அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக: 25/2020
எனது இலக்கம் : EST- 1/RESCH/08/0012
ப ாது சசவை, மாகாண சவ கள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அவமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2020.12. 31
அவமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
இராஜாங்க அவமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாணங்களின் ிரதம பசயலாளர்கள்
திவணக்களத் தவலைர்கள்

2020 ஆம் ஆண்டில் பைளியிடப் ட்ட அரசாங்க நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வககளின் ட்டியல்
2020 ஆம் ஆண்டின் ச ாது பைளியிடப் ட்ட அரசாங்க நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வககளின்

ட்டியல்

ின்ைருமாறு
02.

அதன் டி தா ன ைிதிக்சகாவை/ சுற்றறிக்வககளில் அைசியமான திவுகவள ஏற் டுத்துைதன்

மூலமும், திருத்தப் ட்ட ஏற் ாடுகளுக்கு அவமயவும் நடைடிக்வக சமற்பகாள்ளப் டும்.
அரசாங்க நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வககள்
சுற்றறிக்வக பைளியிடப்
இல
ட்ட திகதி

ைிடயம்

குறிப்பு

01

01/2020

2020.01.14

இலங்வக
ைிஞ்ஞான
சசவையின்
சசவைப் ிரமாணக் குறிப் ில், 2137/89
ஆம் ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதிய அதிைிசசட
ைர்த்தமானி உள்ளடங்கிய திருத்தங்வள
நவடமுவறப் டுத்தல்

-

02

02/2020

2020.02.03

தரப் டுத்தப் ட்ட புைியியல் ப யர்கவளப்
ிரசயாகித்தல்

-

03

03/2020

2020.12.31

ைிதவைகள்/தபுதாரர்கள்
மற்றும்
அநாவதகள்
ங்களிப்புப்
ணம்
அறைிடுதல் பதாடர் ான ைி ரங்கவள
தனிப் ட்ட சகாவையில் சசர்த்தல்

-

04

04/2020

2020.02.18

ஸ்பீட் ச ாஸ்ட் மற்றும் பலாஜி ச ாஸ்ட்
கூாியர் சசவைகவளப் யன் டுத்தல்

-

05

05/2020

2020.02.20

இலங்வக கட்டடக் கவலஞர் சசவையின்
சசவைப் ிரமாணக் குறிப் ில், 2137/88
ஆம் இலக்க 2019 ஆகஸ்ட் 23 ஆம்
திகதிய அதிைிசசட ைர்த்தமானி மூலம்
உள்ளடக்கப் ட்ட
திருத்தங்வள
நவடமுவறப் டுத்தல்

-

06

சுற்றறிக்வக
இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

06/2020

2020.03.03

ைிடயம்
ைிவளயாட்டு

குறிப்பு

மற்றும்

உடல்நல

-

சமம் ாட்டுத் தினம் – 2020 ஏப் ிரல் 6
ஆம் திகதி
07

07/2020

2020.03.26

புதிய பகாசரானா வைரஸ் காரணமாக,

-

எழுந்துள்ள
நிவலவமவயக்
கருத்திற்
பகாண்டு
அரச உத்தியாகத்தர்களுக்கு
நிைாரணம் ைழங்குதல்
08

08/2020

2020.03.31

பகாசரானா
வைரஸ்
நிவலவமயின்
காரணமாக
உாிய
தினத்தில்
ஒய்வுப றச்பசய்ைதற்கு
இயலாதுள்ள
மற்றும்
ஒய்வுப றச்பசய்யப் ட்டுள்ள,
எனினும்

இவணயைழியில்

-

(online)

ஊடாக ைிண்ணப்ப் டிைங்வளச் முன்
வைக்க
இயலாதுள்ள
இருப் ினும்
ஒய்வூதியத்தின் ப ாருட்டு உாித்துவடய
அரச
உத்திசயாகத்தர்களுக்கு/
இவளப் ாறியைர்களுக்குநிைாரணம்
ைழங்குதல்
09

09/2020

2020.04.29

2020 றமழான் (ராமசான்) காலத்தின்
ச ாது ைிசசட ைிடுமுவறவள ைழங்குதல்

-

10

10/2020

2020.05.31

தா ன ைிதிக்சகாவையின் ஏற் ாடுகவள
மீளவமத்து பைளியிடப் ட்ட அரசாங்க
நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வககள் - 2019

-

11

11/2020

2020.06.10

அரசாங்க
கட்டிடங்கள்
மற்றும்
அரசாங்க
வீடுகளிலிருந்தான
ைாடவக
நிதிக்பகாள்வக
ைருமானம்,20.02.01.01
என்னும் சுற்றறிக்வக 01/2015
ைருமானக் குறியீட்டிற்கான 2021 ஆம்
ஆண்டிக்கான ைருமான மதிப்பீடு

12

12/2020

2020.06.10

அரசாங்க
கட்டிடங்கள்
வீடுகளிலிருந்தான
“20.02.01.01”பதாடர் ான
நிலுவை

அறிக்வக

மற்றும்
ைாடவக
ைருமான

சமர் ித்தல்

அரசாங்க
நிதிக்பகாள்வக
சுற்றறிக்வக 01/2015

–

2020.06.30
13

13/2020

2020.09.21

இலங்வக நிர்ைாக சசவையின் ைிசசட
தரத்திலுள்ள அலுைர்களுக்கான ைருடாந்த
இடமாற்ற நவடமுவறகள்

-

2

14

சுற்றறிக்வக
இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

ைிடயம்

14/2020

2020.09.21

இலங்வக
நிர்ைாக
உத்திசயாத்தர்களுக்கான

குறிப்பு
சசவை
ைருடாந்த

-

இடமாற்ற நவடமுவறகள் (I,III மற்றும் III
ஆம் தரங்கள்)
15

15/2020

2020.09.21

இலங்வக
திட்ட்மிடல்
அலுைலர்களின் ைருடாந்த
நவடமுவறகள் - 2021

சசவை
இடமாற்ற

-

16

16/2020

2020.06.26

வைத்தியக் காரணங்களின் அடிப்வடயில்
ஒய்வு ப றச் பசய்யும் சந்தரப் த்தில் ஒய்வு
ப றச்பசய்யப் டும்
திகதிவய
தீர்மானித்தல்

ஓய்வூதிய ிரமாணக்
குறிப் ின் 2.14 ஆம்
ிாிவு

17

17/2020

2020.09.21

இலங்வக
கணக்காளார்
சசவை
அலுைலர்களின் ைருடாந்த இடமாற்றம் –

-

2021
18

18/2020

2020.10.16

அரசகரும
பமாழிக்
நவடமுவறப் டுத்தல்

பகாள்வகவய

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக01/2014
மற்றும் அதற்குத்
திருத்தங்களாக
பைளியிடப் ட்டுள்ள
அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக

19

19/2020

2020.10.20

அரசாங்க முகாவமத்துை உதைியாளர்
சசவையின்
சிறப்பு
ைகுப் ிலுள்ள
அலுைலர்க்கான ைருடாந்த இடமாற்றம் 2021

அரசாங்க சசவை
ஆவணக்குழுைின்
நவடமுவற ைிதிகள்
(1ஆம் பதாகுதி) ன்
XVIII ஆம் அத்தியாயம்

20

20/2020

2020.10.28

அரச சசவைவய தவடயின்றி நடாத்திச்
பசல்லல்

-

21

21/2020

2020.12.04

அரசாங்க
கட்டிடங்களின்
வீடுகளிலிருந்தான ைாடவக “20.02.01.01”
பதாடர் ான ைருமான நிலுவை அறிக்வக

அரசாங்க
நிதிக்பகாள்வக
சுற்றறிக்வக 01/2015

சமர்ப் ித்தல் – 2020.12.31
22

22/2020

2020.12.16

குவறநிரப்பு ைிழாக்கால கடன் திட்டம்

-

23

23/2020

2020.12.30

அரசாங்க

-

உத்திசயாகத்தர்களுக்கான

ைிசசட முற் ணங்கள் - 2021 ஆம் ஆண்டு
3

24

சுற்றறிக்வக
இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

24/2020

2020.12.23

ைிடயம்
2021
ஆம்
ஆண்டின்
பசயற் ாடுவள ஆரம் ித்தல்

குறிப்பு
கடவமச்

-

திருத்தப் ட்ட அரசாங்க நிர்ைாக சுற்றறிக்வககள்

39

சுற்றறிக்வக
இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

22/99

2020.02.08

அரசங்க உத்திசயாகத்தர்கள் /மாகாண
அரசாங்க நிர்ைாக
அரசங்க உத்திசயாகத்தர்கள்/நீதித்துவற சுற்றறிக்வக 22/99(XV)
உத்திசயாகத்தர்களுக்கான ச ாக்குைரத்து
ைசதிகள்

2020.12.15

அரச உத்திசயாகத்தர்கள்/மாகாண அரச
உத்திசயாகத்தர்கள்/நீதிமன்ற
உத்திசயாகத்தர்களுக்கான
உத்தசயாக
பூர்ை ச ாக்குைரத்து ைசதிகள்

15/2007(IV)

2020.12.15

அரச அலுைலர்களுக்கு ைங்கிகள் ஊடாக
அரசாங்க நிர்ைாக
பசாத்துக் கடன் மற்றும் ைாகனக் கடன் சுற்றறிக்வக 15/2007(III)
ைழங்குதல்

10/2012(IV)

2020.09.18

அ ிைிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசவைப்
ிரமாணத்வத நவடமுவறப் டுத்தல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 10/2012
மற்றும் அதற்கு
திருத்தங்களாக
பைளியிடப் ட்ட
அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வககள்

18/2015(IV)

2020.01.07

அரச சசவையில் நிவறசைற்றுச் சசவை
ைவகயின்
தைிகவள
ைகிக்கின்ற
அலுைலர்களுக்கு ைிசசட டி ஒன்றவன
ைழங்குதல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக

(XXXVIII)

40

22/99
(XXXIX)

41

42

ைிடயம்

குறிப்பு

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 22/99

18/2015(III)

35/2019 (I)

2020.01.20

அரச சசவை ஒய்வூதிய திருத்தம் 2016

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 35/2019

39/2019(I)

2020.11.03

இலங்வக ப ாறியியலாளர் சசவையின்
ிரமாணக் குறிப் ிற்கு இணங்க, 2138/27
ஆம் இலக்க 2019.08.28 ஆம் திகதிய
அதிைிசசட
ைர்த்தமானியின்
ஊடாக
சசர்க்கப் ட்ட
திருத்தங்வள
நவடமுவறப் டுத்தல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 39/2019

4

சுற்றறிக்வக
இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

ைிடயம்

குறிப்பு

43

07/2020 (I)

2020.03.29

புதிய பகாசரானா வைரஸ் காரணமாக,
எழுந்துள்ள
நிவலமவயக்
கருத்திற்
பகாண்டு அரச உத்திசயாகத்தர்களுக்கு
நிைாரணம் ைழங்குதல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 07/2020
இன் 2 ஆம் ிாிவு

44

07/2020(II)

2020.04.04

புதிய பகாசரானா வைரஸ் காரணமாக,
எழுந்துள்ள
நிவலமவயக்
கருத்திற்
பகாண்டு அரச உத்திசயாகத்தர்களுக்கு
நிைாரணம் ைழங்குதல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 07/2020

புதிய பகாசரானா வைரஸ் காரணமாக,
எழுந்துள்ள
நிவலமவயக்
கருத்திற்
பகாண்டு அரச உத்திசயாகத்தர்களுக்கு
நிைாரணம் ைழங்குதல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக 07/2020

45

07/2020(III)

2020.06.10

மற்றும் 07/2020(I)

மற்றும்07/2020(II)

அரசாங்க நிர்ைாகச் சுற்றறிக்வகக் கடிதங்கள்
சுற்றறிக்வக
கடித இல

பைளியிடப்
ட்ட திகதி

ைிடயம்

குறிப்பு

01/2020

2020.04.29

பகாைிட் -19வைரஸ் நிலவும் காலத்தில்
அரச நிறுைனங்வள திறந்து அலுைலக
நடைடிக்வகவள ஆரம் ித்தல் மற்றும்
அந்நடைடிக்வகவள
முன்பனடுத்துச்
பசல்லல்

ஜனாதி தி
பசயலாளாினால்
பைளியிடப் ட்ட இல
PS/GPA/ சுற்றறிக்வக
02/2020 மற்றும்
2020.04.18 ஆந் திகதிய
சுற்றறிக்வக

01/2020(I)

2020.05.04

பகாைிட் -19வைரஸ் நிலவும் காலத்தில்
அரச நிறுைனங்வள திறந்து அலுைலக
நடைடிக்வகவள ஆரம் ித்தல் மற்றும்
அந்நடைடிக்வகவள
முன்பனடுத்துச்
பசல்லல்

அரசாங்க நிர்ைாக
சுற்றறிக்வக கடிதம்
01/2020

ஒப் ம்./ சஜ.சஜ. ரத்னசிாி
பசயலாளர்
ப ாது சசவைகள், மாகாண சவ கள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அவமச்சு
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