/2018
எனது இல: EST- 1/RESCH/08/0012
ப ாது நிருவாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு
சுதந்திரச் சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2018.12.31
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாணங்களின் ிரதம பசயலாளர்கள்
திகணக்களத் தகலவர்கள்
2018 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககளின் ட்டியல்
2018 ஆம் ஆண்டின் ப ாது பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககளின்

ட்டியல்

ின்வருமாறு
02.

அதன் டி தா ன விதிக்பகாகவ/ சுற்றறிக்கககளில் அவசியமான திவுககள ஏற் டுத்துவதன்

மூலமும், திருத்தப் ட்ட ஏற் ாடுகளுக்கு அகமயவும் நடவடிக்கக பமற்பகாள்ளப் டும்.
அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககள்
சுற்றறிக்கக பவளியிடப்
இல
ட்ட திகதி

விடயம்

குறிப்பு

01

01/2018

2018.01.10

இலங்கக அரச நூலகர்
பசகவப்
ிரமாணக்
நகடமுகறப் டுத்தல்

பசகவயின்
குறிப் ிகன

02

02/2018

2018.01.24

அரச துகறயில் மனிதவள அ ிவிருத்தி

03

03/2018

2018.02.20

ஓய்வுப ற்ற அரசாங்க அலுவலர்ககள
மீளச் பசகவயில் ஈடு டுத்தல்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 09/2007

04

04/2018

2018.02.21

ப ாறியியல்
ட்டதாாிககள இலங்கக
ப ாறியியலாளர்
பசகவயினுள்
ஆட்பசர்பு
பசய்து
அரசப்
ிாிவின்
அ ிவிருத்தி
நடவடிக்ககயிகன
பமம் டுத்துவதற்காக
ப ாறியியல்
வல்லுநர்களுக்கான
ட்டயப்
ப ாறியியலாளர்
பகாடுப் னவிகனப்
ப ற்றுக்பகாடுத்தல்

-

05

05/2018

2018.03.20

தா ன விதிக்பகாகவயின் ஏற் ாடுககள
மீளகமத்து பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க

-

நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககள் – 2017

-

-

சுற்றறிக்கக
இல

பவளியிடப்
ட்ட திகதி

விடயம்

குறிப்பு

06

06/2018

2018.05.12

2018 றமழான் (ராமசான்)
விபசட விடுமுகற

07

07/2018

2018.05.24

ஓய்வூதியக்
பசயற் ாட்டிகன
மாற்றுதல்
துாிதப் டுத்துதல்

காலத்தில்

பகாடுப் னவுச்
முகறசார்ந்ததாக
மற்றும்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 121
மற்றும் ஓய்வூதிய
சுற்றறிக்கக 03/2015

08

08/2018

2018.06.26

ஆ த்தான தவிகளில் ஈடு டும் ப ாது
அல்லது தவியில் ஒப் கடக்கப் ட்டுள்ள
கடகமயிலிருக்கும்
ப ாது பநாயுற்று
மரணமகடயும் அரச அலுவலர்களின் கீழ்
தங்கிவாழ்பவாருக்கு
இழப்பீடுககள
வழங்குதல்

-

09

09/2018

2018.05.30

அரசாங்கக் கட்டடங்கள் த ொடர் ிலான

அரசாங்க
நிதிக்பகாள்கக
சுற்றறிக்கக 01/2015

வாடகக,
20.02.01.01
என்னும்
வருமானக் குறியீட்டிற்கான 2019 ஆம்
ஆண்டிற்கான வருமான மதிப்பீடு
10

10/2018

2018.05.30

அரசாங்க

கட்டிடங்களின்

வாடகக

பதாடர் ான

வருமான

“20.02.01.01”
நிலுகவ

அறிக்கக

சமர்ப் ித்தல்

–

அரசாங்க
நிதிக்பகாள்கக
சுற்றறிக்கக 01/2015

2018.06.30
11

11/2018

2018.06.22

பதசிய ப ொகதப் ப ாருள் ஒழிப்பு வாரம்”
–

ிரகடனப் டுத்தல் (2018.06.26 இருந்து

2018.07.02 வகர)

12

12/2018

2018.07.03

இலங்கக
அலுவலர்களின்

திட்டமிடல்
வருடாந்த

பசவை

ஜனாதி தி
பசயலாளாினால்
பவளியிடப் ட்ட இல
PS/DSP/DPU/07/18
மற்றும் 2018.06.12 ஆந்
திகதிய சுற்றறிக்கக
-

இடமாற்ற

நகடமுகறகள் – 2019
13

13/2018

2018.08.21

சம் ள
மாற்றத்திகன
ிகழயின்றி
நிகறபவற்றல் மற்றும்
விபசட சம் ள
ஏற்றம், விபசட டிகள் சம் ந்தமாக உாிய
அங்கீகாரத்திகனப் ப ற்றுக்பகாள்ளல்

-

14

14/2018

2018.07.06

இலங்கக நிர்வாக பேகவயின் விபசட

-

தாத்திலுள்ள
அலுவலர்களுக்கான
வருடாந்த இடமாற்ற நகடமுகறகள்

2

15

சுற்றறிக்கக
இல

பவளியிடப்
ட்ட திகதி

15/2018

2018.07.06

விடயம்
இலங்கக

குறிப்பு

நிர்வாக

பேகவ

உத்திபயாகத்தர்களுக்கான

வருடாந்த

-

இடமாற்ற நகடமுகறகள் - (I, II மற்றும் III
தரம்)
16

16/2018

2018.07.10

இலங்கக நிர்வாக பேகவ அலுவலர்கள
தவிகளுக்கு
பசய்தல்

நியமித்தில்/

-

இடமாற்றம்

17

17/2018

2018.08.23

பகௌரவ
அகமச்சர்களினதும்/
ிரதியகமச்சர்களினதும்
உதவிப்
ணியாட்பதாகுதிக்குாிய முகாகமத்துவ
உதவியாளர்கள்
மற்றும்
அடிப் கட
பசகவ வகுதிக்குாிய
ஊழியர்ககள
நிரந்தரமாக்கல்

-

18

18/2018

2018.07.31

ஒழுக்காற்று
விசாரகணககள
பமற்பகாள்வதற்கான பகாடுப் னவுகள்

-

19

19/2018

2018.07.23

இலங்கக
கணக்காளர்
அலுவலர்களின் வருடாந்த
நகடமுகறகள் 2019

பசகவ
இடமாற்ற

-

20

20/2018

2018.08.21

தா ன

XIV

விதிக்பகாகவயின்

ஆம்

அத்தியாயத்தின் 4 ஆம்
ிாிவிகன
திருத்தியகமத்தல் இகணந்த டிகள்

தா ன
விதிக்பகாகவயின் XIV
ஆம் அத்தியாயத்தின்
4:4:3 மற்றும் 4:5 ஆம்
உட் ிாிவு

21

21/2018

2018.09.28

இலங்வை ப ாறியியலாளர் பேகவயின் III

-

ஆம்
தரத்துக்கு
ஆட்பசர்ப்புச்
பசய்யப் ட்ட அலுவலர்ககள இரண்டாம்
அரசகரும பமாழித் பதர்ச்சிப் ாீட்கசயில்
சித்திபயய்தும்
பதகவப் ாட்டிலிருந்து
விடுவித்தல்
22

22/2018

2018.09.04

அரசாங்க முகாகமத்துவ உதவியாளர்
பசகவயின்
சிறப்பு
வகுப் ிலுள்ள
அலுவலர்களுக்கான
வருடாந்த
இடமாற்றம் – 2019

அரசாங்க பசகவ
ஆகணக்குழுவின்
நகடமுகற விதிகள்
(1ஆம் பதாகுதி) ன்
XVIII ஆம் அத்தியாயம்

23

23/2018

2018.08.20

ப ாக்குவரத்துத்
திகணக்களத்தின்
திகணக்கள
ாீதியான
தவிககள
வகிக்கும்
அலுவலர்ககள
பநபராத்த
இகணந்த பசகவயினுள் உள்ளீர்த்தல்

-

3

சுற்றறிக்கக
இல

பவளியிடப்
ட்ட திகதி

விடயம்

24

24/2018

2018.09.07

சம் ளம்
பகாடல்கள்

ப ாருள்

-

25

25/2018

2018.10.23

நிரல்
அகமச்சுக்கள்
மற்றும்
திகணக்களங்களில் பசகவயாற்றுகின்ற
நாடளாவிய
பசகவகளுக்குாிய
அலுவலர்களின்
வருடாந்த
இடமாற்றங்ககள அமுல் டுத்தல்

-

26

26/2018

2018.12.10

அரசாங்க
கட்டிடங்களின்
வாடகக
"20.02.01.01"
பதாடர் ான வருமான

அரசாங்க
நிதிக்பகாள்கக
சுற்றறிக்கக 01/2015

நிலுகவ

குறிப்பு

பதாடர் ான

அறிக்கக

சமர்ப் ித்தல்

–

2018.12.31
27

27/2018

2018.12.31

தா ன

விதிக்பகாகவயின்

அத்தியாயத்தின்
16 ஆம்
திருத்தியகமத்தல்
2018.12.26

2019 ஆம்
ஆரம் ித்தல்

29

29/2018

2018.12.27

அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விபேட
முற் ணம் – 2019 ஆம் ஆண்டு

31

22/99(XXXV)

31/2001(XIV)

2018.02.20

2018.12.14

தா ன
விதிக்பகாகவயின் XII
அத்தியாயத்தின் 16
ஆம் ிாிவு

28/2018

30

-

ிாிவிகனத்

28

திருத்தப் ட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககள்
சுற்றறிக்கக பவளியிடப்
இல
ட்ட திகதி

ஆண்டு

XII

கடகமககள

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 26/2015

விடயம்

குறிப்பு

அரசாங்க உத்திபயாகத்தர்கள்/ மாகாண
அரசாங்க உத்திபயாகத்தர்கள்/ நீதித்துகற
உத்திபயாகத்தர்களுக்கான ப ாக்குவரத்து
வசதிகள்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக

தா ன

விதிக்பகாகவயின்

II

ஆம்

22/99(XXXII)
தா ன

வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின்

விதிக்பகாகவயின் II

19:5 உ
ிாிவின் கீழான ஒழுக்காற்று
விசாரகண
அலுவலர்களின்
ப யர்ப்
ட்டியல்

ஆம் வகுதியின் XLVIII
ஆம் அத்தியாயத்தின்
19:5 உ
ிாிவு

32

05/2008(I)

2018.01.24

குடிமகன்/ பசகவப் ப றுநர் சத்தியப்
ிரமாணத்திகன அறிமுகப் டுத்துதல்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 05/2008

33

18/2015(II)

2018.02.20

அரச பசகவயில் நிகறபவற்றுச் பசகவ
வககயின்
தவிககள
வகிக்கின்ற
அலுவலர்களுக்கு விபசட டி ஒன்றிகன
வழங்கல்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 18/2015
மற்றும் 18/2015(I)
4

34

சுற்றறிக்கக
இல

பவளியிடப்
ட்ட திகதி

விடயம்

குறிப்பு

03/2016(III)

2018.06.14

அரச பசகவயின் சம் ளத் திருத்தம் –

அரசாங்க நிர்வாக
சுற்றறிக்கக 03/2016
இன் 06 ஆம் ந்தி

2016
35

26/2017(I)

2018.03.29

விதகவகள்/
அநாகதகள்

தபுதாரர்கள்
மற்றும்
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 26/2017

கழய இலக்கம்: 82/83 மற்றும் M/F ஆம்
வகுதியின்
கீழ்
திவு
பசய்யப் ட்டுள்ள
கழய
அங்கத்தவர்ககள இயங்ககல முகறயின்
(online) ஊடாக மீளப் திவு பசய்தல்
36

26/2017(II)

2018.05.03

விதகவகள்/
அநாகதகள்

தபுதாரர்கள்
மற்றும்
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்

கழய இலக்கம்: 82/83 மற்றும் M/F ஆம்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 26/2017
மற்றும் 26/2017(I)

வகுதியின்
கீழ்
திவு
பசய்யப் ட்டுள்ள
கழய
அங்கத்தவர்ககள இயங்ககல முகறயின்
(online) ஊடாக மீளப் திவு பசய்தல்
37

26/2017(III)

2018.08.02

விதகவகள்/
அநாகதகள்

தபுதாரர்கள்
மற்றும்
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்

கழய இலக்கம்: 82/83 மற்றும் M/F ஆம்
வகுதியின்
கீழ்
திவு
பசய்யப் ட்டுள்ள
கழய
அங்கத்தவர்ககள இயங்ககல முகறயின்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 26/2017,
26/2017(I) மற்றும்
26/2017(II)

(online) ஊடாக மீளப் திவு பசய்தல்
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26/2017(IV)

2018.11.15

விதகவகள்/
அநாகதகள்

தபுதாரர்கள்
மற்றும்
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்

அரசாங்க நிர்வாகச்

சுற்றறிக்கக 26/2017,
கழய இலக்கம்: 82/83 மற்றும் M/F ஆம் 26/2017 (I), 26/2017(II)
வகுதியின்
கீழ்
திவு
மற்றும் 26/2017(III)
பசய்யப் ட்டுள்ள
கழய
அங்கத்தவர்ககள இயங்ககல முகறயின்
(online) ஊடாக மீளப் திவு பசய்தல்
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25/2018 (I)

2018.12.06

நிரல்
அகமச்சுக்கள்
மற்றும்
திகணக்களங்களில் பசகவயாற்றுகின்ற
நாடளாவிய
பசகவகளுக்குாிய
அலுவலர்களின்
வருடாந்த
இடமாற்றங்ககள அமுல் டுத்தல்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 25/2018

5

அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ககக் கடிதங்கள்

40

41

சுற்றறிக்கக பவளியிடப்
கடிதங்கள் இல ட்ட திகதி
2018.02.09
01/2018

02/2018

2018.11.28

விடயம்

குறிப்பு

அங்கவீனர்களுக்கு பதாழில் வழங்குதல்

பவளிக்கள
அலுவலர்
வகுதிக்கு
உாித்தான அரசாங்க பசகவ மற்றும்
மாகாண அரசாங்க பசகவக்குாித்தான
தவிகள்

அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 27/88
மற்றும் 01/99
அரசாங்க நிர்வாகச்
சுற்றறிக்கக 33/2017,
06/2014, 06/2014 (I)
மற்றும் 06/2014(II)

ஒப் ம்./ பஜ.பஜ. ரத்னசிறி
பசயலாளர்
ப ாது நிருவாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு
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