2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைச் சட்ைத்தின் 8 ஆம்
பிரிவின் கீழ் பிரசுரிக்கப்பை வவண்டிய அனரயாண்டு அறிக்னக
2021.01.01 ஆந் திகதி முதல் 2021.06.30 ஆந் திகதி வனர
1. 1.

அனைச்சு/ ைாகாண சனப, ைாகாண சனபயின் அனைச்சு –

அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு - அரச சசவைகள்
பிரிவு
தகைலறியும் சட்டத்திற் கு இணங் க வைளியிடை்ைட சைண்டிய 2021.01.01 ஆம் திகதி முதல்
2021.06.30 ஆம் திகதி ைவரயான அவரயாண்டு அறிக்வக அரச சசவைகள் பிரிவினால்
வைளியிடை்ைடுைதுடன் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சிை் பிரிவின் சமற் ைடி
காலை்

ைகுதிக்கான

அவரயாண்டு

அறிக்வக

அை் பிரிவின்

தகைல்

உத்திசயாகத்தரினால் வைளியிடை்ைடும் .
•

ைெ ளியிைப்படும்.முகவரி

•

ெதானலவபசி இலக்கம்

-

0112696211-13

•

மின்ைஞ்சல் முகவரி

-

info@pubad.gov.lk

•

இனணயத்தளம்

-

www.pubad.gov.lk

–

சுதந்திர சதுக்கம், ெகாழும்பு 07

2.
வையர்

ெதானலவபசி
இலக்கம்

வசயலாளர்

திரு. சே.சே. ரத்னசிரி

011 2695738

சமலதிகச் வசயலாளர்
( அரசாங் க நிர்ைாகம் )
சமலதிகச்
வசயலாளர்
(உள் ளக
நிர்ைாகம் )
சமலதிகச்
வசயலாளர்
(புலனாய் வு மற் றும் வசயற் ைாடு)
சமலதிகச் வசயலாளர் (மனித ைள
அபிவிருத்தி)
சமலதிக வசயலாளர் (ைாராளுமன் ற
அலுைல் கள் )
சமலதிக
வசயலாளர்
(சதசிய
வமாழிகள் )
தாைனை் ைணிை்ைாளர் நாயகம்

திரு.
சக.டீ.என் .
அச ாக
திரு. எ. முதுமவல

இவணந்த சசவைகள் ைணிை்ைாளர்
நாயகம்
பிரதான நிதி உத்திசயாகத்தர்
ைணிை்ைாளர்,
இலங் வக நிர்ைாக
சசவைை் பிரிவு
ைணிை்ைாளர்,
இலங் வக
வைாறியியலாளர் சசவைை் பிரிவு
ைணிை்ைாளர், இலங் வக கணக்காளர்
சசவைை் பிரிவு

ரஞ் சித்

011 2691044
011 2695150

திரு.
என் .யூ.
நி
வமன் டிஸ்
திரு. சக.ஆர். உடுைாைல

ான்

011 2676433
0112187104 /
0112698462

திருமதி
ஆர்.எம் .என் .ஈ.சக.ரணசிங் ஹ
திருமதி ஆர். விேயலட்சுமி

011-2786946
011 2073154

திருமதி
எச்..ஏ.
சந்தன
குமாரசிங் ஹ
திரு. ஆசலாக ைண்டார

011 2688330

திருமதி ஏ.எச்.எம் .சக.ஏ. சஹரத்

011 2695682

திரு. டி.சக.ஆர்.ஏ. தர்மசசன

011 2698605

திரு.
டை்.
சக.
விக்கிரமைால
திருமதி
டபிள் யு.
குணைர்தன

எஸ்.

011-2698268

ஐ.யூ.பீ.

011 2698672

011 2694560
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ைணிை்ைாளர், இலங் வக திட்டமில்
சசவைை் பிரிவு
ைணிை்ைாளர்,
விஞ் ஞான
மற் றும்
கட்டிடகவலஞர் சசவைை் பிரிவு

திரு. யூ.பீ.ரீ.டி. கருணாநாயக

011 2688124

திருமதி
விசேசிங் ஹ

011-2695187

சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர்
( உள் ளக நிர்ைாகம் )
சிசர ் ட
உதவிச்
வசயலாளர்
(வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்தி)
சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர் (மனித
ைளம் )
சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர்
( தகைல் வதாழில் நுட்ைம் )
சிசர ் ட
உதவிச்
வசயலாளர்
(புலனாய் வு,
ஆராய் ச்சி
மற் றும்
வசயற் ைாட்டு)

திரு. சீ.பீ.யூ. வஹட்டிஆரச்சி

011 2692633

திருமதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான

011 2697234

திருமதி.
ஏ.ஏ.யூ.
சகுந்தலா
அதிகாரி
திருமதி எம் .என் .என் . சுை்னா

011 2698672

திரு. எஸ். சத்தியசீலன்

011 3091295

ஜீ.ஐ.டி.சி.

011 2689414

3. அனைச்சின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ை நிறுவைங்கள்
2020.09.25 ஆம் திகதி வைளியிடை்ைட்ட 2194/74 ஆம் இலக்க அதிவிசசட ைர்த்தமானை்
ைத்திரிவக மூலம் வைளியிடை்ைட்டைாறு அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும்
உள் ளூராட்சி

அவமச்சுக்குரிய

வைாது

அதிகாரங் கள்

பின் ைரும்

விதத்தில்

ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ளன.
•

ைாராளுமன் ற அலுைல் கள் பிரிவு

•

சதசிய வமாழிகள் பிரிவு

•

ஓய் வூதியத் திவணக்களம்

•

இலங் வக அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகம்

•

அரசகரும வமாழி ஆவணக்குழு

•

சதசிய வமாழிக் கல் வி மற் றும் ையிற் சி நிறுைனம்

•

இலங் வக சதசிய மனித ைள அபிவிருத்திச் சவை

•

அரசகரும வமாழிகள் திவணக்களம்

•

வதாவலக் கல் வி நிவலயம்

அமைச்சினுள்

நிறுவப் பட்டுள் ள

பிரிவுகள்

(அரசாங் க

நிர்ைாக

மற் றும்

முகாவமத்துைை் பிரிவுக்கானது)
•

உள் ளக நிர்ைாகை் பிரிவு

•

வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்திை் பிரிவு

•

தாைனை் பிரிவு

•

நிதிை் பிரிவு

•

இவணந்த சசவைகள் பிரிவு

•

இலங் வக நிர்ைாக சசவைை் பிரிவு

•

இலங் வக வைாறியியலாளர் சசவைை் பிரிவு

•

இலங் வக விஞ் ஞான, கட்டிடக் கவலஞர் மற் றும் வதாழில் நுட்ை சசவைை்
பிரிவு

•

இலங் வக கணக்காளர் சசவைை் பிரிவு

•

இலங் வக திட்டமிடல் சசவைை் பிரிவு
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•

மனித ைளை் பிரிவு

•

தகைல் வதாழில் நுட்ை பிரிவு

•

புலனாய் வு, ஆராய் ச்சிகள் மற் றும் வசயற் ைாட்டுை் பிரிவு

•

உள் ளக கணக்காய் வுை் பிரிவு

•

ஓய் வூதியை் பிரிவு

4. அமைச்சின் நிறுவனக் கட்டமைப் பு (அரசாங் க நிர்ைாக மற் றும் முகாவமத்துைை்
பிரிவுக்கானது)
நிறுைனக் கட்டவமை்பு - Organization Structure
5.
அனைச்சின்
பிரிவுக்காைது)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

அதிகாரங்கள்

(அரசாங்க

நிர்வாக

ைற்றும்

முகானைத்துவப்

தபுதாரர் மற் றும் அநாவதகள் ஓய் வூதியச் சட்டம் (1983 இலக்கம் 24)
விதவைகள் மற் றும் அநாவதகள் ஓய் வூதியக் கட்டவளச் சட்டம் ( 1898 இலக்கம் 1)
தபுதாரர் மற் றும் அநாவதகள் ஓய் வூதியத் திட்டம் ( ஆயுதை் ைவடயினர்) சட்டம்
(1998 இலக்கம் 60)
விதவைகள் மற் றும் அநாவதகள் ஓய் வூதியத் திட்டம் ( ஆயுதை் ைவடயினர்)
சட்டம் (1970 இலக்கம் 18)
அரச சசவை ஓய் வூதியதாரர்களின் நம் பிக்வகை் வைாறுை்பு நிதியச் சட்டம் ( 1999
இலக்கம் 40)
அரச சசவை ஊழியர் சசமலாை நிதியக் கட்டவளச் சட்டம் (1942 இலக்கம் 18)
உள் ளூராட்சி சசவைகள் ஓய் வூதிய நிதியம் (1974 இலக்கம் 16)
உள் ளூராட்சி சசவைகள் விதவைகள் மற் றும் அநாவதகள் ஓய் வூதிய நிதியம்
(1974 இலக்கம் 16)
கட்டாய அரசாங் க சசவைச் சட்டம் (1961 இலக்கம் 70)
இலங் வக அபிவிருத்தி நிர்ைாக நிறுைகச் சட்டம் (1982 இலக்கம் 9)
உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தளங் கள் (உவடவமயிவன மீளை் வைற் றுக் வகாள் ளல் )
சட்டம் (1969 இலக்கம் 7)
ைரிசு ைழங் கும் சைாட்டிச் சட்டம் (1957 இலக்கம் 37)
ஓய் வூதியை் பிரமாணக் குறிை்பு
ைாடசாவல ஆசிரியர்களின் ஓய் வூதியச் சட்டம் (1953 இலக்கம் 44)
மாகாண சவை ஓய் வூதியச் சட்டம் (1993 இலக்கம் 17)
அரச மற் றும் நீ திமன் றச் சசவை உத்திசயாகத்தர்கவள ஓய் வு வைறச்
வசய் ைதற் கான கட்டவளச் சட்டம் (1910 இலக்கம் 11)
அரசகரும வமாழிச் சட்டம் ( 1956 இலக்கம் 33)
அரசகரும வமாழி ஆவணக்குழுச் சட்டம் (1991 இலக்கம் 18)
சதசிய மனித ைள விருத்திக்கான இலங் வகயின் சதசிய சவைச் சட்டம் ( 1997
இலக்கம் 18)
இராணுைத்தினரின் ஓய் வூதியம் மற் றும் ைணிக்வகாவட பிரமாணக் குறிை்பு
கடற் ைவடயினரின் ஓய் வூதியம் மற் றும் ைணிக்வகாவட பிரமாணக் குறிை்பு
சதசிய வமாழிக் கல் வி மற் றும் ையிற் சி நிறுைனச் சட்டம் ( 2007 இலக்கம் 26)
ைற்ெ ாரு
அனைச்சரின்
கீழ்
குறிப்பாக
ஒப்பனைப்பட்டிராத,
இங்கு
வைற்கூ ப்பட்ை விையங்களுக்கு உரித்தாை ஏனைய சகல பிரைாணங்களும்.
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பணிகள் ைற்றும் ெசயற்பாடுகள்
2020.09.20 ஆந் திகதிய 2187/27 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியின் படி, பபாது
சேவவகள் , மாகாண ேவபகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமே்சுக்கு வழங் கப்பட்டுள் ள
விடயங் கள் மற் றும் பணிகள் பின் வருமாறு.
✓

✓

✓

சுபீட்ேத்தின் சநாக்கு பகாள் வகப் பிரகடனத்திற் கு ஏற் பவும் அரோங் கத்தினால்
நவடமுவறப்படுத்த
எதிர்பார்க்கப்படும்
சவறு
சதசிய
பகாள் வககளின்
அடிப்பவடயிலும்
தாபிக்கப்பட்டு
அதற் கான
சவவல
கலாே்ோரத்வத
உருவாக்குவதற் காக ேம் பந்தப்பட்ட அரோங் க அவமே்சுக்களுக்கு பகாள் வக
ரீதியான வழிகாட்டுதவல வழங் குதல் மற் றும்
பபாது சேவவகள் , மாகாண
ேவபகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி விடயத்துடன் பதாடர்புவடய பகாள் வககவள
வகுத்தல் , சதசிய வரவு பேலவுத்திட்டம் , அரே முதலீடு மற் றும் சதசிய
அபிவிருத்தித் திட்டங் களின் கீழ் உள் ள திட்டங் கவள நவடமுவறப்படுத்துதல்
மற் றும் பின் வரும் திவணக்களங் கள் , அரே கூட்டுத்தாபனங் கள் மற் றும்
நியதிே்ேட்ட நிறுவனங் களின் விடயங் கள் மற் றும் பணிகள் மற் றும் அவற் றுடன்
பதாடர்புவடய பகாள் வககவள உருவாக்குதல் , நிகழ் ேசி
் த்திட்டங் கள் மற் றும்
கருத்திட்டங் கவள நவடமுவறப்படுத்தல் ,
பின் பதாடர்தல் மற் றும் மதிப்பீடு
பேய் தல் .
இலங் வக நிர்வாக சேவவ, இலங் வக கணக்காளர் சேவவ, இலங் வக திட்டமிடல்
சேவவ, இலங் வக பபாறியியலாளர் சேவவ, இலங் வக விஞ் ஞான சேவவ,
இலங் வக கட்டிடக்கவல சேவவ, இலங் வக பதாழில் நுட்ப சேவவ மற் றும்
இவணந்த சேவவகளின் நிறுவன, நிர்வாக மற் றும் ஆளணி முகாவமத்துவம் .
பாராளுமன் றம் மற் றும் பாராளுமன் ற உறுப்பினர்களின்
நடவடிக்வககள்
பதாடர்பாக அரோங் கத்தால் சமற் பகாள் ளப் பட சவண்டிய பணிகள்

அமைச்சிற் கு வழங் கப் பட்டுள் ள விசசட முன்னுரிமைகள்
➢

அரச சசவைவய துரிதை்ைடுத்துைதற் காக தற் சைாது அரச துவறயில் காணை்ைடும்
சகல சுற் றறிக்வக ஏற் ைாடுகள் , சட்ட விதிகள் மற் றும் நிைந்தவனகள் மீளாய் வுக்கு
உட்ைடுத்தை்ைட்டு எளிதாக்குதல் .

➢

மக்கள்

மயை்ைடுத்தை்ைட்ட

அரச

சசவைகவள

ைழங் குைதற் காக

அரச

உத்திசயாகத்தர் எண்ணக்கருவிலிருந்து மக்கள் சசவை எண்ணக்கருவை சநாக்கி
அரச

சசவைவயக்

வகாண்டு

வசல் ைதற் காக

அைசியை்ைடும்

சட்டரீதியான,

வகாள் வக ரீதியான மற் றும் நிறுைனஞ் சார் சட்டகத்வத உருைாக்குதல் .
➢

சுயாதீன அரச சசவைவய ஏற் ைடுத்துைதற் காக அைசியை்ைடும் புதிய சசவை
வநறிமுவறத் வதாகுதிவய அறிமுகை்ைடுத்தல் .

➢

அரச,

அரச சார்பு,

கூட்டுத்தாைனங் கள்

நிறுைனங் களினதும்

ைங் குைற் றலுடன்

உத்திசயாகத்தர்களுக்கு

மற் றும்

ைங் கிச் சசவையின்

கடவமயில்

திருை்தியளிக்கும்

ஈடுைடும்

ைவகயில்

சகல
அரச

அைசியை்ைடும்

சட்டரீதியான நிதி ஒதுக்கீடுகவள ஏற் ைடுத்தல் .
➢

விதவைகள்

அநாவதகள்

ஓய் வூதியர்களுக்கு

தாமதமின் றி

ஓய் வூதியத்வத

வசலுத்துதல் .
➢

சசவை

மீளாய் வுகள்

சமற் வகாள் ளை்ைட்டு,

அைசியை்ைடும்

ைவகயில்

புதிய

சசவைை் பிரமாணங் கவள அறிமுகை்ைடுத்தல் மற் றும் இற் வறை்ைடுத்தல் .
➢

அரச

ஊழியர்களின்

பிணக்குகவள

தீர்ை்ைதற் காக

தீர்ை்ைளிக்கும்

வசயன் முவறவய அறிமுகை்ைடுத்தல் .
➢

அரச சசவையின் உற் ைத்தித்திறன் மற் றும் விவனத்திறவன சமம் ைடுத்துைதற் காக
வதாழில் சார் விருத்திகவள உள் ளடக்கி நீ ண்ட கால மனித ைளத் திட்டத்வத
தயாரித்தல் மற் றும் வசயற் ைடுத்தல் .
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அந்த விடயங் கள் மற் றும் பணிகள் பதாடர்பாக தயாரிக்கப்பட்டுள் ள பேயற் பாடுகள்
கீசழ குறிப் பிடப்பட்டுள் ளன
•

அரச

நிர்ைாக

மற் றும்

முகாவமத்துை

விடயங் கள்

மற் றும்

ஓய் வூதியத்

திவணக்களம் , இலங் வக அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகம் , அரசகரும வமாழி
ஆவணக்குழு, சதசிய வமாழிகள் கல் வி மற் றும் ையிற் சி நிறுைனம் , இலங் வக
சதசிய மனித ைள அபிவிருத்திச் சவை, அரசகரும வமாழி திவணக்களம் மற் றும்
வதாவலக் கல் வி நிவலயம் சைான் ற திவணக்களங் கள் மற் றும் நியதிச் சட்ட
நிறுைனங் களின் விடயங் களுக்கு உரித்தான வகாள் வககள் , நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கள்
மற் றும்

வசயற் திட்டங் கவள

தயாரித்தல் ,

பின் வதாடர்தல்

மற் றும்

மதிை்பீடு

வசய் தல் .
ப

ன்வரும்

வசனவகளின்

நிர்வாகம்

ைற்றும்

பணியாட்ெதாகுதி

முகானைத்துவம்.
i.

இலங் வக நிர்ைாக சசவை

ii.

இலங் வக கணக்காளர் சசவை

iii.

இலங் வக திட்டமிடல் சசவை

iv.

இலங் வக வைாறியியலாளர் சசவை

v.

இலங் வக விஞ் ஞான சசவை

vi.

இலங் வக கட்டிடக் கவலஞர் சசவை

vii.

இலங் வக வதாழில் நுட்ைச் சசவை

•

இவணந்த சசவைகவள நிர்ைாகம் வசய் தல் .

•

தாைன விதிக்சகாவையின் கீழ் அவமந்த ைணிகள் .

•

அரசாங் க சசவைை் ையிற் சிகள் .

•

சதசிய

உற் ைத்தித்திறவன

சமம் ைடுத்தும்

ைவகயில்

வகாள் வககள்

,

நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவளத் தயாரித்தல் மற் றும் நவடமுவறை் ைடுத்துதல் .
•

ஓய் வூதிய விதிக்சகாவையிவன நவடமுவறை் ைடுத்துதல் .

•

அரசின் ஓய் வூதிய முவறவம வதாடர்ைான சகல நடைடிக்வககளும் .

•

எதிர்ைார்க்கை்ைடும் அபிவிருத்தி இலக்குகவள அவடந்து வகாள் ளும் வைாருட்டு
அரசை் வைாறிமுவறயினுள் நல் லாட்சிவன ஊக்குவித்தல் .

•

நவீன நல் லாட்சி எண்ணக்கருவிவன அறிமுகை்ைடுத்துதல் .

•

வைாது

மக்களின்

வைற் றுக்வகாடுக்கும்

எதிர்ைார்ை்புக்களுக்கு
அரச

சசவைவயான் றிவன

முன் னுரிவமயிவனை்
உருைாக்குைதற் காக

வகாள் வக தயாரிை்புக்கள் மற் றும் அைற் றிவன நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
•

ஓய் வூதியத்

திவணக்களம் ,

இலங் வக

அபிவிருத்தி

நிருைாக

நிறுைகம் ,

அரசகரும வமாழி ஆவணக்குழு, சதசிய வமாழிகள் கல் வி மற் றும் ையிற் சி
நிறுைனம் , இலங் வக சதசிய மனித ைள அபிவிருத்திச் சவை, அரசகரும வமாழி
திவணக்களம் மற் றும் வதாவலக் கல் வி நிவலயம் சைான் ற நிறுைனங் களுக்கு
ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள சகல விடயங் களுக்கும் உரித்தான நடைடிக்வககவள
சமற் ைார்வை வசய் தல் .
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6. அனைச்சின் அதிகாரங்களுக்கு கீழ் அனைந்திருக்கும் ெபாது நிறுவைங்களின் விபரங்கள் (அரச சசவைகள் பிரிவுக்காைது)
அலுவலர்க
ளின் பதவி
ஓய் வூதியத்
திவணக்கள
ம்
(ஓய் வூதியை்
ைணிை்ைாள
ர்
நாயகத்தின்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகிற
து).

அதிகாரங் கள்
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

ஓய் வூதியை்
பிரமாணக்
குறிை்பு
தபுதாரர்
மற் றும்
அநாவதகள் ஓய் வூதியச்
சட்டம் (1983 இலக்கம் 24)
விதவைகள்
மற் றும்
அநாவதகள் ஓய் வூதியக்
கட்டவளச் சட்டம் (1898
இலக்கம் 1)
தபுதாரர்
மற் றும்
அநாவதகள்
ஓய் வூதிய
உத்சதசத்திட்டம்
(
ஆயுதை்
ைவடயினர்)
சட்டம் (1998 இலக்கம் 60)
அரச சசவை ஓய் வூதியம்
வைறுைைர்களின்
நம் பிக்வக
நிதியச்
சட்டம் (1999 இலக்கம் 40)
அரச சசவை சசமலாை
நிதியக் கட்டவளச் சட்டம்
(1942 இலக்கம் 18)
தாைனவிதிக் சகாவை
நிதி ஒழுங் கு விதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை

பணிகள் ைற் றுை் கடமைகள்
•

•

•

•
•

•

•

ஓய் வூதியை் பிரமாணக் குறிை்பு மற் றும் விதவைகள்
அநாவதகள் கட்டவளச் சட்டத்துக்கு ஏற் ை அரச
சசவையில்
ஓய் வூதிய
நலன் கவள
உரித்துவடயதாக்கும்
வசயற் ைாட்டிவன
கண்காணித்தல் மற் றும் அதனுடன் சம் ைந்தை்ைட்ட
ஏற் ைாடுகவள விதித்தல் .
ஓய் வூதியத்துடன் வதாடர்புவடய சட்ட திட்டங் கள்
மற் றும் வகாள் வகத் தீர்மானங் களுக்கு ஏற் ை அரச
ஊழியர்களின்
ஓய் வூதியத்திவன
ஏற் றுக்வகாள் ளுதல் .
மாதாந்த ஓய் வூதிய நலன் கள் மற் றும் ஏவனய
நலன் கவளயும் வதாடர்ச்சியாக வசலுத்துதல் , ஒரு
தடவை மாத்திரம் ைழங் கை்ைடும் நலன் கள் மற் றும்
ஏவனய நலன் கவளயும்
பிவழகள்
ஏதுமின் றி
திருத்தமாக சமர்ை்பித்தல் .
அரச சசவை சசமலாை நிதிய முவறவமயிவன
ஒழுங் குைடுத்துதல் மற் றும் நலன் கவள ைழங் குதல் .
அரசிற் காக விதவைகள் / தபுதாரர்கள் மற் றும்
அநாவதகள்
ைங் களிை்புத்
வதாவகயிவன
சசகரித்தல் மற் றும் ஏவனய ைருமானங் கவள
சசகரித்தல் மற் றும் முகாவமத்துைம் வசய் தல் .
நவீன தகைல் வதாழில் நுட்ை முவறவமகவளை்
ையன் ைடுத்தல்
மற் றும்
அைற் றிவன
விருத்தி
வசய் து ஓய் வூதியச் சமூகத்தினருக்கு மிகவும்
சிறந்தவதை் சைான் சற விவரைான சசவையிவன
ைழங் கி உரிவமயிவன அங் கீகரித்தல் .
ஓய் வூதியத்திவனத் தயார்ைடுத்தும் அலகு மற் றும்
ஓய் வூதியம் ைழங் கல் வதாடர்ைாக அவமந்த ைங் கி
மற் றும்
வகாடுை்ைனவு
ைவலயவமை்புடன்

அவற் றிற் கு உரிய
நமடமுமற ஒழுங் குவிதிகள்
• தாைன விதிக்சகாவை
• நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
• அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
• வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
• அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
• சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
• அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

அரசகரும
வமாழிகள்
திவணக்கள
ம்

•

•
(அரசகரும
வமாழி
ஆவணயா
ளர்
நாயகத்தின்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகின்
றது.)

•

அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரச நிதிச் சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துைச் சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதி
விசசட
ைர்த்தமானிை் ைத்திரிவக
ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்

1956 ஆம் ஆண்டு 33 ஆம்
இலக்கங்
வகாண்ட
அரசகரும
வமாழிகள்
சட்டம்
1978
ஆம்
ஆண்டு
அரசியலவமை்புச்
சட்டத்தின் 3 ஆம் , 4 ஆம்
அத்தியாயங் களுக்கான
12(2) மற் றும் 12(3) ஆகிய
சட்டம்
1978
ஆம்
ஆண்டு
அரசியலவமை்புச்
சட்டத்தின்
13
ஆைது

•

•

•

•

•

•
•

•

ஒருங் கிவணந்து உற் ைத்தித்திறன் ைாய் ந் ததாக
நடாத்திச் வசல் லல் மற் றும் சமம் ைடுத்தல் .
சமூகை் ைாதுகாை்பு வதாடர்ைான உலகளாவிய
சைாக்குகள் ைற் றிய ஆய் வுகவள சமற் வகாண்டு
நவீன சமூகை் ைாதுகாை்பு முவறவம வதாடர்ைான
வகாள் வககவள வதாகுக்கும் வைாருட்டு உதவுதல் .
ைருடாந்த
ைரவு
வசலவுத்
திட்டத்திவனத்
தயாரித்தல்
மற் றும்
அதன்
முன் சனற் றம்
வதாடர்ைாக சட்ட மன் றத்துக்கு வைாறுை் புக் கூறல் .
ஒட்டுவமாத்த
ஓய் வூதியச்
சமூகத்தின்
வைாருளாதார
மற் றும்
சமூக
நலன் புரிக்காக
அைசியை்ைடும்
நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவள
இனங் காணல் மற் றும் நவடமுவறை்ைடுத்துைதற் கு
தனியார் மற் றும் அரச சார்ைற் ற துவறயினரின்
ைங் களிை்பிவனை் வைற் றுக்வகாள் ளல் .
ஓய் வூதியச் சங் கங் கவள முன் னிவலை்ைடுத்திய
சிவில் சமூகத்திவன
சநரடியாகத் வதாடர்பு
வகாள் ளச்
வசய் து
பிரசதச
அபிவிருத்திச்
வசயற் ைாட்டுக்கான
ைங் களிை் பிவனை்
வைற் றுக்வகாள் ளல் .
அரச மற் றும் ைகுதியளவிலான நிறுைனங் களின்
வமாழிவையர்ை்புை் ைணிகவள சிங் களம் , தமிழ்
மற் றும்
ஆங் கிலம்
ஆகிய
வமாழிகளில்
ைழங் குைதன் மூலம் அரசின் உத்திசயாகபூர்ை
வமாழிவையர்ை்ைாளராக வசயற் ைடல் .
கவலச் வசால் லகராதிகவளத் வதாகுத்தல் .
சிங் களம் , தமிழ் , ஆங் கிலம் மற் றும் வைளிநாட்டு
வமாழிகவளக்
கற் பிக்கும்
ைாடவநறிகவள
நடாத்தல் .
அரச
உத்திசயாகத்தர்களுக்காக
வமாழித்சதர்ச்சிை் ைரீடவ
் ச மற் றும்
வமாழிக்
குறித்த ைாடவநறிகவள நடாத்தல் . (எழுத்து மற் றும்
ைாய் மூல
ைரீடவ
் சவய
நடாத்தலும்
சான் றிதழ் கவள ைழங் கலும் )

அரசகரும
மமொழிக்
மகொள்கககை
நகைமுகைப்படுத்தல் குைித்து
பிரசுரிக்கப்பட்ை
அரசொங்க
நிர்வொக
சுற்ைைிக்கககள்,
முகொகமத்துவ
சசகவ
சுற்ைைிக்கககள்
மற்றும்
வர்த்தமொனி அைிவித்தல்கள்.
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•

•

இலங் வக
அபிவிருத்தி
மற் றும்
நிர்ைாக
நிறுைகம்

•

(ைணிை்ைாள
ர்
நாயகத்தின்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகிற
து).

•

•

•
•
•
•

•

திருத்தத்தின் (1987) 18, 19
மற் றும் 21 ஆகிய சட்டம்
1978
ஆம்
ஆண்டு
அரசியலவமை்புச்
சட்டத்தின்
16
ஆைது
திருத்தத்தின் (1988) 20, 22,
23, 24 மற் றும் 25 ஆகிய
சட்டம்
1620/27 ஆம்
இலக்கங்
வகாண்ட 2009/09/25 ஆந்
திகதிய
அதிவிசசட
ைர்த்தமானி
1982
இலக்கம்
09
இவனயுவடய இலங் வக
அபிவிருத்தி
நிர்ைாக
நிறுைகச் சட்டம்
அரச
வியாைாரச்
சுற் றறிக்வக
இலங் வக
அபிவிருத்தி
மற் றும்
நிர்ைாக
நிறுைகத்தின் நிர்ைாகக்
சகாவை
கவட மற் றும் அலுைலக
ஊழியர் சட்டம்
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை

வமாழி
ஆற் றல்
வகாண்ட
சமூகவமான் வற
கட்டிவயழுை்புைதற் காக
வமாழி
சமம் ைாட்டு
நிகழ் சசி
் த் திட்டங் கவள நவடமுவறை்ைடுத்தல் .
• வமாழி குறித்த ைாடை்புத்தகங் கள் ,
ைழிகாட்டி
நூல் கள் மற் றும் அகராதிகவளத் வதாகுத்தல் .
• வைளிைாரியான
நிறுைனங் களின்
சைண்டுசகாளின் ைடி வமாழித்சதர்ச்சிை் ைரீடவ
் ச
மற் றும்
விவனதிறன் காண்
தவடதாண்டல்
ைரீடவ
் சவய நாடத்தல் .
• ைல் கவலக் கழகங் களிலும் அங் கீகரிக்கை்ைட்ட
சைறு கல் வி நிறுைனங் களிலும் வமாழிவையர்ை்புை்
ைாடவநறிகவளை் ையில் சைாருக்கு வசயன் முவறை்
ையிற் சிவய ைழங் கல் .
• அரச அலுைலர்களின் ையிற் சி, அறிவு, திறன் கள்
மற் றும் நடத்வதகளின் மூலம் அபிவிருத்தியிவன
அவடதல் .
• முகாவமத்துை மற் றும் அரச நிர்ைாக துவறகளில்
ையிற் சிை் ைாடவநறிகவள ஒழுங் கு வசய் தல் .
• ஒட்டுவமாத்த அரச சசவையினுள் கண்காணிை்பு
ைணியாட் வதாகுதியினரிவடசய நிபுணத்துைம்
மிக்க ஊழியர்கவள உருைாக்குதல் .
• தனது
அவமை்பு
ரீதியான
முகாவமத்துை
வதாகுதியிவன
மீளாய் விற் கு
மற் றும்
அபிவிருத்தியிவன
சமற் வகாள் ைதற் காக
அரச
துவற நிறுைனங் களுக்கு ஒத்துவழை்பு ைழங் குதல் .
• ஆசலாசவனை்
ைணிகள்
மற் றும்
ஆராய் ச்சி
நடைடிக்வககவளயும் வைாறுை்சைற் றுக் வகாள் ளல் .
•

•
•
•

•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

வதாவலக்
கல் வி
நிவலயம்

•

(பிரதம
நிவறசைற்
று
அதிகாரியி
ன்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகிற
து)

•
•
•

•

•
•
•
•

அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக
ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .
அரச
வியாைாரச்
சுற் றறிக்வக
கவட மற் றும் அலுைலக
ஊழியர் சட்டம்
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக

•

•

•
•

•

இவணயத் தளத்திவன சமம் ைடுத்தல் , கற் வக
முகாவமத்துை முவறவமை் ையிற் சியின் மூலம்
நிறுைன
ஈ
கற் வக
துவறயினுள்
உட்பிரசைசிை்ைதற் காக உதவுதல் .
சைண்டுசகாளின்
அடிை்ைவடயில்
எந் தவைாரு
ைாடத்துக்குமாக
ைல் சைறு
நிபுணர்களின்
ஒத்துவழை்புடன்
கற் வக
ைாய் ை்புக்கவள
சதாற் றுவித்தல் .
கணனி
அறிவிவன
சமம் ைடுத்துைதற் காக
ையிற் சிை் ைாடவநறிகவள ஒழுங் குைடுத்தல் .
கணனி மற் றும் தகைல் வதாழில் நுட்ைத்துடன்
வதாடர்புவடய
ைட்டவறகளுக்கான
இட
ைசதியிவனை் வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
ைர்த்தக சந்திை்புக்கள் மற் றும் வதாழில் ைாய் ை்பு
சநர்முகை்
ைரீடவ
் சகளுக்கான
வீடிசயா
மாநாடுகவள
நடாத்துைதற் கான
ைசதி
ைாய் ை்புக்கவள ஏற் ைடுத்திக் வகாடுத்தல் .

•
•
•

•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•
•
•
•
•
•

,yq;if Njrpa
kdpj
ts
mgptpUj;jp
rig
(jtprhsupd;
Nkw;ghu;itapy;
,aq;FfpwJ.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக
ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .
1997 / 18 ,yf;f ,yq;if
Njrpa kdpj ts mgptpUj;jp
rig rl;lk;.
jhgd tpjpf;Nfhit.
epjp gpukhzq;fs;.
ngWif topfhl;ly; gpukhz
Nfhit.
nghJ epu;thf Rw;wwpf;iffs;.
[dhjpgjp
nrayf
Rw;wwpf;iffs;.
mur epjp Rw;wwpf;iffs;.
mur njhopy;Kaw;rp jpizf;fs
Rw;wwpf;ifs;
Kfhikj;Jt
Nritfs;
Rw;wwpf;iffs;.
MSif rig jPu;khdq;fs;.
mikr;ruit gj;jpuq;fs;.
jfty; mwpAk; rl;lk;
tu;j;jkhdpfs;
/
mjptpN\l
tu;j;jkhdpfs;.
cld;gbf;iffs;.
Nrit
gpukhz
Fwpg;Gfs;
kw;Wk;
Ml;Nru;g;G
xOq;Ftpjpfs;.

•
a.
b.
c.
d.

fPNo fhl;lg;gLk; tplaq;fs;. mjhtJ>
njhopy;tha;g;G> gapw;rp kw;Wk; fy;tp>
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;ij gad;gLj;Jjy;.
tho;fi
; f juj;ij cau;j;Jjy;.
mD$ykw;w egu;fspd; FOf;fSf;F r%f ghJfhg;ig Vw;ghL
nra;jy;.
e. nghUshjhu kWrPuikg;gpd; %yk; cupikfis ghJfhj;J
toq;Fjy; my;yJ njhlu;Gila kdpj ts FOf;fis
mwpT+l;Ljy; kw;Wk; rkurk; nra;jy; cs;spl;l Njrpa kdpj ts
nfhs;ifapd; midj;J JiwfspYk; mikr;rUf;F MNyhrid
toq;Fjy;.
• Njrpa nfhs;iffSf;F mikthf kdpj ts mgptpUj;jp
jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpfis murhq;fj;Jf;F rku;g;gpg;gjw;fhf
mikr;rUf;F tpje;Jiu nra;jy;.
• Njrpa
kdpj
ts
mgptpUj;jp
nfhs;if
kw;Wk;
mKy;gLj;jg;gl;L tUk; jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
fhyj;Jf;F fhyk; kPsha;T nra;jy;> guprPypj;J ghu;j;jy; kw;Wk;
Njitahd re;ju;g;gq;fspy; me;j nfhs;iffs;> jpl;lq;fs;
kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; nra;a Ntz;ba khw;wq;fs;
njhlu;gpy; mikr;rUf;F tpje;Jiu nra;jy;.
• murhq;fj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l
kdpj ts mgptpUj;jp
jpl;lk; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; mKy;gLj;jy; njhlu;gpy;
Muha;e;J ghu;j;jy;.
• 1997 / 18 ,yf;f ,yq;if Njrpa kdpj ts mgptpUj;jp rig
rl;lj;jpd; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s VjhtJ
tplaq;fSld; njhlu;Gila VjhtJ fUj;jpl;lk; NtW vtuhtJ
mikr;rUf;F xg;gilf;fg;gl;l tplaj;Jld; njhlu;ghdjhf

• jhgd tpjpf;Nfhit.
• epjp gpukhzq;fs;.
• ngWif
topfhl;ly;
gpukhz
Nfhit.
• Ml;Nru;g;G xOq;Ftpjpfs;.
• cs;sf nray; xoq;Ftpjp Nfhit
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•

சதசிய
வமாழிக்
கல் வி
மற் றும்
ையிற் சி
நிறுைவம
(தவலைரின்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகின்
றது.)
(தவலைரின்
சமற் ைார்
வையின் கீழ்
இயங் குகின்
றது.)

• நிதிை் பிரமாணங் கள்
• தாைனவிதிக் சகாவை
• கவடகள் மற் றும்
அலுைலக ஊழியர்கள்
சட்டம்
• அரச சசவைகள்
அவமச்சினாலும் வைாதுத்
திவறசசரியினாலும்
காலத்துக் காலம்
வைளியிடை்ைடும்
சுற் றறிக்வககள்
• ஆட்சசர்ை்புச்
நவடமுவறகள்

•

•

•

•

•

•

murfUk
nkhopfs;
Mizf;FO

•
•
•

epjp mjpfhuk;
epu;thf mjpfhuk;
nfhs;if cUthf;fk;

•

,Uf;Fk; NghJ> mjid mKy;gLj;Jjy; me;j NtW
mikr;rupd; xj;jpirTld; ,lk;ngw Ntz;Lk;. kw;Wk;
Njrpa Fwpf;NfhSf;F mikthf kdpj tsj;ij mgptpUj;jp
nra;tjw;F Njitahdjhf my;yJ ed;ik gaf;Fk;; my;yJ
njhlu;GilaJ
vd
rig
fUJk;
NtW
midj;J
nraw;ghLfisAk; Nkw;nfhs;Sjy;.
சிங் களம் , தமிழ் , ஆங் கில வமாழி அறிவைை்
வைறுைதற் கு எதிர்ைார்க்கும் ஆட்களுக்கு சிங் களம் ,
தமிழ் ,
ஆங் கில
வமாழிகவளக்
கற் பிக்கும்
திறவமயுள் ள
ஆட்கவள
உருைாக்குைதற் காக
சிங் களம் , தமிழ் , ஆங் கில வமாழிகள் வதாடர்ைான
நீ ண்ட காலை் ையிற் சிகவள ைழங் குதல் .
நிறுைனத்தின் வசயற் ைாடுகவள விவனத்திறனுடன்
சைணி ைருைதற் காக அந்த ஆராய் ச்சிகளினதும்
ஆய் வுகளினதும் வைறுசைறுகவளை் ையன் ைடுத்தும்
குறிக்சகாளுடன்
வமாழிை்
ையிற் சியுடன்
வதாடர்புவடய
பிரச்சிவனகள்
வதாடர்பில்
ஆராய் ச்சிகவளயும் ஆய் வுகவளயும் நடாத்துதல் .
வைாருத்தமான ஆட்களுக் வமாழிை் ையிற் சியும்
கல் வியும் ைழங் குதலும் அந்தை் ையிற் சிவயயும்
கல் விவயயும் வைற் றிகரமாகை் பூர்த்தி வசய் யும்
விண்ணை்ைதாரர்களுக்கு
சான் றிதழ் ள்
மற் றும்
டிை்சளாமா ைழங் குதல் .
வமாழிக் கற் பித்தவல சமற் வகாள் ைதற் குை் ையிற் சி
வைற் ற ஆட்கவளக் வகாண்ட குழாம் ஒன் வற
உருைாக்குதல் .
வமாழிகளுடன் வதாடர்புவடய விடயங் கள் ைற் றிய
தகைல் கவளச் சசமித்து வைக்கும் இடவமான் வற
அவமத்தல் .
வமாழிவையர்ை்ைாளர்கள் ,
சுருக்வகழுத்தாளர்கள்
சைான் ற விசசட குழுக்கவளச் சசர்ந்த ஆட்களுக்கு
சிங் களம் , தமிழ் , ஆங் கிலம் ஆகிய வமாழிகளில்
வமாழிை் ையிற் சி வநறிகவள நடாத்துதல் .
murfUk nkhopf; nfhs;ifia xOq;F Kiw nratjw;fhd
Nkw;ghu;it> fy;tp> tprhuiz kw;Wk; MNyhrid Mfpa gpujhd
nraw;ghLfSf;Fupa nfhs;if uPjpahd jPu;khdq;fis vLj;jy;

• நிதிை் பிரமாணங் கள்
• தாைனவிதிக் சகாவை
• கவடகள் மற் றும் அலுைலக
ஊழியர்கள் சட்டம்
• அரச
சசவைகள்
அவமச்சினாலும்
வைாதுத்
திவறசசரியினாலும்
காலத்துக்
காலம்
வைளியிடை்ைடும்
சுற் றறிக்வககள்
• ஆட்சசர்ை்புச்
நவடமுவறகள்

•

1991 Mk; Mz;bd; 18 Mk; ,yf;f
murfUk nkhopfs; Mizf;FOr;
rl;lj;jpd; gpufhuk;
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kw;Wk; epWtdj;jpd; epjp kw;Wk; epu;thf eltbfiffSf;Fupa
nghWg;Gfis Vw;wy;.

jiytu;
•
cjtpg;
gzpg;ghsu

jiytuhy; mspf;fg;gl;bUf;Fk;
epjp>
epu;thf
mjpfhuq;fs;
kw;Wk; Ml; Nru;g;G nray;
Kiwapy;
cs;slq;Fk;
flikfs;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

epu;thf
cj;jpNahfj;ju

•

gzpahl;nlhFjp epu;thfk;

•

Ml;Nru;g;G nray;Kiw

rl;lk; kw;Wk; epu;thf nraw;ghLfspd; NghJ nrayhsUf;F
cjTjy;
gzpg;ghsu; rigf; $l;l mwpf;ifia jahupj;jy; kw;Wk; rigg;
gj;jpupf;iffis tiuG nra;jy;
tUlhe;j nraw;ghl;Lj; jpl;lj;ij jahu; nra;jy;
nraw;ghl;L
jpl;lj;jpw;F
mikthf
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
eilKiwg;gLj;jy;
murfUk nkhopf; nfhs;if kPwy; rk;ge;jkhd Kiwg;ghLfs;
njhlu;gpy;
eltbf;iffs;
vLj;jy;
kw;Wk;
mjw;Fupa
rl;luPjpahd eltbf;iffis Nkw;nfhsSjy;.
,Unkhop gpupTfspy; tprhuiz
rl;l
eltbf;iffspd;
NghJ
Mizf;FOitg;
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jjy;.
epjp kw;Wk; ngsjPj Kd;Ndw;wk; njhlu;gpy; eltbf;iffis
Nkw;nfhs;Sjy;
Mizf;FOtpd; jfty; mjpfhupahf nraw;gLjy;.

epu;thf tbf;iffs;
njhlu;gpyhd gupe;Jiufis rku;g;gpj;jy;>
$l;lq;fis Vw;ghL nra;jy; (gzpg;ghsu; rig $l;lk; jtpu;e;j)
• gzpahl;nlhFjpapdupd; xOf;fhw;W tprhuizfspd; NghJ
Muk;g tprhuiz mjpfhupahf nraw;gLjy;.
• rpw;W}opau;fspd; Muk;g xOf;fhw;W tprhuiz mjpfhupahf
nraw;gLjy;.
• mwpTiufs; ngwg;gLk; NghJ njhopyhsu; jPug;G rigfspy;
kw;Wk; ePjpkd;wq;fspy; murfUk nkhopfs; Mizf;FOtpid
gpujpepj;Jtg;gLj;Jjy;.
• nraw;ghl;Lj; jpl;lj;ij jahupj;jy; kw;Wk; $l;Lj; jpl;lk;
(Corporate Plan), jtizfspd; Kd;Ndw;w mwpf;iffis
jahupj;jy;
• mikr;ruitg; gj;jpuq;fis jahupj;jy;> gzpahl;nlhFjpapdupd;
gzpr;
nraw;ghLfis
kjpg;gPL
nra;jy;
rk;ge;jkhd
nraw;ghLfs;.
• Mizf;FOtpYs;s E}y; ntspaPLfs;> rl;lq;fs; Nghd;wtw;iw
ghJfhg;ghfg; NgZjy;.
• mikr;rpy;
elhj;jg;gLk;
gzpahl;nlhFjp
$l;lq;fspy;
Mizf;FOit gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jjy;
• jkJ gzpahl;nlhFjpapdupd; tpLKiwfis gupe;Jiu nra;jy;.
• ghuhSkd;w NfstpfSf;fhd gjpy;fis toq;Fjy;.
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•
•
•
nkhop
cj;jpNahfj;ju

murfUk nkhopf; nfhs;ifia
xOq;F Kiwg; gLj;Jjy;

•
•
•
•
•
•
•
•

முகாவமத்து
ை
மறுசீரவமை்
புை் பிரிவு

•
•
•

•
•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாகச்
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்

•
•
•

•
•

khjhe;jk; Vw;ghL nra;ag;gLfpd;w epfo;r;rpj; jpl;lq;fs>
tUlhe;j tpopg;Gzu;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
tpopg;Gzu;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;Fupa fbj nraw;ghLfis
Nkw;nfhs;Sjy;.
jtizfSf;Fupa epfo;r;rpj; jpl;lq;;fis Vw;ghL nra;jy;.
murfUk nkhopf; nfhs;iff;Fupa ntspaPLfis jahupj;jy;
kjpg;gPL kw;Wk; jpl;lkply; $l;lq;fSf;F nraw;ghl;L uPjpahf
gq;Fgw;Wjy;
nkhopf; fzpg;gha;Tfis elhj;j cjtpr; nrayhsUf;F
cjTjy;.
nkhopf;fzpg;gha;TfspD}lhf
ngw;Wf;
nfhs;sg;gLk;
tpguq;fis jiytUf;F> nrayhsUf;F mwpf;ifapLjy;.
,Unkhop epu;thfg; gpupTfspTs;s rl;l k;wWk; kdpj tsq;fis
kjpg;gPL
nra;jy;
kw;Wk;
mjw;Fupa
mtjhdpg;Gfis
rku;g;gpj;jy;.
murfUk
nkhopf;
nfhs;ifia
eilKiwg;gLj;Jjy;
njhlu;gpyhd
rfy
fbj
Mtz
eltbf;iffis
Nkw;nfhs;Sjy;.
murfUk
nkhopf;
nfhs;if
kPwy;
njhlu;gpyhd
Kiwg;ghLf;Fupa rfy Mtz eltbf;iffs;.
வதாவலதூரக் கிராமங் களில் சமூக சமம் ைாட்டுத்
திட்டங் கள் .
ைாரம் ைரிய கிராமங் களில் சமூக சமம் ைாட்டுத்
திட்டங் கவள நவடமுவறை் ைடுத்துதல் .
கலாச்சார மற் றும் மத ைழிைாட்டுத் தளங் கவள
விருத்தி
வசய் ைதன்
ஊடாக
நல் வலாழுக்கத்துடனான
சமுதாயத்வத
உருைாக்குதல் .
குவறந்த ைருமானம் வைறும் குடும் ைங் களின்
ைாழ் ைாதாரத்திவன கட்டிவயழுை்புதல் .
வதவலதூரை் பிரசதசை் ைாடசாவல மாணைர்களின்
திறவமகவள விருத்தி வசய் தல் .

•
•
•

•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•
•
•
•

உள் ளக
நிர்ைாகை்
பிரிவு

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக
ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் கு விதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழு
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக
ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .

•
•

•
•

•

•

அங் கீகரிக்கை்ைட்ட
ைணியாட்வதாகுதியினவர
நாளதுைவரை்ைடுத்துதல் .
அவமச்சின்
ஒட்டுவமாத்த
ைணியாட்வதாகுதியினவரயும் நியமனம் வசய் தல் ,
ைதவியுயர்வுகவள ைழங் குதல் , இடமாற் றங் கவள
சமற் வகாள் ளல்
சைான் ற
சகல
தாைன
நடைடிக்வககளும் .
புதிய ைதவிகவள உருைாக்குதல் .
ையன் ைாட்டுச்
சசவைகவளை்
(
ைாதுகாை்பு,
சுகாதார) வைற் றுக்வகாள் ைதற் கு அைசியை்ைடும்
சகள் வி மனு மற் றும் ஒை்ைந்த நடைடிக்வககவள
கண்காணித்தல் .
அவமச்சின் உட்கட்டவமை்பு ைசதிகவள ( கட்டிட,
நீ ர், மின் சாரம் , வதாவலசைசி) ைழங் குைதற் கு உரிய
மதிை்பீடுகவளத் தயாரித்தல் , விவல மனுக்கவள
அவழத்தல் ,
வைற் றுக்வகாள் ளல் ,
ைராமரிை்பு
நடைடிக்வககள் மற் றும் வசலவுக் கட்டுை்ைாட்டு
நடைடிக்வககள் .
அவமச்சின் சகல ைாகனங் களினதும் ைதிவுகவள
சமற் வகாள் ளல் ,
இவணத்துக்
வகாள் ளல் ,
காை்புறுதிகள் ,
ைராமரிை்பு,
எரிவைாருள்
வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் மற் றும் குழு ரீதியான
ைாகனங் கவள
ைழங் குைதற் குரிய
நடைடிக்வககள் .

•
•
•

•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி
சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•

•

•
•

•
•

வீடவமை்பு
மற் றும்
அபிவிருத்தி
ை் பிரிவு

•
•
•

•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் கு விதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக

•
•

•

•

வகௌரை அவமச்சர்களின் தற் காலிக ைணியாட்
வதாகுதியினர் மற் றும் ஆசலாசகர்கவள நியமனம்
வசய் ைதற் குரிய நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
ைாராளுமன் ற ஆசலாசவன வைாதுக் குழு, வைாது
மனுக்
குழு,
மனித
உரிவமகள் ,
அரசியல்
ைழிைாங் கல் கள்
சைான் ற
நடைடிக்வககவள
ஒருங் கிவணை்புச் வசய் தல் .
தைாலிவன ஒழுங் கு முவறயாக நடாத்திச் வசல் லல் .
ைதவிநிவல
அலுைலர்களின்
கூட்டங் கவள
நடாத்துதல் , அைற் றிவன சைணிச் வசல் லல் மற் றும்
சகட்சைார் கூடத்தின் நிர்ைாகம் சார்ந்த உரிய
நடைடிக்வககள் .
ஆைணக் காை்ைகத்திவன சைணிச் வசல் ைதற் கு
உரித்தான நடைடிக்வககள் .
அவமச்சின்
விசாரவணக் கருமபீடம் மற் றும்
வதாவலசைசி
இடமாற் றங் கவள
ஒழுங் கு
முவறயாக நடாத்திச் வசல் லுதல் .
வமாழிவையர்ை்புக்கு உரித்தான நடைடிக்வககள் .
அரச
அலுைலர்களுக்கு
உத்திசயாகபூர்ை
விடுதிகவள
ஒதுக்கிக்
வகாடுத்தல் ,
அை்
விடுதிகளில்
ைராமரிை்பு
நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் .
அவமச்சின் கீழ் வசயற் ைடுத்தை்ைடும் வீடவமை்புத்
திட்டங் கள்
அவனத்வதயும்
முகாவமத்துைம்
மற் றும்
நிர்ைாகம்
சார்ந்த நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் மற் றும் குறித்த தரை்பினர்களுடன்
ஒருங் கிவணை்பு
நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளுதல் .
அரச அலுைலர்களின் சசவைத் சதவைை்ைாட்டின்
அடிை்ைவடயில்
அவமந்த
தற் காலிக
ைதிவிடத்திற் காக
ைழங் கை்ைடும்
அரசிற் குரிய
எந்தவைாரு விடுதியும் “நில நிைாச” என் ைதன் கீழ்

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
• வைறுவக ைழிகாட்டிக்
சகாவை
• அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
• சனாதிைதி
சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
•
•
•

•

வகாள் ளை்ைடும் என் ைசதாடு அை் அரசின் வைாதுச்
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அவமச்சரவை
சசவைகள்
அரச
விடுதிகள்
வதாடர்ைான
விஞ் ஞாைனம்
நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
• தகைலறியும்
உரிவமச் • விடுமுவற விடுதிகவள நிர்மாணித்தல் .
சட்டம்
• விடுமுவற விடுதி அவறகவள ஒதுக்குதல் மற் றும்
• அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைராமரிை்பு நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
ைத்திரிவக
• விடுமுவற விடுதிகளின் ஊழியர் நிர்ைாகம் .
• ஒை்ைந்தங் கள்
• உத்திசயாகபூர்ை
ைாசஸ்தளங் களின்
(உவடவமகள்
மீளை்வைறல் சட்டம் ) (1969
இலக்கம் 7)
• சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .
அரசாங் க நிர்ைாக மற் றும் தாபனப் பணிப் பாளர் நாயகத்தின் பணிகள்
அனர்த்த
முகாவமத்துை
அவமச்சின்
கீழ்
நிலவும் • அரச அலுவலர்களுக் கு, அரச அமைச்சுகளுக் கு /
தாைனை்
பிரிவின்
திமணக் களங் களுக் கு அரச நிறுவனங் களுக்கு,
தவலைராக
விளங் குைது
அரச
சசமவ
ததாடர்பில்
அக்கமற
தாைனை்
ைணிை் ைாளர்
காட்டுகின்றவர்களுக் கு
ைற் றுை்
நாயகமாைார்.
தாைனை்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
ததாழிற் சங் கங் களுக் கு
பிரிவு
ஏழு
அலகுகவள
தாபன
நடவடிக்மககள்
ததாடர்பான
உள் ளடக்கிக்
சசமவகமள வழங் குதல் .
காணை்ைடுைசதாடு
அை் • அரசாங் க
நிர்வாக
அமைச்சின்
விடயப்
ைலகுகளுக்கிவடயில் I, II, IV
பரப் புக் குரிய
தாபன
நடவடிக் மககளுக் கு
மற் றும் VII சைான் ற அலகுகள்
உரித்துமடய அமைச்சரமவ விஞ் ஞாபனங் களின்
தாைனை் ைணிை்ைாள் (I) இன்
வமரமவத்
தயாரித்தல்
ைற் றுை்
குறித்த
கீழும் , III, V, மற் றும் VI ஆகிய
அமைச்சரமவத்
தீர்ைானங் கள்
ததாடர்பான
அலகுகள்
தாைனை்
எதிர்கால
நடவடிக்மககமள
எடுத்தல் ,
ைணிை்ைாளர் (II) இன் கீழும்
அமைச்சரமவ விஞ் ஞாபனங் கள் ததாடர்பான
சமற் ைார்வை
அவதானிப் புக்கமள வழங் குதல் .
வசய் கின் றார்கள் . VII ஆம் • நிர்வாக நடவடிக்மகளின்
சபாது அரசாங் க
அலகு
பிரதி
தாைனை்
சசமவகள்
ஆமணக் குழு,
திமறசசரி,
•

தாைனை்
பிரிவு

•
•

•
•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் கு
விதிகள்
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
அரசியலவமை்பு
கட்டவளச் சட்டங் கள்
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
திவறசசரிச்
சுற் றறிக்வக
ஓய் வூதிய
பிரமாணக்
குறிை்பு
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ைணிை்ைாளர் ஒருைரின் கீழ்
முகாமைத்துவ சசமவத் திமணக்களை் , சட்டைா
மற் றும் ஏவனய அலகுகள்
அதிபர்
திமணக்களை் ,
பாராளுைன்ற
உதவித்
தாைனை்
உபகுழுக்கள் , ைற் றுை் ஏமனய அமைச்சுக்களுடன்
ைணிை்ைாளர்கள்
கீழும்
இமணந் து தசயலாற் றுதல் .
நிலவுகின் றது.
அரச
ஊழியர்கள் • தாபன விதிக்சகாமவ ைற் றுை் சை் பந் தப் பட்ட
வதாடர்ைான மற் றும் அரச
அரசாங் க நிர்வாக சுற் றறிக் மக ததாடர்பான
சசவையின் நன் மதிை்பிவன
அவதானிப் புக்கமள வழங் குதல் .
உறுதிை்ைடுத்தும் ைவகயில் • அரச சசமவக் கு உரித்தான தகாள் மககமளத்
அதற் குரித்தான
தயாரித்தல் .
வகாள் வககவளத்
• அக்
தகாள் மககமளத்
ததாகுக் குை்
சபாது
தயாரிை்ைதற் காக அரசுக்கு
அலுவலர்களுக் கு வழிகாட்டல் கமள வழங் குதல் .
ஒத்துவழை்பு
ைழங் குதல் , • தாபன நடவடிக்மககள்
ததாடர்பாக சதசிய
தாைன விதிக்சகாவையின்
ைட்டத்திலான
தகாள் மகத்
ததாகுப் புக்கள்
ஏற் ைாடுகவளை்
சைான் சற
ைற் றுை்
அவற் றுக் கு
தபாருள் சகாடல் கமள
அரசாங் க நிர்ைாக மற் றும்
சைற் தகாள் ளல் .
அனர்த்த
முகாவமத்துை
அவமச்சினால்
தாபனப் பணிப் பாளர் I - பணிகள்
வைளியிடை்ைடும்
• தாைனை்
ைணிை்ைாளர்
நாயகத்தின்
சுற் றறிக்வககளின்
கண்காணிை்பின்
கீழ்
அரசாங் க
சசவைக்கு
ஏற் ைாடுகளுக்கு
வைாருள்
உரித்துவடய வகாள் வககவளத் தயாரித்தல் .
சகாடல் தாைனை் பிரிவின் • அக்வகாள் வககவளத்
தயாரிக்கும் சைாது
மூலம்
அலுைலர்களுக்கு ைழிகாட்டுதல் ைழங் குதல் .
சமற் வகாள் ளை்ைடுகின் றது.
• தாைனை்
பிரிவின்
அரசாங் க
நிர்ைாக
நடைடிக்வககள் .
• ைணியாட்வதாகுதியினரின்
முழுவமயான
ஒத்துவழை் பிவனை்
வைற் று
பிரிவிவன
முகாவமத்துைம்
வசய் ைதற் காக
தைானை்
ைணிை்ைாளர்
நாயகத்துக்கு
ஒத்துவழை் பிவன
நல் குதல் .
• I, II, IV மற் றும் VII ஆகிய அலகுகளின் கடவம
நடைடிக்வககவள சமற் ைார்வை வசய் தல் .
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தாபனப் பணிப் பாளர் II - பணிகள்
• தாைன
நடைடிக்வககள்
வதாடர்பில்
சதசிய
அடிை்ைவடயில்
வகாள் வககவளத்
தயாரித்தல்
மற் றும் அைற் றிற் குை் வைாருள் சகாடல் .
• அக்
வகாள் வககவளத்
வதாகுக்கும்
சைாது
அலுைலர்களுக்கு ைழிகாட்டல் கவள ைழங் குதல் .
• ைணியாட்வதாகுதியினரின்
முழுவமயான
ஒத்துவழை் பிவனை்
வைற் று
பிரிவிவன
முகாவமத்துைம்
வசய் ைதற் காக
தைானை்
ைணிை்ைாளர்
நாயகத்துக்கு
ஒத்துவழை்பிவன
நல் குதல் .
• III, V, மற் றும் VI ஆகிய அலகுகளின் கடவம
நடைடிக்வககவள சமற் ைார்வை வசய் தல் .
பிரதித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள் - (II ஆை்
அலகு)
• அரசாங் க
சசவைக்கு
ஆட்சசர்ை்புச்
வசய் யும் /
ைதவியுயர்ைளிக்கும் வகாள் வககள் .
• ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவற/
ைதவியுயர்த்தை்ைடும்
நவடமுவற/ திருத்தியவமக்கை்ைட்ட ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவற/
வதாழில் நுட்ை
சசவை
மற் றும்
விஞ் ஞான சசவைக்கு இவணத்துக்
வகாள் ளும்
நவடமுவறக்கான
சிைாரிசுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
• ைதவிகவள
ஓய் வூதியை்
ைதவிகளாக
அட்டைவணை்ைடுத்துைது
வதாடர்ைான
விசாரவணகள்
• அரசகரும
வமாழிக்
வகாள் வகயிவன
வசயற் ைடுத்துதல் .
• சான் றிதழ் கவள
சமை்ைடுத்துதல்
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள் .
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பிரதித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள்
அலகு)

( III ஆை்

• அரசாங் க அலுைலர்களின் சாதாரண நடத்வதகள்
மற் றும் ஒழுக்காற் று நடைடிக்வககள்
• கவறநிரற் ைட்டியவலை் சைணிச் வசல் லல்
• ஒழுக்காற் று
விசாரவண
அலுைலர்களின்
ைட்டியவலான் றிவனை் சைணிச் வசல் லல்
• அரசாங் க அலுைலர்கள் அரச சசவையிவன விட்டு
வைளி
சசவைகளில்
ஈடுைடுதல்
வதாடர்ைான
வகாள் வககள் .
• ஓய் வூதியம் வைறச் வசய் தல் வதாடர்ைான சிக்கல் கள்
• சசவைவய விட்டு விலகிச் வசல் லல்
• சசவையிலிருந்து இராஜினாமாச் வசய் தல் .
• சசவை நீ டிை்பு வதாடர்பிலான சிக்கல் கள்
• வமாழி ஊக்குவிை்புக் வகாடுை்ைனவு
• அரசியல் உரிவமகள்
• வதாழில்
ரீதியான
பிணக்குகள்
(
அரசியல்
ைழிைாங் கல் கள் )
உதவித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள் – ( VI
ஆை் அலகு)
• விடுமுவறகள்
• பிரயாணக் வகாடுை்ைனவு.
• உத்திசயாகபூர்ை ைாகனக் வகாள் வககள்
• புவகயிரத அனுசரவனை் ைருைச்சீட்டுகள் .
• கடவம சநரங் கள் .
• உடன் ைடிக்வககளும் முறிகளும் .
• அக்ரஹார காை்புறுதிக் வகாள் வககள் .
• அரச அலுைலர்களின் கடன் திட்ட முவறகள் .
• அரசாங் க உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தளங் கள் மற் றும்
விடுமுவற ஓய் வு விடுதிகள் .
• கடவம வதாவலசைசி/ வகயடக்கத் வதாவலசைசி.
• இடமாற் றக் வகாள் வககள் .
• வைத்தியக் குழுக் வகாள் வககள் .
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• வதாழிற் சங் கங் களுக்காக விடுவித்தல் வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள் .
• அரசாங் க சசவையின்
வைளி ைதவிகளுக்காக
விடுவித்தல் .
பிரதித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள்
ஆை் அலகு)

- ( VII

• அரசாங் க அலுைலர்கள் அரசுக்கு சமலதிகமான
சசவையிவன சமற் வகாள் ைதற் காக ைழங் கை்ைடும்
வகாடுை்ைனவு வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
• சமலதிக
சநரக்
வகாடுை்ைனவு
வதாடர்ைான
வகாள் வககள் .
• விடுமுவற
தினச்
சம் ைளம்
வதாடர்ைான
வகாள் வககள் .
• அரசாங் க நிர்ைாக சுற் றறிக்வக இலக்கம் 22/93 இற் கு
ஏற் ை திடீர் விைத்துக்கான நட்டஈடு வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள் .
• சீறுவடகள் வதாடர்ைான வகாள் வககள் .
• ைல் சைறு
வகாடுை்ைனவுகள்
வதாடர்ைான
வகாள் வககள் .
உதவித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள் - ( I ஆை்
அலகு)
• தாைனை் பிரிவின் நிர்ைாக நடைடிக்வககள்
• அலகுக்குரித்தாகாத
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனங் களுக்காக
அைதானிக்க
சைண்டியவைகவளத் தயாரித்தல் .
• விடுமுவற ஓய் வு விடுதிகவள கண்காணித்தல்
மற் றும் ஒதுக்கிக் வகாடுத்தல் .
• ஆய் வுை் ையிற் சியும் அபிவிருத்தி நடைடிக்வககளும் .
• வதாழிற் சங் க ஒருங் கிவணை் புக்கள் .
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• தாைன விதிக்சகாவையின்
திருத்தங் களுக்கான
ஒருங் கிவணை்புக்கள் .
• மூடை்ைட்ட
திவணக்களங் கள்
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள்
• அரச சசவை வதாடர்ைான கருத்துக் கணிை்புக்கள்
மற் றும் தரவுகவளச் சசகரித்தல்
• உற் ைத்தித்திறன்
அபிவிருத்தி
நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவள வசயற் ைடுத்துதல் .
உதவித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள் - ( IV ஆை்
அலகு)
• சசவைை் பிரமாணக் குறிை்புக்கவளத் தயாரித்தல் ,
திருத்தியவமத்தல் மற் றும் வைாருள் சகாடல் .
• வகௌரை
அவமச்சரவை
அந்தஸ்துள் ள
அவமச்சர்களின்
ைணியாட்வதாகுதியினர்
வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
• வசயலாளர்களின் பிரமாணக் குறிை் புகள்
• அவமய
/
ைதிலீட்டு
அலுைலர்கவள
நிரந்தரமாக்குதல் வதாடர்ைான வகாள் வககளும்
அவை சார்ந்த சிக்கல் களும் .
• ையிற் சி
வைற் ற
வதாழிலாளர்
தரங் கள்
(V
கூட்டத்வதாடர்
அறிக்வக)
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள் .
• ஓய் வுவைற் றைர்கவள மீள சசவையில் அமர்த்துதல் .
• இலங் வக நிர்ைாக சசவையில் இல் லாத உதவிச்
வசயலாளர்கள் .
உதவித் தாபனப் பணிப் பாளரின் பணிகள் ( V ஆை்
அலகு)
• சம் ைளக் வகாள் வககவளத் தயாரித்தல் .
• வைாதுச் சம் ைள மறுசீரவமை்பு.
• சம் ைளக் கட்டவமை்புக்கவளத் தயாரித்தல்
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நிதிை் பிரிவு

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் கு விதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழு
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை
சசவை
சுற் றறிக்வக
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
அதிவிசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக

• சம் ைள
முரண்ைாடுகள்
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள்
• ைாழ் க்வகச் வசலவுக் வகாடுை்ைனவு
• ைதில் கடவம
மற் றும்
கடவமயிவன
நிவறசைற் றியவமக்கான வகாடுை்ைனவுகள் .
• விவனத்திறக் காண் தவடத்தாண்டல் .
• நியமனங் கள் / ைதவியுயர்வுகள் / முன் சததியிடல்
• சசவைமூை் வை நிர்ணயித்தல் .
• கீழுவழை்புச் சசவைை் ைட்டதாரிகள் வதாடர்ைான
பிரச்சிவனகள்
• சசவைவய நிரந்தரை்ைடுத்துதல் / நன் னடத்வதக்
காலத்திவனக் சகாரல் மற் றும் அது சார்ந்த
சிக்கல் கள் .
தபறுமகக் கிமளயின் பணிகள்
• அவமச்சு சம் ைந்தமான வைறுவகத் திட்டங் கவளத்
தயாரித்தல் , வைறுவகக் குழுக்கவள நியமனம்
வசய் தல்
மற் றும்
வதாழில் நுட்ை
மதிை்பீட்டு
குழுக்கவள நியமித்தல் .
• களஞ் சிய
முகாவமத்துை
நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் .
• வசாத்து
முகாவமத்துை
நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் .
நிதி அறிக் மகயிடல் கிமளயின் பணிகள்
• அவமச்சின் ைருடாந்த மதிை்பீட்டுத் திட்டங் கவளத்
தயாரித்தல்
மற் றும்
ைருடாந்த
வைாருள்
கணக்வகடுை்பு நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் ,
அவமச்சு மற் றும் அவமச்சின் கீழ் க் காணை்ைடும்
நிறுைனங் களின் வசயலாற் றுவக அறிக்வகயிவன
ைாராளுமன் றத்தில்
சமர்ை்பிை்ைதற் குரிய
நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
• ைருமானத் தவலை்பு 20.02.01.01 இன் கீழ் அரச
கட்டிடங் களுக்கான
ைாடவக
ைருமானங் கள்
வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
• வைறுவக ைழிகாட்டிக்
சகாவை
• அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
• சனாதிைதி
சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
•
•
•

•
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•
•

இவணந்த
சசவைகள்
பிரிவு

ஒை்ைந்தங் கள்
சசவைை் பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள் .

சகல
இவணந்த
சசவைகளிலும் ,
நியமனம்
ைழங் கல் ,
ைதவியுயர்வு
ைழங் கல் ,
ஒழுக்காற் று
நடைடிக்வககள் ,
இடமாற் றங் கள்
மற் றும்

கணக்காய் வு வினாக்களுக்கு விவடயளித்தல் , அரச
கணக்கு வசயற் குழு (PAC) மற் றும் வைாது நிறுைனச்
வசயற் குழு (COPE) வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
• அவமச்சு மற் றும் அவமச்சின் கீழ் காணை்ைடும்
நிறுைனங் களின்
நிதி
நடைடிக்வககவள
சமற் ைார்வை வசய் தல் .
தகாடுப் பனவுக் கிமளயின் பணிகள்
• சிகாஸ் (CIGAS) கணனி நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவள
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் ,
மாதாந்த
கணக்குச்
சுருக்கத்திவன சமர்ை்பித்தல் மற் றும் கணக்குை்
புத்தகத்திவன நடாத்திச் வசல் லல் .
• சிறாை்ைர் பிரிவிவன நடாத்திச் வசல் லல் , ைங் கி
கணக்கிணக்கத்திவன
தயாரித்தல்
மற் றும்
மாதாந்த
கணக்கிணக்க
அறிக்வகயிவன
தயாரித்தல் .
• வசலவுை் சைசரட்டிவன நடாத்திச் வசல் லல்
• வைாது வைை்புக் கணக்கிவன சைணிச் வசல் லல் .
ைனித வளக் தகாடுப் பனவு கிமளயின் பணிகள்
• சைதனம்
உட்ைட
சகல
வகாடுை்ைனவு
நடைடிக்வககள் மற் றும் அரச அலுைலர்களின்
முற் ைணக்
கணக்குகள்
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககள் சமற் வகாள் ளை்ைடுகின் றது.
• அரச சசவை சசமலாை நிதியத்துக்கு உரித்தான
அறவிடல் கள்
வதாடர்ைாக
ஓய் வூதிய
திவணக்களத்துக்கு தகைல் கவள ைழங் குதல் .
• ஓய் வூதிய அலுைலர்களின் மாதாந்த ஓய் வூதியம்
மற் றும் ைணிக்வகாவடயிவன கணக்கிட்டு உரிய
பிரசதச வசயலகங் களுக்கு அனுை் பி வைத்தல் .
சகல
இமணந் த
சசமவகளிலுை் ,
நியைனை்
வழங் கல் , பதவியுயர்வு வழங் கல் , ஒழுக்காற் று
நடவடிக்மககள் , இடைாற் றங் கள்
ைற் றுை் சகல
தாபன ைற் றுை் நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்மககள்
ததாடர்பான
அதிகாரியாக
விளங் குபவர்
இமணந் த சசமவகள் பணிப் பாளர் நாயகைாவார்.
•

•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதி
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
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சகல தாைன மற் றும் நிர்ைாக
ரீதியான நடைடிக்வககள்

I
ஆை்
கிமள
:
அரசாங் க
முகாமைத்துவ
உதவியாளர் சசமவ – தரை் I
அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவையின் I
ஆந் தரத்துவடய அலுைலர்களின் மற் றும் III ஆம்
தரத்தின்
L,M,V,W
எழுத்துக்களினால்
வையர்கள்
ஆரம் பிக்கை்ைடும்
அலுைலர்களின்
நியமனங் கள் ,
இடமாற் றங் கள் , ஒழுக்காற் று நடைடிக்வககள் தவிர்ந்த
ஏவனய சகல தாைன மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான
நடைடிக்வககள் .
II
ஆை்
கிமள:
அரசாங் க
உதவியாளர் சசமவ – தரை் II

முகாமைத்துவ

அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவையின் II
ஆந் தரத்துவடய அலுைலர்கள் மற் றும் III ஆம் தரத்தின்
S,T எழுத்துக்களினால் வையர்கள் ஆரம் பிக்கை்ைடும்
அலுைலர்களின்
நியமனங் கள் ,
இடமாற் றங் கள் ,
ஒழுக்காற் று நடைடிக்வககள் தவிர்ந்த ஏவனய சகல
தாைன மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான நடைடிக்வககள் .
III
ஆை் கிமள : அரசாங் க
உதவியாளர் சசமவ - தரை் III

•
•

•

•
•
•
•

ஓய் வூதிய
பிரமாணக்
குறிை்பு
ஒை் வைாரு சசவைக்கும்
உரித்தான
சசவைை்
பிரமாணக் குறிை்பு
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
சுற் றறிக்வக
முகாவமத்துை சசவைச்
சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
இவணந்த சசவைகள்
சுற் றறிக்வக
சசவைை்
பிரமாணக்
குறிை்பு
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள்

முகாமைத்துவ

அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவையின் III
ஆந் தரத்துவடய அலுைலர்களின் L,M,V,W,S,T எனும்
எழுத்துக்களினால்
வையர்கள்
ஆரம் பிக்கை்ைடும்
அலுைலர்களின்
நியமனங் கள் ,
இடமாற் றங் கள் ,
ஒழுக்காற் று நடைடிக்வககள் தவிர்ந்த ஏவனய சகல
தாைன மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான நடைடிக்வககள் .
IV
ஆை்
கிமள
:
அரசாங் க
முகாமைத்துவ
உதவியாளர் சசமவயின் இடைாற் றங் கள்
அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவையின் I, II,
III ஆம்
தரங் கவளக் வகாண்ட அலுைலர்களின்
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ைருடாந்த இடமாற் றங் கள் மற் றும் ைருடாந்தமற் ற (
சாதாரண மற் றும் ஒத்துமாறல் ) இடமாற் றங் கள் .
V ஆை் கிமள : அலுவலக பணியாளர் சசமவ
இவணந்த
அலுைலக
ைணியாளர்
சசவையிக்கு
உரித்தான
அலுைலர்களின்
ஒழுக்காற் று
நடைடிக்வககள்
தவிர்ந்த
நியமனம்
ைழங் கல் ,
ைதவியுயர்வு ைழங் கல் , ஒழுக்காற் று நடைடிக்வககள் ,
இடமாற் றங் கள் ,
ைதவியுயர்வுகள் ,
ஓய் வூதியம்
வைறச்வசய் தல் உள் ளிட்ட சகல தாைன மற் றும் நிர்ைாக
ரீதியான நடைடிக்வககள்
VI ஆை் கிமள : இமணந் த சாரதிச் சசமவ, அரசாங் க
தைாழிதபயர்ப்பாளர் சசமவ ைற் றுை் இலங் மக
நூலகர் சசமவ
இவணந்த
சாரதிச்
சசவை,
அரசாங் க
வமாழிவையர்ை்ைாளர் சசவை மற் றும் இலங் வக நூலகர்
சசவைக்குரிய
அலுைலர்களின்
ஒழுக்காற் று
நடைடிக்வக
தவிர்ந்த
நியமனம்
ைழங் குதல் ,
இடமாற் றம் வசய் தல் , ைதவியுயர்வு ைழங் குதல் , ஓய் வு
வைறச் வசய் தல் உள் ளிட்ட தாைன மற் றும் நிர்ைாக
ரீதியான நடைடிக்வககள் .
VII ஆை் கிமள : இலங் மக தகவல்
ததாடர்பாடல் ததாழில் நுட்பச் சசமவ

ைற் றுை்

இலங் வக
தகைல்
மற் றும்
வதாடர்ைாடல்
வதாழில் நுட்ைச்
சசவைக்குரிய
அலுைலர்களின்
ஒழுக்காற் று
நடைடிக்வககள்
தவிர்ந்த
ஏவனய
நியமனம் ைழங் குதல் , இடமாற் றங் கள் , ைதவியுயர்வு
ைழங் குதல் , ஓய் வு வைறச் வசய் தல் உள் ளிட்ட தாைன
மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான நடைடிக்வககள் .
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e-HRM
முவறவம,
அரசாங் க
நிர்ைாக
ைணியாட்வதாகுதியினரின் தகைல் அவமை்பு, (PACIS)
வதாடர்ைான
சகல
நடைடிக்வககவளயும்
சமற் வகாள் ளல் .
VIII ஆை் கிமள : அபிவிருத்தி அலுவலர் சசமவ
அபிவிருத்தி அலுைலர்களின் ஒழுக்காற் று நடைடிக்வக
தவிர்ந்த ஏவனய நியமனம் ைழங் குதல் , இடமாற் றம்
சமற் வகாள் ளல் , ைதவியுயர்வு ைழங் குதல் , ஓய் வு வைறச்
வசய் தல் உள் ளிட்ட தாைன மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான
நடைடிக்வககள் .
ஆட்சசர்ப்பு ைற் றுை் பரீடம
் சக் கிமள
•

•

•

இலங் வக
நிர்ைாக
சசவை,
அரசாங் க
வமாழிவையரை்ைாளர் சசவை, நூலகர் சசவை,
இலங் வக தகைல் வதாடர்ைாடல் வதாழில் நுட்ைச்
சசவை, அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர்
சசவை
சைான் ற
சசவைகளுக்கு
ஆட்சசர்ை்பு
வசய் ைதற் கான நடைடிக்வககள் .
சமற் கூறை்ைட்ட
சசவைகளுக்கான
துைக்கை்
ையிற் சிகவள ஏற் ைாடு வசய் தல் மற் றும் இலங் வக
அபிவிருத்தி
நிர்ைாக
நிறுைகத்துடன்
ஒருங் கிவணை்பு
நடைடிக்வககவள
26
சமற் வகாள் ளல் .
சமற் ைடி
சசவைகளில்
மற் றும்
அபிவிருத்தி
அலுைலர் சசவைக்குரிய விவனத்திறன் காண்
தவடை் ைரீடவ
் சகவள சமற் வகாள் ளல் .
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ஒழுக்காற் று விசாரமணக் கிமள
இலங் வக நிர்ைாக சசவைக்கு மற் றும் இவணந் த
சசவைகளுக்கு
உரித்துவடய
அலுைலர்கள்
சம் ைந்தமான ஒழுக்காற் று நடைடிக்வக.
தகாள் மகக் கிமள
•

•

•
•

•

•

அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவையின்
அதிஉயர்
ைகுை்புவடய
அலுைலர்களின்
ஒழுக்காற் று
நடைடிக்வக
தவிர்ந்த
ஏவனய
இடமாற் றங் கவள
சமற் வகாள் ளல் ,
ஒை்ைந்த
அடிை்ைவடயில் சசவையில் ஈடுைடுத்துதல் , ஓய் வு
வைறச் வசய் தல் மற் றும் ஏவனய சகல தாைன
மற் றும் நிர்ைாக ரீதியான நடைடிக்வககள் .
வைாது மனுக்கள் வசயற் குழு, நிர்ைாக நடைடிக்வக
வதாடர்ைான
ைாராளுமன் ற
ஆவணயாளர்
(ஒம் பூட்ஸ்மன் ) அலுைலகம் , அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழு,
ைாராளுமன் ற
ஆசலாசவன
வசயற் குழு, மனித உரிவமகள் ஆவணக்குழு,
சசவைகளுக்கு
உரித்தான
வதாழிற் சங் கங் களினால்
அனுை்ைை்ைடும்
கடிதங் களுக்கு ைதிலளித்தல் .
சசவைக்கு உரித்தான ைாராளுமன் ற ைாய் வமாழி
மூலமான வினாக்களுக்கு விவடயளித்தல் .
கணக்காய் வு
வினாக்கள் ,
நீ திமன் ற
நடைடிக்வககள் , அரசியல் ைழிைாங் கல் குழுவின்
ைரிந்துவர வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
மாகாண
சவைகளிடமிருந்து
அனுை்ைை் ைடும்
பிணக்குகள் வதாடர்ைாக மத்திய அரச சசவைக்கு27
ஏற் ை ைதிலளித்தல் .
அரசாங் க முகாவமத்துை உதவியாளர் சசவைை்
பிரமாணத்தின்
ஏற் ைாடுகளுக்கு
27
ஏற் ை
நடைடிக்வக
எடுக்கும்
சைாது
எழும்
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•

பிணக்குகளுக்கு மற் றும் சசவைை் பிரமாணத்
திருத்தங் களில் அைசியை்ைடும் நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் .
அரசாங் க முகாவமத்து உதவியாளர் சசவையின் I,
II,
III
ஆம்
தரங் களுவடய
அலுைலர்களின்
பிரத்திசயகக் சகாவைகளுக்கு உரித்துவடயதற் ற
வைாதுைான விடயங் கள் வதாடர்ைாக நடைடிக்வக
எடுத்தல் .

நிர்வாகக் கிமள
•

•

•
•

•
•

•
•

இவணந்த சசவைை் பிரிவிற் கு கிவடக்கை் வைறும்
தைால்
மற் றும்
ைரீடவ
் சை்
வைறுசைறுகள்
என் ைனைற் றிவன
உறுதிை்ைடுத்தும்
ஆைணத்திவன
முவறசார்ந்த
ைவகயில்
கிவளகளுக்கு விநிசயாகித்தல் .
இவணந்த சசவைகள் பிரிவின் கிவளகளுக்கு
அலுைலர்கவள இவணத்தல் மற் றும் விடுவித்தல்
வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
இவணந்த
சசவைகள்
பிரிவின்
ைதவிநிவல
அலுைலர்களுக்கு கடவமை் ைட்டியவல ைழங் குதல் .
இவணந்த
சசவைை்
பிரிவிற் குரிய
நிர்ைாக
அறிக்வக,
ைருடாந்த
மதிை்பீடு
மற் றும்
சைண்டை்ைடும்
ஏவனய
அறிக்வககவளத்
தயாரித்தல் .
இவணந்த சசவைை் பிரிவிற் குரிய அலுைலர்களின்
விடுமுவறகள் வதாடர்ைான நடைடிக்வககள் .
இவணந்த சசவைை் பிரிவிற் குரிய அலுைலர்களின்
வைளிநாட்டு
மற் றும்
உள் நாட்டு
ையிற் சிை்
ைாடவநறிகளுக்காக ஈடுைடுத்துதல் .
இவணந்த சசவைகள் பிரிவின் சரக்கு விைரை்
ைட்டியவல ( இன் வைன் ட்ரி) இற் வறை்ைடுத்துதல் .
இவணந்த சசவைகள் பிரிவிற் கு அைசியை்ைடும்
அலுைலக உைகரணங் வள அனுை்ைாவண வசய் தல்
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•

•
இலங் வக
நிர்ைாகச்
சசவைை்
பிரிவு

இலங் வக
நிர்ைாகச்
சசவைக்கு
உரித்தான
அவமச்சரவை
மற் றும்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவினால்
ைழங் கை்ைடும்
தீர்மானங் கவள
நவடமுவறை்ைடுத்துதல்
மற் றும் அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவினால்
ைழங் கை்ைடும்
அதிகாரங் கவள
ஒை்ைவடத்தலிற் கு
உரித்தான நடைடிக்வககள்
வசயலாளரின்
அல் லது
சமலதிகச் வசயலாளரின் (
அரசாங் க
நிர்ைாகம் )
அங் கீகாரத்துடன் இலங் வக
நிர்ைாக
சசவைை்
கிவளயினால்
நவடமுவறை்ைடுத்தை் ைடுகி
ன் றது.

•

•

•

•
•

•

மற் றும்
வைளிசயற் றும்
உைகரணங் கவள
களஞ் சியசாவலக்கு
ஒை்ைவடை்ைதற் கு
அைசியை்ைடும் நடைடிக்வககவள எடுத்தல் .
இவணந்த
சசவைகள்
பிரிவின்
ைருடாந்த
வைாருட்கள்
கணக்வகடுை் புக்கு
உரிய
நடைடிக்வககள் .
சனாதிைதிக்கு கூறுங் கள் நிகழ் சசி
் த்திட்டத்திவன
ஒருங் கிவணை்புச் வசய் தல் .
வைறுசைறுகவள உறுதிை்ைடுத்திக் வகாள் ைதற் காக
சான் றிதழ் கவள ைரீடவ
் சத் திவணக்களத்துக்கு
மற் றும் ைல் கவலக்கழங் களுக்கு அனுை் புதல் .
இலங் வக நிர்ைாக சசவையின் II மற் றும் III ஆம்
தரங் களுக்கு
இடமாற் றங் களுக்கான
அனுமதியிவனை் வைற் றுக்வகாடுத்தல் மற் றும் I
தரத்துக்குரியைர்களின்
இடமாற் றங் கள்
வதாடர்ைாக
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவினருக்கு
அங் கீகாரத்திவன
ைழங் குதல் .
இலங் வக
நிர்ைாக
சசவை
சசவைை்
பிரமாணத்துக்கு ஏற் ை விவனத்திறன் காண் தவடை்
ைரீடவ
் சக்கு
உரித்தான
ைாடங் கள்
மற் றும்
அரசகரும வமாழி வதாடர்ைான சதர்ச்சியிவனை்
வைற் றிருை்ைதன்
சதவைை்ைாட்டில்
இருந்து
விடுவித்தல் .
விவனத்திறன்
காண்
தவடை்
ைரீடவ
் சயின்
வைறுசைறுகவள வைளியிடுதல் .
விவனத்திறன்
காண்
தவடை்
ைரீடவ
் சக்கு
உரித்தான பிணக்குகள் வதாடர்ைாக அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவிற் கு
ைரிந்துவரகள்
ைழங் குதல் ( அ.சச. ஆ. சுற் றறிக்வக 02/2011 இற் கு
ஏற் ை)
சசவையில்
நிரந்தரை்ைடுத்துைது
வதாடர்ைாக
அரசாங் க சசவை ஆவணக்குழுவிற் கு சிைாரிசு
வசய் தல் .

•
•
•
•

•
•
•

இலங் வக நிர்ைாக சசவைை்
பிரமாணக் குறிை்பு
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
• அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•

•

•

•

•

•

•

•

இடமாற் றங் களின் அடிை்ைவடயில் அலுைலர்கள்
மீள ைதவிகளில் கடவமயிவன வைாறுை்சைற் றுக்
வகாள் ைது
வதாடர்ைாக
அரச
ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவகயில் பிரசுரிை்ைதற் கான அைசியை் ைடும்
நடைடிக்வககவள எடுத்தல் .
நாட்டுக்கு
வைளிசய
வசல் ைதற் கான
விடுமுவறகளுக்கான ( தாைன விதிக்சகாவை XII 23
ஆம்
பிரிவிற் கு
ஏற் ை)
அங் கீகாரத்திவனை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
சசவைை் பிரமாணக் குறிை்பில் குறிை் பிடை்ைட்டுள் ள
விடயத்
துவறகளுக்காக
வைளிநாட்டுக்
கற் வககளுக்கான விடுமுவறயிவன ைழங் குதல் . (
முழுச்
சம் ைளத்துடனானது)
(தாைன
விதிக்சகாவையின் XII 14 ஆம் பிரிவிற் கு ஏற் ை)
சம் ைளமற் ற
வைளிநாட்டு
விடுமுவறக்கான
(கற் வக/வதாழில் /கற் வகயும் வதாழிலும் ) (
தாைனவிதிக் சகாவையுன் XII 16 ஆம் பிரிவிற் கு
ஏற் ை) அனுமதியிவனை் வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
கடவமகளுக்காக
வை
ளிநாவடான் றிற் கு
இவணை்புச்
வசய் யை்ைட்டுள் ள
அல் லது
வை
ளிநாட்டு கற் வகக்காக விடுமுவற வைற் றுள் ள
ைதவியில்
நிரந்தரமாக்கை்ைட்டுள் ள
அரசாங் க
அலுைலர் ஒருைரின் ைாழ் க்வகத் துவணக்கான
சம் ைளமற் ற விடுமுவறக்கான அனுமதியிவனை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
சசவைை் பிரமாணக் குறிை்பின் 12 (III) ஆம் ைந்திக்கு
அவமைாக்
குறித்த
சம் ைளை்
ைடிமுவறயில்
வைத்தல் .
யாதாயினுவமாரு
ைதவியில்
ைதில்
கடவமயாற் றுைது வதாடர்பில் உரிய சிைார்வச
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவிடம்
சமர்ை்பித்தல் .
இரண்டாம்
நிவலயில்
சசவையாற் றுைதற் காக
விடுவிை்ைது
வதாடர்ைாக
அரசாங் க
சசவை
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•
•

•

•

இலங் வக
வைாறியிய
லாளர்
சசவைை்
பிரிவு
ைணிை்ைாள
ர் - 1
உதவிை்
ைணிை்ைாள
ர் - 1

வைாறியியலாளர்களின்
நியமனம்
மற் றும்
ஒழுக்காற் று அதிகாரியாக
இருை்ைைர் அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுைாகும் .

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ஆவணக்குவுக்கு
சிைாரிவச
சமர்ை்பித்தல் .
(நவடமுவற ஒழுங் குவிதிகளின் 143 இற் கு அவமய)
ைதவியுயர்வுகள் வதாடர்ைாக அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவுக்கு சிைாரிசுகவள சமர்ை்பித்தல் .
சசவையிலிருந்து ஓய் வு வைறுைது வதாடர்ைாக
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவுக்கு
சிைாரிசுகவள சமர்ை்பித்தல் .
இலங் வக
நிர்ைாக
சசவையின்
வகாள் வகத்
தீர்மானங் கள்
வதாடர்ைாக அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவிற் கு
மற் றும்
அவமச்சரவைக்கு
சிைாரிசுகவள சமர்ை்பித்தல் .
சசவை மூை்பு வதாடர்ைான ைட்டியவல நடாத்திச்
வசல் லல் .
வைற் றிடங் களின் ைட்டியவல சைணிச் வசல் லல் .
புதிய
அலுைலர்கவள
ஆட்சசர்ை்பு
வசய் யும்
நடைடிக்வக மட்டுை்ைடுத்தை்ட்ட மற் றும் திறந்த
அடிை்ைவடயில் இடம் வைறுகின் றது.
சசவையில் உறுதிை்ைடுத்துதல் .
சசவையில் ைதிவியுயர்த்துதல்
சசவை
நிவலயங் களுக்கு
மத்தியில்
இடமாற் றங் கவள சமற் வகாள் ளல் .
நன் னடத்வதக் காலத்திவன நீ டிை்புச் வசய் தல் .
ஒழுக்காற் று நடைடிக்வக
சசவைத்
சதவைை்ைாடுகளுக்கு
ஏற் ை
வைாறியியலாளர் சசவைை் பிரமாணக் குறிை்பிவன
திருத்தியவமத்தல் .
ஒை்ைந்த அடிை்ைவடயில் சசவையில் இவணத்துக்
வகாள் ைதற் கான சிைாரிசுகவள ைழங் குதல் .
ைதவிகளில்
ைதில்
கடவமயாற் றுைதற் காக
நியமனம் வசய் தல் .
நியதிச்
சட்ட
சவைகள் ,
கூட்டுத்தாைனங் கள் ,
வைளிநாட்டு
நன் வகாவடத்
திட்டங் கள்
சைான் றைற் றிற் காக அலுைலர்கவள விடுவித்தல் .

•
•

•

•
•

•

தாைன விதிக்சகாவை
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
இலங் வக
வைாறியியலாளர்
சசவையின்
சசவை
பிரமாணக் குறிை்பு
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
1976
வதாழில் நுட்ை
அலுைலர்களுக்காக
நடாத்தை்ைடும்
ைரீடவ
் சக்காக
அவமந்த
பிரமாணக் குறிை்பு
வைாறியியலாளர் சசவைை்
பிரிவினால்
வைளியிடை்ைடும்
சுற் றறிக்வககள் .
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புலவமை் ைரிசில் கள் மற் றும் ையிற் சிகளுக்காக
அல் லது வதாழில் ைாய் ை்பு அல் லது வைளிநாட்டு
கற் வகக்கான
விடுமுவறகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
• ஓய் வு வைறச் வசய் தல்
• இராஜினாமாச் வசய் தல் .
இலங் மக விஞ் ஞான சசமவ
• இலங் வக விஞ் ஞான சசவையில் நியனம் ைழங் கல் ,
ைதவியுயர்வுகள் மற் றும் ஓய் வு வைறச் வசய் தல் .
• திறந்த
ஆட்சசர்ை்புக்களுக்கு
உரித்தான
தகைல் கவள திவணக்களங் களில் இருந் து வைற் று
ைர்த்தமானி
அறிவித்தல் கவள
தயாரித்து
அரசாங் க சசவை ஆவணக்குழுவிடம் சிைாரிசுக்கு
சமர்ை்பித்தல் மற் றும் சநர்முகை் ைரீடவ
் சகவள
நடாத்தி
சதர்ந்வதடுக்கை்ைட்ட
அலுைலர்கவள
அரசாங் க சசவை ஆவணக்குழுவின் சிைாரிசுடன்
அனுை்புதல் .
•

இலங் வக
விஞ் ஞான,
கட்டிடக்
கவலஞர்
மற் றும்
வதாழில் நுட்
ை சசவைை்
பிரிவு
ைணிை்ைாள
ர் - 1
உதவிை்
ைணிை்ைாள
ர் - 1

இலங் வக
விஞ் ஞான,
கட்டிடக் கவலஞர் மற் றும்
வதாழில் நுட்ைச்
சசவை
அலுைலர்களின்
நியமனங் கள்
மற் றும்
விடயை்
வைாறுை்பு
அதிகாரியாக
இருை்ைைர்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுைாகும் .

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

சசவைை்
பிரமாணக்
குறிை் பிவன
திருத்தியவமத்தல் .
வைற் றிடங் கவள
நாளதுைவரை்ைடுத்தி
முவறசார்ந்த
ைவகயில்
ைருடாந்தம்
ஆட்சசர்ை்புக்கவள சமற் வகாள் ளல் .
சசவைக்கு உரித்தான வகாள் வகத் தீர்மானங் கள்
எடுை்ைதற் கான
சிைாரிசுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
வதாழிற் சங் கங் களினால்
முன் வைக்கை்ைடும்
விடயங் கள் வதாடர்ைாக அைற் றிற் கு தீர்வுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுை்ைதற் கு நடைடிக்வக எடுத்தல் .
அலுைலர்களின்
சசவை மூை்புை் ைட்டியவலை்
சைணிச் வசல் லல் .
விஞ் ஞான
சசவை
அலுைலர்களின்
சசவை
புதுமுகை் ையிற் சிகள் மற் றும் இயலளவு விருத்திை்
ையிற் சிகவள ஏற் ைாடு வசய் தல் .

•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசியலவமை்பு
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனம்
அதி விசசட ைர்த்தமானிை்
ைத்திரிவக
சுற் றறிக்வக
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
ைன விலங் குகள் மற் றும்
தாைரங் கள்
ைாதுகாை்புக்
கட்டவளச் சட்டம்
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்
ைனை்
ைாதுகாை்புக்
கட்டவளச் சட்டம்
இலங் வக
விஞ் ஞான,
கட்டிடக் கவலஞர் மற் றும்
வதாழில் நுட்ைச் சசவைக்கு
உரித்தான
சசவைை்
பிரமாணக் குறிை்பு.
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•

•

•
•

•

அலுைலர்கள்
வதாடர்ைான
ஒழுக்காற் று
விசாரவணகளுக்கு உரித்தான சிைாரிசுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
அலுைலர்களினால்
வதாடுக்கை் ைட்டுள் ள
ைழக்குகள்
வதாடர்ைாக
சட்டமா
அதிைர்
திவணக்களத்துக்கு
அைதானங் கவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
விவனத்திறன்
காண்
தவடை்
ைரீடவ
் சயின்
வைறுசைறுகவள வைளியிடுதல் .
மட்டுை்ைடுத்தை்ைட்ட
ஆட்சசர்ை்பு
அறிவித்தல் களுக்கான
சிைாரிசுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
ஆட்சசர்ை்பு வசய் ைதற் கான நவடமுவறயிவன
திருத்தியவமை்ைதற் கான
சிைார்சிவன
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .

இலங் மக கட்டிடக் கமலஞர் சசமவ
• இலங் வக கட்டிடக் கவலஞர் சசவையில் நியமனம்
ைழங் குதல் , ைதவியுயர்வு மற் றும் ஓய் வுவைறச்
வசய் தல் .
• திறந்த
மற் றும்
மட்டுை்ைடுத்தை்ைட்ட
ஆட்சசர்ை்புக்களுக்கு
உரித்தான
தகைல் கவள
திவணக்களங் களில்
இருந்து
தருவிக்கை்ைட்டு
ைர்த்தமானி
அறிவித்தல் கவளத்
தயாரித்து
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவிடம்
சிைார்சுகவள சமர்ை்பித்தல் மற் றும் சநர்முகை்
ைரீடவ
் ச
நடாத்தை்ைட்டு
சதர்ந்வதடுக்கை்ைடும்
அலுைலர்கவள
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுைடம் சிைார்சுடன் அனுை்பி வைத்தல் .
• சசவைை்
பிரமாணக்
குறிை் புக்கவள
திருத்தியவமத்தல் .
• வைற் றிடங் கவள
நாளதுைவரை்ைடுத்தி
முவறசார்ந்த
ைவகயில்
ைருடாந்த
ஆட்சசர்ை்புக்கவள சமற் வகாள் ளல் .
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•

•

•
•

•

•

•

சசவைக்கு உரித்தான வகாள் வகத் தீர்மானங் கள்
எடுை்ைதற் குரிய
சிைார்சுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
வதாழிற் சங் கங் களினால்
சமர்ை்பிக்கை்ைடும்
விடயங் கள் வதாடர்ைாக தீர்வுகவள ைழங் குைதற் கு
நடைடிக்வக எடுத்தல் .
அலுைலர்களின்
சசவை
மூை்புை்
ைட்டியவல
சைணிச் வசல் லல் .
விஞ் ஞான சசவை அலுைலர்களின் சசவைத் துைக்க
ையிற் சி மற் றும் இயலளவு விருத்திை் ையிற் சியிவன
ஏற் ைாடு வசய் தல் .
அலுைலர்கள்
வதாடர்ைான
ஒழுக்காற் று
விசாரவணகளுக்கு
உரிய
சிைார்சுகவள
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
அலுைலர்களினால் வதாடுக்கை்ைடும் ைழக்குகள்
வதாடர்ைாக சட்டமா அதிைர் திவணக்களத்துக்கு
அைதானங் கவள ைழங் குதல் .
விவனத்திறன்
காண்
தவடை்
ைரீடவ
் சயின்
வைறுசைறுகவள வைளியிடுதல் .

இலங் மக ததாழில் நுட்ப சசமவ
• ஆட்சசர்ை்புக்கள் , ைதவியுயர்வுகள் , விவனத்திறன்
காண் தவடை் ைரீடவ
் சகள் , திவணக்கள ஆய் வுகள்
வதாடர்ைாக இலங் வக வதாழில் நுட்ைச் சசவையின்
பிணக்குகளுக்கான சசவைை் பிரமாணங் களுக்கு
ஏற் ை ஆசலாசவனகவள ைழங் குதல் .
• இலங் வக வதாழில் நுட்ைச் சசவையின் ைதவிை்
வையர்கவள
திருத்தியவமை்ைதற் கு
மற் றும்
ைதவிகவள
உள் ளீர ்க்கை்ைடுைதற் கு
உரித்தான
சிைார்சுகவளை் வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
• இலங் வக
வதாழில் நுட்ைச்
சசவையின்
வதாழிற் சங் கங் களினால்
அை் ைை்சைாது
சகாரை்ைடும்
சகாரிக்வககள்
வதாடர்ைான
பிரச்சிவனகவள ஆராய் தல் , சசவைை் பிரமாணக்
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•

•
•

•

•

குறிை் பிற் கு
உரித்தான
பிணக்குகவள
வதளிவுைடுத்துதல் , உரிய சிைார்சுகவள குறித்த
நிறுைனங் களில்
இருந்து
வைற் றுக்வகாள் ளல் ,
குறித்த நிறுைனங் கள் மற் றும் வதாழிற் சங் கங் கள்
அவை வதாடர்ைான விழிை்புணர்வூட்டல் மற் றும்
அைசியை்ைடும் சைாது அது வதாடர்ைாக அரசாங் க
சசவை ஆவணக்குழுவிடம் இருந்து சிைார்சிவனை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
ைல் சைறு நிறுைனங் களின் மூலம் வதாழிற் ையிற் சி
சான் றிதழ் கள் வதாடர்ைாக சமற் வகாள் ளை்ைடும்
வினைல் கள்
காரணமாக
குறித்த
நிறுைனங் களுடன் வதாடர்புைட்டு சிைார்சுகவளை்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
சசவைை் பிரமாணக் குறிை் பின் திருத்தங் களுக்கு
உரித்தாக நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
கிட்டத்தட்ட
159
ைதவிை்
வையர்களுக்காக
தயாரிக்கை்ைட்ட ஆட்சசர்ை்பு நவடமுவறக்கான
சிைார்சிவனை் வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
அை் ைை்சைாது எழும் பிரச்சிவனகள் வதாடர்ைாக
அைசியை்ைடும்
வகாள் வகத்
தீர்மானங் கவள
எடுை்ைதற் காக விடயங் கவள ஆராய் ந்து அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவுக்கு
சிைார்சிவனை்
வைற் றுவகாடுத்தல் .
இலங் வக
வதாழில் நுட்ை
சசவையின்
அலுைலர்களுக்கு
ைல் சைறு
திவணக்களங் கள்
ைல் சைறு திவணக்களத் தவலைர்களுக்கு கீழ் க்
காணை்ைடுைதனால்
நிரந்தரை்ைடுத்துதல் ,
ைதவியுயர்வுகவள சமற் வகாள் ளல் , அைர்களின்
வதாழில் நுட்ைை் ைணிகளில் ஏற் ைடும் சிக்கல் கள்
வதாடர்ைாக
மற் றும்
ஏவனய
நிர்ைாக
நடைடிக்வககள் வதாடர்ைான பிணக்குகள் எழும்
சைாது
ஆசலாசவனச்
சவையின்
மூலம்
விடயங் கவள ஆய் வு வசய் து அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவிடம் சிைார்சுகவள ைழங் குதல் .
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•

இலங் வக
கணக்காளர்
சசவைை்
பிரிவு
ைணிை்ைாள
ர் - 1
உதவிை்
ைணிை்ைாள
ர் - 2

இலஙவக
கணக்காளர்
சசவை
அலுைலர்களின்
நியமன் ஙகள்
மற் றும்
ஒழுக்காற் று
அலுைலராக
இருை்ைைர் அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுைாகும் .

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

இலங் வக
வதாழில் நுட்ைச்
சசவையின்
விவனத்திறன் காண் தவடை் ைரீடவ
் ச மற் றும்
விசசட
தரங் களுக்கு
ைதவியுயர்த்துைதற் கான
ைரீடவ
் சகவள
நடாத்துைது
வதாடர்ைான
ைர்த்தமானி
அறிவித்தல் கவளத்
தயாரித்தல் ,
சிைார்சிவனை்
வைற் றுக்வகாள் ளுதல்
மற் றும்
வைற் றுக்வகாடுத்தல் ,
வைறுசைறுகவள
வைளியிடுதல் , சலுவகக் காலங் கவள ைழங் குதல்
மற் றும்
ைதவியுயர்வுகள்
வதாடர்ைான
சிைார்சுகவள வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
வைாதுைான நிர்ைாக நடைடிக்வககள்
ஆட்சசர்ை்புக்கள் .
சசவையில் நிரந்தரமாக்கல் .
இடமாற் றங் வள ைழங் குதல் .
வைறுசைறுகவள உறுதிை்ைடுத்திக் வகாள் ைதற் காக
ைரீடவ
் சத்
திவணக்களம்
மற் றும்
ைல் வலக்கழகங் களுக்கு அனுை்பி வைத்தல் .
விவனத்திறன்
காண்
தவடை்
ைரீடவ
் சகவள
நடாத்துதல் .
ைதவியுயர்வுகள் வதாடர்ைாக அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவிற் கு ைரிந்துவரகவள ைழங் குதல் .
ஏசதனும் ஒரு ைதவியில் ைதில் கடவமயாற் றுதல்
வதாடர்ைான குறித்த ைரிந்துவரயிவன அரசாங் க
சசவை ஆவணக்குழுவிற் கு ைழங் குதல் .
நாட்டிற் கு வைளிசய வசலவிடுைதற் கு உரித்தான
விடுமுவறகவள அனுமதித்தல் .
சசவை நீ டிை்பு மற் றும் ஓய் வு வைறச் வசய் தல் .
சசவை மூை்புநிவலை் ைட்டியவல முகாவமத்துைம்
வசய் தல் .
ைதவி வைற் றிடை் ைட்டியவல முகாவமத்துைம்
வசய் தல் .
இலங் வக கணக்காளர் சசவையின் வகாள் வகத்
தீர்மானங் கள்
வதாடர்ைாக அரசாங் க சசவை

•
•
•

•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
இலங் வக
கணக்காளர்
சசவை பிரமாணக் குறிை்பு
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இலங் வக
திட்டமிடல்
சசவைை்
பிரிவு
ைணிை்ைாள
ர் - 1
உதவிை்
ைணிை்ைாள
ர் - 1

இலங் வக திட்டமிடல் சசவை
அலுைலர்களின்
நியமனங் கள்
மற் றும்
விடயை்
வைாறுை்பு
அலுைலராக
இருை்ைைர்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுைாகும் .

•
•
•
•
•
•
•

ஆவணக்குழுவிற் கு
மற் றும்
அவமச்சரவைக்கு
சிைார்சிவன ைழங் குதல் .
ஒழுக்காற் று நடைடிக்வக
இலங் வக திட்டமிடல் சசவைக்கு ஆட்சசர்ை்புச்
வசய் தல் .
இலங் வக திட்டமிடல் சசவையில் நிரந்தரமாக்கல் .
தரை்ைடுத்தை்ைட்ட ைதவியுயர்வுகவள ைழங் குதல் .
இடமாற் றங் வள ைழங் குதல் .
அலுைலர்களுக்கான விவனத்திறன் காண் தவடை்
ைரீடவ
் சயிவன நடாத்துதல் .
இலங் வக திட்டமிடல் சசவையின் அலுைலர்களின்
சசவைக் காலத்திவன நீ டித்தல் மற் றும் ஓய் வு
வைறச் வசய் தல் .

•
•
•

•
•
•
•
•

மனித ைளை்
பிரிவு
சிசர ் ட
உதவிச்
வசயலாளர் 1
உதவிச்
வசயலாளர் 1

•

•

•

•
•

இை் அவமச்சுக்கு உரித்தான அலுைலர்களின்
உள் நாட்டுை் ையிற் சிை் ைாடவநறிக் கட்டணங் கவள
வசலுத்துதல்
வதாடர்ைான
நடைடிக்வககவள
சமற் வகாள் ளல் .
ைாடவநறிக்
கட்டணங் கவளச்
வசலுத்துைது
வதாடர்ைான
நிதிக்
கட்டுை்ைாட்டிவன
சமற் வகாள் ைதற் கு அைசியை்ைடும் தகைல் கவளச்
சசகரித்தல் மற் றும் தரவுத் தளத்திவன சைணல் .
உள் நாட்டு ையிற் சி ைாய் ை்புக்கள் (குறுகிய கால/
ைட்டை்பின் ைட்டம் / ைட்டை்பின் ைட்ட டிை்சளாமா)
என் ைன
வதாடர்ைாக
அலுைலர்கவள
விழிை்பூட்டுதல்
உள் நாட்டுை் ையிற் சி நிறுைனங் களுடன் இவணந் து
ையிற் சிக்குரிய ைாய் ை் புக்கவளை் வைறுதல் ..
அவமச்சின்
கீழ்
கடவமயாற் றும்
சகல
ைணியாளர்களினதும்
வைளிநாட்டு
மற் றும்

•
•
•

•
•
•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
இலங் வக
திட்டமிடல்
சசவை பிரமாணக் குறிை்பு
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
வைளிநாட்டுை்
ையிற் சிக்கான
இரு
நாடுகளுக்குமிவடயிலான
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•

•

•

•

•

உள் நாட்டுை்
ையிற் சித்
சதவைை்ைாடுகவள
இனங் காணல் .
இை்
அவமச்சுக்கு
உரித்தான
ஏவனய
திவணக்களங் கள்
/
நிறுைனங் களில்
கடவமயாற் றும் சகல அலுைலர்களினதும் கடவம
நிமித்தம்
எடுக்கை்ைடும்
வைளிநாட்டு
விடுமுவறகள்
வதாடர்ைாக
நடைடிக்வக
சமற் வகாள் ளல் .
வைளிநாட்டு
ைளங் கவள
திவணக்களத்தின்
ஊடாகை் வைற் று நீ ண்ட கால வைளிநாட்டுை்
ையிற் சிகள்
வதாடர்ைாக
அலுைலர்கவள
விழிை்பூட்டல் .
குறுகிய
கால
வைளிநாட்டுை்
ையிற் சிக்கான
தவகவமயுவடய
அலுைலர்களின்
வையர்ை்
ைட்டியல் வதாடர்ைாக நடைடிக்வக சமற் வகாள் ளல் .
குறுகிய
கால
வைளிநாட்டுை்
ையிற் சிக்கு
தவகவமயுவடய
அலுைலர்கவளத்
சதர்ந்வதடுக்கும்
வைாருட்டு
அைசியை்ைடும்
தகைல் கள்
/
அறிக்வககவள
ைழங் குைதற் கு
அைசியை்ைடும்
தரவுத் தளத்திவனை் சைணல்
மற் றும் அதற் கு அைசியை்ைடும் தகைல் கவளச்
சசகரித்தல் .
o அலுைலர்கள் ைங் குைற் றியுள் ள வைளிநாட்டுை்
ையிற் சிகள் வதாடர்ைான தகைல் கள் .
o அலுைலர்களின்
தவகவமகள்
வதாடர்ைான
தகைல் கள் (கல் வி/ ஆங் கில வமாழித் சதர்ச்சி)
சைான் ற விடயங் கள் .
o உற் ைத்தித்திறன் விருதுகள் / முகாவமத்துைை்
சைாட்டிகளில் வைற் றியீட்டிய அலுைலர்களின்
தகைல் கள் .
நன் வகாவட
முகைர்களுடன்
இவணந் து
அைசியை்ைடும்
அறிக்வககள்
/
முன் வமாழிவுகவளத் தயாரித்து வைளிநாட்டுை்

ஏற் ைடுத்திக்
வகாள் ளை்ைட்ட ஒை்ைந் தம் .
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•
•

•

•

•
•

•

•

ையிற் சிக்குரிய
ைாய் ை்புக்கவளை்
வைற் றுக்வகாள் ளல் .
சநரடியாகை் வைறை்ைட்ட வைளிநாட்டுை் ையிற் சி
ைாய் ை்புக்கள் சம் ைந்தமாக வசயற் ைடுதல் .
வைளிநாட்டுை் ையிற் சிகளின் மூலம் அலுைலர்கள்
வைற் றுக்வகாண்ட அறிவு மற் றும் அனுைைங் கவள
அைர்கள்
தங் களது
நிறுைனங் களின்
சமம் ைாட்டிற் காக
ஈடுைடுத்திய
விதம்
ைற் றி
வதாடர்நடைடிக்வக சமற் வகாள் ளல் .
இை்
அவமச்சின்
கீழ் கடவமயாற் றும்
சகல
அலுைலர்களினதும்
வமாழிை்
ையிற் சித்
சதவைகவள இனங் கண்டு, அைற் றிவன பூர்த்தி
வசய் ைதற் கான
நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவள
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
இை் அவமச்சின் கீழ் கடவமயாற் றும் தகுதியுவடய
ைதவிநிவல
அலுைலர்களுக்கான
சலுவக
அடிை்ைவடயில்
சமாட்டார்
ைாகனங் ளுக்கான
அனுமதிை்ைத்திரங் கவள ைழங் குைது வதாடர்ைான
சகல நடைடிக்வககள் .
நிறுைனத்திற் கு வைளிசய அவமந்த ையிற் சிகவள
ஒழுங் கு வசய் தல் .
25 மாைட்டங் களுக்கு உரித்தான முகாவமத்துைம்
சாராத அரச அலுைலர்கள் வதாடர்ைாக அவமந்த
ையிற் சி
ைாடவநறிக்காக
மாைட்டங் களுக்கு
உரித்தான மதிை்பீடுகவள வைறுதல் மற் றும் நிதி
ஒதுக்கீடுகவள வைற் றுக்வகாடுத்தல் .
நடாத்தை்ைடும் ையிற் சிை் ைட்டவறகள் வதாடர்ைான
பூரணமாக
மதிை்பீடு
வசய் தல்
மற் றும்
அைற் றிவனை் சைணிச் வசல் லல் .
ைளைாளர்களுக்கான
ையிற் சித்
சதவைகவள
இனங் கண்டு
எஞ் சிய
ைாடவநறிகளுக்காக
ைங் குவைறச்
வசய் யும்
நடைடிக்வகயிவன
ஒருங் கிவணத்தல் .
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தகைல்
வதாழில் நுட்
ைை் பிரிவு
சிசர ் ட
உதவிச்
வசயலாளர் 1
உதவிச்
வசயலாளர் 1

•

•
•

•

•

•
•
•

புலனாய் வு,
ஆராய் ச்சி
மற் றும்
வசயற் ைாட்
டுை் பிரிவு
சமலதிகச்
வசயலாளர் 1
சிசர ் ட
உதவிச்

•

•

அவமச்சின்
ைணிை்ைாளர்களுக்கு
மின் னஞ் சல்
ைசதிகள் மற் றும் இவணயத்தள சசவைகவள
ைழங் குைதற் கான ஏற் ைாடுகள் .
அவமச்சின் இவணயத்தளத்வதை் ைராமரித்தலும்
விருத்திவசய் தலும் .
அவமச்சின் கிவளகளுக்காகத் தரவுத்தளத்வதயும்
சம் ைந்தை்ைட்ட வமன் வைாருவளயும் அபிவிருத்தி
வசய் தல் .
அவமச்சின் கணனிகவள ைராமரித்தல் மற் றும்
நிறுைனத்தினுள் ைவலவமை் பிவனை் (Local Area
Network) ைராமரித்தல் .
அவமச்சின்
ைணியாளர்களுக்கு
கணனி
அறிவிவன சமம் ைடுத்துைதற் காக அைர்களுக்கு
ையிற் சியளித்தல் .
மின் னஞ் சல் , இவணயத்தளம் என் ைைற் றினூடாக
அரசாங் க நிர்ைாக சுற் றறிக்வககவள பிரசுரித்தல் .
அரச
துவற
நிறுைனங் களுக்கான
தகைல்
வதாழில் நுட்ைச் சசவைகவள ைழங் குதல் .
தகைல் வதாழில் நுட்ை முவறவமயிவன அறிமுகஞ்
வசய் தல் , முகாவமத்துைம் வசய் தல் மற் றும் ைசதி
ைாய் ை்புக்கவள
ைழங் கும்
மூன் றாம்
தரை்பு
ைழங் குநர்கவள முகாவம வசய் தல் .

•
•
•

ஊழல் சமாசடிகள் இடம் வைறும் சந்தர்ை்ைங் கவள
தடுக்கும் ைவகயில் தற் சைாவதய அரச சசவையில்
நிலவும் ைலவீனமான முவறவமகவள மிகவும்
சிறந்த ைவகயில் மாற் றங் கவள சமற் வகாள் ளல் .
குவறநிவர முகாவமத்துைை் வைாறிமுவறயிவன
நிறுவி
நடாத்திச்
வசல் லல் ,
அதன்
மூலம்
குவறநிவரகவள
முகாவம
வசய் ைதற் கான
முவறவமவயான் றிவன ைாரம் ைரிய நிவலயில்
இருந்து
நவீன
முவறயிவன
சநாக்கி
சமம் ைடுத்துதல் .

•

•
•
•
•

•
•
•

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக

புலனாய் விற் கு
உட்ைடும்
நிறுைனங் களுக்கு
உரித்தான திவணக்களச்
சுற் றறிக்வக,
நிர்ைாகக்
சகாவை மற் றும் சட்டங் கள்
தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
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வசயலாளர் 1
உதவிச்
வசயலாளர் 02

•

•

•

•

•
•
உள் ளக
கணக்காய்
வுை் பிரிவு
உள் ளக
கணக்காய்
ைாளர் - 1

•

•

எந்தவைாரு
அரச
நிறுைனத்தினதும்
ஆரம் ை
புலனாய் விவன
சமற் வகாள் ைதற் கு
அைசியை்ைடுமிடத்து
அை்
ைணியிவன
நிவறசைற் றிக்
வகாடுை்ைதற் குரிய
புலனாய் வு
அலகாக வதாழிற் ைடுதல் .
இை் அவமச்சின் அடிை்ைவட விடயை் ைரை் ைாகக்
காணை்ைடும்
அரச
துவறயின்
மனித
ைள
முகாவமத்துைத்துக்கு உரிய ஒட்டுவமாத்த அரச
சசவையின் ஒழுக்காற் றிவன ைாதுகாை்ைதற் கான
நடைடிக்வக எடுக்கும் சைாது ைலம் ைாய் ந் த
புலனாய் வு அலவகான் றிவன ஏற் ைடுத்துதல் .
முவறசார்ந்த
ஆராய் ச்சிச்
வசயற் ைாடுகளின்
மூலம்
அரச முகாவமத்துை வகாள் வககளின்
உருைாக்கத்திற் கும்
நர்ைாக
மறுசீரவமை் புக்களுக்காக அைசியை்ைடும் தரவுகள் ,
தகைல் கள்
மற் றும்
அனுைைங் கவளை்
வைற் றுக்வகாள் ளும்
பிரதான
மூலங் களாக
நடைடிக்வக சமற் வகாள் ளல் .
வதாடர்ந்சதர்ச்சியாக இடம் வைறும் முவறசார்ந்த
வசயற் ைாடுகளின் மூலம் அரச துவறயினுள் ஊழல் ,
சமாசடிகள்
இடம் வைறும்
சாத்தியக்கூறிவன
குவறத்தல் .
தகைலறியும் உரிவமச் சட்டத்தின் கீழ் நடைடிக்வக
எடுத்தல் .
அவமச்சுக்கு
உரித்தான
வைளியீடுகவளை்
பிரசுரித்தல் .
அவமச்சின் கண்காணிை்பின் கிழ் இயங் குகின் ற
நிறுைனங் களின்
உள் ளக
கணக்காய் வு
நடைடிக்வககவள நிவறசைற் றும் சைாது நிதிை்
பிரமாணம் 133 இல் குறிை்பிடை்ைட்டுள் ளைாறு கீழ் க்
குறித்துவரக்கை்ைட்டுள் ள ைணிகள் வதாடர்ைாக
விச ட அைதானத்திவனச் வசலுத்துகின் றது
தைறுகள் மற் றும் சமாசடிகள் இடம் வைறுைதவனத்
தவிர்ை்ைதற் காக
திவணக்களங் கள்
மற் றும்

•
•
•
•
•

•
•
•

•

வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
தகைலறியும்
உரிவமச்
சட்டம்

தாைன விதிக்சகாவை
நிதி ஒழுங் குவிதிகள்
அரசாங் க
சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டிக்
சகாவை
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•

•

•

•

•

நிறுைனங் களினுள் வசயற் ைடுத்தை்ைடும் உள் ளக
ைரிசசாதவனகள் மற் றும் கட்டுை்ைாட்டு முவறகள்
என் ைன திட்டமிடலிவனை் சைான் சற உள் ளைடியான
வசயற் ைாடுகளும்
வைற் றியளிக்குமா
என
ஆராய் தல் .
கணக்குகள் மற் றும் ஏவனய அறிக்வககளின்
நம் பிக்வகத் தன் வமயிவன உறுதிை்ைடுத்துதல்
மற் றும்
ையன் ைடுத்தை்ைட்டுள் ள
கணக்கீட்டு
ஒழுங் கு முவறகளின் மூலம் பிவழயற் ற நிதிக்
கூற் றுக்கவளத் தயாரித்தலுக்கு அைசியை்ைடும்
தகைல் கள்
ைழங் கை்ைட்டுள் ளதா
என் ைதவன
ைரிசசாதித்துை் ைார்த்தல் .
நிறுைனத்தில்
கடவமயாற் றும்
ைணியாட்
வதாகுதியினரிடம்
ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள
வைாறுை்புக்கவள திறம் ைட நிவறசைற் றுைதற் கு
அைர்களின் வசயலாற் றுவகத் தரத்திவன மதிை்பீடு
வசய் தல் .
திவணக்களம் ம் / நிறுைனத்துக்குச் வசாந் தமான
ைளங் கவள சகலவிதமான சசதங் களில் இருந்தும்
எை் ைளவு
தூரத்துக்கு
ைாதுகாக்கை்ைட்டுள் ளது
என் ைதவன மதிை்பிடல் .
அரசாங் க தாைன விதிக்சகாவை , அரசாங் க நிதிை்
பிரமாணம் மற் றும் அரசாங் க நிர்ைாக விடயை்
வைாறுை்பு
அவமச்சினாலும்
வைாது
திவறசசரியினாலும்
காலத்துக்குக்
காலம்
பிரசுரிக்கை்ைடும் சுற் றறிக்வககள் மற் றும் ஏவனய
குவறநிரை்பு
ஆசலாசவனகள்
என் ைன
கவடை்பிடிக்கை்ைடுகின் றனைா என ஆராய் தல் .
வீண்விரயம் , வசயற் ைாடற் ற மற் றும் அளவிவன
விஞ் சிய ைவகயில் வசலவு வசய் ைவதத் தடுை்ைது
சைான் சற,
அைற் றிவன
உள் ளடக்குைதற் குக்
வகயாளை்ைடுகின் ற உள் ளக கட்டுை்ைாட்டு திட்ட
நியமங் கவள ஆராய் தல் .

•
•
•

அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
சனாதிைதி சுற் றறிக்வக
அரசாங் க
நிதிச்
சுற் றறிக்வக
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•

•
•

•

ஓய் வூதியை்
பிரிவு
சமலதிச்
வசயலாளர் 1
உதவிச்
வசயலாளர் 1

•

•

•

திவணக்களத்தின்
/
நிறுைனத்தின்
கணக்கு
நவடமுவறகள் மற் றும் ஏசதனுவமாரு ைவகயில்
நிதி
வசலைாைதற் கு
காரணமாக
அவமயும்
வசயற் ைாடுகவள ைரீட்சித்துை் ைார்த்தல் மற் றும்
திவணக்களத்தின்
வசாத்துக்கள்
மற் றும்
ைளங் கவளை் ைாதுகாை்ைாகவும் சிக்கனமாகவும்
முவறசார்ந்தைாறு
ையன் ைடுத்தை்ைடுகின் றதா
என் ைதவன ஆராய் தல் .
சதவைசயற் ைடும்
சந்தர்ை்ைங் களில்
விச ட
விசாரவணகவள நடாத்துதல் .
உற் ைத்தித்திறன் ைாய் ந்த வசயலாற் றுவகக்காக
முவறவமை் ைகுை்ைாய் வு மற் றும் வசயலாற் றுவகை்
ைகுை்ைாய் வு.
முகாவமத்துை கணக்காய் வு திவணக்களத்தினால்
அை் ைை்சைாது வைளியிடை்ைடும் அறிவுறுத்தல் கள்
மற் றும் ைழிகாட்டல் களுக்கு ஏற் ை வசயற் ைடுைதும் ,
அந்தந்த ைருடங் களின் சகல காலாண்டுக்கும் ஒரு
முவற அவமச்சின் கணக்காய் வு முகாவமத்துை
குழுக் கூட்டங் கவள நடாத்துதல் , அக்கூட்டங் களில்
எடுக்கை்ைடும் தீர்மானங் களின் வசயற் ைடுத்துவக
முன் சனற் றம் வதாடர்ைாக வதாடர் நடைடிக்வகவள
எடுை்ைது
இை்பிரிவிடம்
ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள
மற் றுவமாரு ைணியாகும் .
ஓய் வூதியை்
பிரமாணக்
குறிை்பு,
விதவைகள் ,
அநாவதகள் ஓய் வூதியச் சட்டம் மற் றும் ஓய் வூதியம்
வதாடர்ைான ஏவனய கட்டவளச் சட்டங் களில்
உள் ள
சட்ட
விதிமுவறகவள
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
ஓய் வூதியத் திவணக்களத்தின் நிர்ைாக மற் றும்
அபிவிருத்தி வசயற் ைாடுகவள ஒருங் கிவணை்புச்
வசய் தல் .
ஓய் வூதியம்
வைறுநர்கள்
மற் றும்
அைர்களின்
சங் கங் களினால்
முன் வைக்கை்ைடும்
குவறைாடுகள்
மற் றும்
முவறை்ைாடுகவள

•

•

•

ஓய் வூதியை்
பிரமாணக்
குறிை்பு
மற் றும்
அதன்
திருத்தங் கள்
1989 இலக்கம் 01 இவனக்
வகாண்ட
விதவைகள் ,
அநாவதகள்
ஓய் வூதியச்
சட்டம்
மற் றும்
அதன்
திருத்தங் கள் .
1983
இலக்கம்
24
இவனயுவடய
தபுதாரர்கள் , அநாவதகள்
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•

•

•

•

•

சதசிய
வமாழிகள்
பிரிவு
சமலதிக
வசயலாளர்
ைாராளுமன்
ற

அவமச்சின் வசயலாளரால்
ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள
நிர்ைாகம்
மற் றும்
நிதி
அதிகாரங் கள்

•

தாைனவிதிக் சகாவை
நிதிை் பிரமாணங் கள்

•

•
•

விசாரவண வசய் தல்
மற் றும்
அைசியை்ைடும்
ைவகயில்
குறித்த
நிறுைனங் களுடன்
ஒருங் கிவணந்து
பிணக்குகவளத்
தீர்ை்ைதற் கு
நடைடிக்வக எடுத்தல் .
ஓய் வூதிய
நிலுவை,
ஒய் வூதியத்திவன
ஒை்ைவடத்தல் ,
உரித்துவடவம
சகாரை்ைடாத
ஓய் வூதியங் கள்
வதாடர்ைான
பிணக்குகளுக்கு
ைதிலளித்தல் .
ஓய் வூதியை் பிரமாணக் குறிை்பின் 12 மற் றும் 15 ஆம்
பிரிவுகளின் கீழ் ஓய் வூதியம் வைறச் வசய் யை்ைட்ட
அலுைலர்களுக்கு
ஓய் வூதியம்
ைழங் குைது
வதாடர்ைாக வசயலாளரின்
முடிவிவன உரிய
நிறுைனத்திற் கு அறிவித்தல் .
ஓய் வூதியை் பிரமாணக் குறிை் பின் மூலம் அரச
நிருைாக,
முகாவமத்துை
மற் றும்
சட்டமும்
ஒழுங் கும் ைற் றிய அவமச்சின் வசயலாளருக்கு
ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள
சைறு
ைணிகவள
நிவறசைற் றுைதற் கு உரித்தான வசயற் ைாடுகள் .
ஓய் வூதியை் பிரமாணக் குறிை்பு மற் றும் ஓய் வூதியம்
மற் றும்
அதனுடன்
வதாடர்புவடய
ஏவனய
கட்டவளச் சட்டங் கவள
திருத்தியவமை் ைதற் கு
உரிய நடைடிக்வககவள சமற் வகாள் ளல் .
ஓய் வூதியம் வதாடர்ைான நடைடிக்வககளின் சைாது
உரித்துவடய
சகல
நிறுைனங் கள்
மற் றும்
அலுைலர்களுடன்
ஒருங் கிவணை்புச்
வசய் து
நடைடிக்வக எடுத்தல் .
அரசகரும
வமாழிகள்
விடயை்ைரை் பிற் குரிய
வகாள் வககள் ,
நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கள்
மற் றும்
கருத்திட்டங் கவள
ஏற் ைடுத்துதல் ,
அமுல் ைடுத்துதல் ,
பின் னூட்டல் கள்
மற் றும்
மதிை்பீடு.
ைாராளுமன் ற
நியமனங் கள்

உறுை்பினர்களின்

ைதவியணி

•

•

•
•

•

சட்டம்
மற் றும்
அதன்
திருத்தங் கள் .
அரசாங் க சசவை
ஆவணக்குழுவின்
நவடமுவற
ஒழுங் குவிதிகள்
தாைன விதிக்சகாவையின்
XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின்
33 மற் றும் 36 ஆம் பிரிவுகள்
குறித்த சகல ஓய் வூதிய
சுற் றறிக்வககள்
ஓய் வூதியம்
வதாடர்ைான
அரசாங் க
நிர்ைாக
சுற் றறிக்வக
1970 இலக்கம் 18 இவனக்
வகாண்ட ஆயுதை் ைவட
விதவைகள்
அநாவதகள்
ஓய் வூதியச் சட்டம்

•

அரசியவமை்பில் III மற் றும்
IV
ஆம்
அதிகாரத்தில்
உள் ளடக்கை்ைட்டுள் ள
வமாழிகள்
வதாடர்ைான
ஒதுக்கீடுகள்

•
•

தாைனவிதிக் சகாவை
நிதிை் பிரமாணங் கள்
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அலுைல் கள்
பிரிவு
சமலதிக
வசயலாளர்

•

•
•

•
•
•

அரச
சசவை
ஆவணக்குழு
வசயவலாழுங் கு விதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டல்
சகாவை
வைாது
நிருைாகச்
சுற் றறிக்வககளும்
கடிதங் களும்
சனாதிைதியின்
சுற் றறிக்வககள்
அரச
நிதிச்
சுற் றறிக்வககள்
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனங் கள்

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

ைாராளுமன் ற உறுை்பினர்களின் ைதவியணிக்கான
தரமுயர்வுகள்
ைாராளுமன் ற உறுை்பினர்களின் ைதவியணிக்கான
சசவை முடிவுறுத்தல் கள்
ைாராளுமன் ற
உறுை்பினர்களுக்கு
அலுைலக
உைகரணங் கள் ைழங் குதல்
ைாராளுமன் ற
உறுை்பினர்களுக்கு
ைாகன
அனுமதிை்ைத்திரங் கள் ைழங் குதல்
ைாராளுமன் ற
உறுை்பினர்களுக்கு
மருத்துைக்
காை்புறுதி ைழங் குதல் வதாடர்ைான வசயற் ைாடுகள்
ைாராளுமன் ற உறுை்பினர்களின் ைதவியணிக்கான
சம் ைளங் கள் ,
ைணிக்வகாவட
ைழங் குதல்
வசயற் ைாடுகள்
இந்தை்
பிரிவிலுள் ள
உத்திசயாகத்தர்களின்
தனிை்ைட்ட சகாவைச் வசயற் ைாடுகள்
இந்தை்
பிரிவிலுள் ள
உத்திசயாகத்தர்களுக்குச்
சம் ைளம் ைழங் குதல் வசயற் ைாடுகள்
இந்தை்
பிரிவுக்குரிய
ைாகனங் கவளக்
வகயகை்ைடுத்துதல் ,
விடுவித்தல் ,
காை்புறுதி,
ைராமரிை்புச் வசயற் ைாடுகவளம சமற் வகாள் ளுதல் .
இந்த பிரிவு உத்திசயாகத்தர்களின் லீவு, சமலதிக
சநரை் ைடிகளுடன் வதாடர்புவடய நடைடிக்வககள்
பிரிவுடன்
வதாடர்புவடய
வைறுவகச்
வசயற் ைாடுகள்

•
•
•

•
•
•

அரச சசவை ஆவணக்குழு
வசயவலாழுங் கு விதிகள்
வைறுவக
ைழிகாட்டல்
சகாவை
வைாது
நிருைாகச்
சுற் றறிக்வககளும்
கடிதங் களும்
சனாதிைதியின்
சுற் றறிக்வககள்
அரச
நிதிச்
சுற் றறிக்வககள்
அவமச்சரவை
விஞ் ஞாைனங் கள்
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7. அனைச்சு ைற்றும் ெபாது அதிகாரங்கள் (அரச சசவைகள் பிரிவுக்காைது)
பணிகள் ைற் றுை் தசயற் பாடுகள்

•

அரசாங் க

நிர்ைாக

அத்தமகய
அதிகாரங் களுக்கான
நியைங் கள்

மற் றும்

•

தாைன விதிக்சகாவை

மற் றும்

•

நிதி ஒழுங் குவிதிகள்

ஓய் வூதியத் திவணக்களம் , இலங் வக

•

அரசாங் க

முகாவமத்துை
அபிவிருத்தி

நிருைாக

அரசகரும
சதசிய

விடயங் கள்

வமாழி

நிறுைகம் ,

ஆவணக்குழுவின்

ஆவணக்குழு,

வமாழிகள்

கல் வி

மற் றும்

நவடமுவற ஒழுங் குவிதிகள்
•

ையிற் சி நிறுைனம் , இலங் வக சதசிய
மனித

ைள

அரசகரும

அபிவிருத்திச்
வமாழி

சவை,

சசவை

வைறுவக

ைழிகாட்டிக்

சகாவை
•

திவணக்களம்

அரசாங் க

நிர்ைாக

சுற் றறிக்வக

மற் றும் வதாவலக் கல் வி நிவலயம்

•

சனாதிைதி சுற் றறிக்வக

சைான் ற

•

அரசாங் க

திவணக்களங் கள்

நியதிச்

சட்ட

மற் றும்

நிறுைனங் களுக்கு

உரித்தான

நிதிச்

சுற் றறிக்வக

வகாள் வககள் ,

நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கள்

மற் றும்

வசயற் திட்டங் கவள வதாகுத்தல் , பின்
நடைடிக்வக

எடுத்தல்

மற் றும்

மதிை்பீடு வசய் தல் .
•

பின் ைரும்

சசவைகளின்

மற் றும்

நிர்ைாகம்

ைணியாட்வதாகுதி

முகாவமத்துைம் .
i.

இலங் வக நிர்ைாக சசவை

ii.

இலங் வக கணக்காளர் சசவை

iii.

இலங் வக திட்டமிடல் சசவை

iv.

இலங் வக

வைாறியியலாளர்

சசவை
v.

இலங் வக விஞ் ஞான சசவை

vi.

இலங் வக

கட்டிடக்

கவலஞர்

சசவை
vii.

இலங் வக

வதாழில் நுட்ைச்

சசவை
•

இவணந்த

சசவைகவள

நிர்ைாகம்

வசய் தல் .
•

தாைன

விதிக்சகாவையின்

கீழ்

அவமந்த ைணிகள் .
•

அரசாங் க சசவைை் ையிற் சிகள் .

•

சதசிய

உற் ைத்தித்திறவன

சமம் ைடுத்தும்

ைவகயில்

வகாள் வககள்

,
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நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவளத் தயாரித்தல்
மற் றும் நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
•

ஓய் வூதிய

விதிக்சகாவையிவன

நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
•

அரசின்

ஓய் வூதிய

முவறவம

வதாடர்ைான சகல நடைடிக்வககளும் .
•

எதிர்ைார்க்கை்ைடும்
இலக்குகவள

அபிவிருத்தி

அவடந்து

வகாள் ளும்

வைாருட்டு அரசை் வைாறிமுவறயினுள்
நல் லாட்சிவன ஊக்குவித்தல் .
•

நவீன நல் லாட்சி எண்ணக்கருவிவன
அறிமுகை்ைடுத்துதல் .

•

வைாது

மக்களின்

எதிர்ைார்ை்புக்களுக்கு
முன் னுரிவமயிவனை்
வைற் றுக்வகாடுக்கும்

அரச

சசவைவயான் றிவன
உருைாக்குைதற் காக

வகாள் வக

தயாரிை்புக்கள் மற் றும் அைற் றிவன
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
•

ஓய் வூதியத் திவணக்களம் , இலங் வக
அபிவிருத்தி
அரசகரும
சதசிய

நிருைாக
வமாழி

வமாழிகள்

நிறுைகம் ,

ஆவணக்குழு,
கல் வி

மற் றும்

ையிற் சி நிறுைனம் , இலங் வக சதசிய
மனித

ைள

அரசகரும

அபிவிருத்திச்
வமாழி

சவை,

திவணக்களம்

மற் றும் வதாவலக் கல் வி நிவலயம்
சைான் ற

நிறுைனங் களுக்கு

ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ள
விடயங் களுக்கும்
நடைடிக்வககவள

சகல
உரித்தான
சமற் ைார்வை

வசய் தல் .
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8. அனைச்சு ைற்றும் ெபாது அதிகாரங்கள் (அரச சசவைகள் பிரிவுக்காைது)

பணிகள் ைற் றுை் தசயற் பாடுகள்

அரசாங் க
நிர்ைாக
மற் றும்
முகாவமத்துை
விடயங் கள்
மற் றும்
ஓய் வூதியத் திவணக்களம் , இலங் வக
அபிவிருத்தி
நிருைாக
நிறுைகம் ,
அரசகரும வமாழி ஆவணக்குழு, சதசிய
வமாழிகள்
கல் வி மற் றும்
ையிற் சி
நிறுைனம் , இலங் வக சதசிய மனித ைள
அபிவிருத்திச் சவை, அரசகரும வமாழி
திவணக்களம் மற் றும் வதாவலக் கல் வி
நிவலயம் சைான் ற திவணக்களங் கள்
மற் றும் நியதிச் சட்ட நிறுைனங் களுக்கு
உரித்தான
வகாள் வககள் ,
நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கள்
மற் றும்
வசயற் திட்டங் கவள வதாகுத்தல் , பின்
நடைடிக்வக எடுத்தல் மற் றும் மதிை்பீடு
வசய் தல் .
• பின் ைரும்
சசவைகளின்
நிர்ைாகம்
மற் றும்
ைணியாட்வதாகுதி
முகாவமத்துைம் .
i.
இலங் வக நிர்ைாக சசவை
ii.
இலங் வக கணக்காளர் சசவை
iii.
இலங் வக திட்டமிடல் சசவை
iv.
இலங் வக வைாறியியலாளர் சசவை
v.
இலங் வக விஞ் ஞான சசவை
vi.
இலங் வக கட்டிடக் கவலஞர் சசவை
vii.
இலங் வக வதாழில் நுட்ைச் சசவை
•

பணிகள்
ைற் றுை்
தசயற் பாடுகள்
ைற் றுை்
அதிகாரங் கமள
நிமறசவற் றுை்
சபாது
பயன்படுத்தப் படுை் ,
சட்டதிட்டங் கள்
ைற் றுை்
ஒழுங் குவிதிகள்
மகசயட்டு
வழிமுமற
ைற் றுை்
ஏமனய
அறிக்மகயிடல் வமககள்
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

இவணந்த
சசவைகவள
நிர்ைாகம்
வசய் தல் .
தாைன
விதிக்சகாவையின்
கீழ்
அவமந்த ைணிகள் .
அரசாங் க சசவைை் ையிற் சிகள் .
சதசிய
உற் ைத்தித்திறவன
சமம் ைடுத்தும் ைவகயில் வகாள் வககள்
, நிகழ் சசி
் த்திட்டங் கவளத் தயாரித்தல்
மற் றும் நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
ஓய் வூதிய
விதிக்சகாவையிவன
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
அரசின்
ஓய் வூதிய
முவறவம
வதாடர்ைான சகல நடைடிக்வககளும் .

•
•

•

தபுதாரர் மற் றும் அநாவதகள்
ஓய் வூதியச்
சட்டம்
(1983
இலக்கம் 24)
விதவைகள்
மற் றும்
அநாவதகள்
ஓய் வூதியக்
கட்டவளச் சட்டம்
( 1898
இலக்கம் 1)
தபுதாரர் மற் றும் அநாவதகள்
ஓய் வூதியத் திட்டம் ( ஆயுதை்
ைவடயினர்)
சட்டம்
(1998
இலக்கம் 60)
விதவைகள்
மற் றும்
அநாவதகள்
ஓய் வூதியத்
திட்டம் ( ஆயுதை் ைவடயினர்)
சட்டம் (1970 இலக்கம் 18)
அரச
சசவை
ஓய் வூதியதாரர்களின்
நம் பிக்வகை்
வைாறுை்பு
நிதியச் சட்டம் ( 1999 இலக்கம்
40)
அரச
சசவை
ஊழியர்
சசமலாை நிதியக் கட்டவளச்
சட்டம் (1942 இலக்கம் 18)
உள் ளூராட்சி
சசவைகள்
ஓய் வூதிய
நிதியம்
(1974
இலக்கம் 16)
உள் ளூராட்சி
சசவைகள்
விதவைகள்
மற் றும்
அநாவதகள்
ஓய் வூதிய
நிதியம் (1974 இலக்கம் 16)
கட்டாய அரசாங் க சசவைச்
சட்டம் (1961 இலக்கம் 70)
இலங் வக
அபிவிருத்தி
நிர்ைாக நிறுைகச் சட்டம் (1982
இலக்கம் 9)
உத்திசயாகபூர்ை
ைாசஸ்தளங் கள்
(உவடவமயிவன
மீளை்
வைற் றுக் வகாள் ளல் ) சட்டம்
(1969 இலக்கம் 7)
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•

•
•

•

எதிர்ைார்க்கை்ைடும்
அபிவிருத்தி
இலக்குகவள அவடந்து வகாள் ளும்
வைாருட்டு அரசை் வைாறிமுவறயினுள்
நல் லாட்சிவன ஊக்குவித்தல் .
நவீன நல் லாட்சி எண்ணக்கருவிவன
அறிமுகை்ைடுத்துதல் .
வைாது மக்களின் எதிர்ைார்ை்புக்களுக்கு
முன் னுரிவமயிவனை்
வைற் றுக்வகாடுக்கும்
அரச
சசவைவயான் றிவன
உருைாக்குைதற் காக
வகாள் வக
தயாரிை்புக்கள் மற் றும் அைற் றிவன
நவடமுவறை்ைடுத்துதல் .
ஓய் வூதியத் திவணக்களம் , இலங் வக
அபிவிருத்தி
நிருைாக
நிறுைகம் ,
அரசகரும வமாழி ஆவணக்குழு, சதசிய
வமாழிகள்
கல் வி மற் றும்
ையிற் சி
நிறுைனம் , இலங் வக சதசிய மனித ைள
அபிவிருத்திச் சவை, அரசகரும வமாழி
திவணக்களம் மற் றும் வதாவலக் கல் வி
நிவலயம் , சைான் ற நிறுைனங் களுக்கு
ஒை்ைவடக் கை்ைட்டுள் ள
சகல
விடயங் களுக்கும்
உரித்தான
நடைடிக்வககவள
சமற் ைார்வை
வசய் தல் .

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

ைரிசு
ைழங் கும்
சைாட்டிச்
சட்டம் (1957 இலக்கம் 37)
ஓய் வூதியை்
பிரமாணக்
குறிை்பு
ைாடசாவல ஆசிரியர்களின்
ஓய் வூதியச்
சட்டம்
(1953
இலக்கம் 44)
மாகாண சவை ஓய் வூதியச்
சட்டம் (1993 இலக்கம் 17)
அரச
மற் றும்
நீ திமன் றச்
சசவை
உத்திசயாகத்தர்கவள ஓய் வு
வைறச்
வசய் ைதற் கான
கட்டவளச்
சட்டம்
(1910
இலக்கம் 11)
அரசகரும வமாழிச் சட்டம் (
1956 இலக்கம் 33)
அரசகரும
வமாழி
ஆவணக்குழுச் சட்டம் (1991
இலக்கம் 18)
சதசிய
மனித
ைள
விருத்திக்கான
இலங் வகயின் சதசிய சவைச்
சட்டம் ( 1997 இலக்கம் 18)
இராணுைத்தினரின்
ஓய் வூதியம்
மற் றும்
ைணிக்வகாவட
பிரமாணக்
குறிை்பு
கடற்
ைவடயினரின்
ஓய் வூதியம்
மற் றும்
ைணிக்வகாவட
பிரமாணக்
குறிை்பு
சதசிய
வமாழிக்
கல் வி
மற் றும் ையிற் சி நிறுைனச்
சட்டம் ( 2007 இலக்கம் 26)
மற் வறாரு அவமச்சரின் கீழ்
குறிை்ைாக
ஒை்ைவடை்ைட்டிராத,
இங் கு
சமற் கூறை்ைட்ட
விடயங் களுக்கு
உரித்தான
ஏவனய
சகல
பிரமாணங் களும் .
கவட
மற் றும்
அலுைலக
ஊழியர் சட்டம்
அரச
வியாைாரச்
சுற் றறிக்வக
சசவைை்
பிரமாணங் கள்
மற் றும்
ஆட்சசர்ை்பு
நவடமுவறகள்
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9.

தகவல் கமள

அறிந் து

தகாள் வதற் கு

பிரமைகளால்

தபற் றுக்தகாள் ள

முடியுைான வசதிகள்

அவமச்சின் இவணயத் தளம்

- www. pubad.gov.lk

மின் னஞ் சல்

- info@pubad.gov.lk

10. கடந் த ஆறு ைாத காலத்திற் கான வருைானை் ைற் றுை் தசலவுகள்
(அ). வருைானங் கள் / அரசின் நிதி ஒதுக்கீடுகள்
நிகழ் சசி
் த்

வசலவுத்

ைருடாந்த

ஆறு

திட்டம்

தவலை்பு

மதிை்பீடு

மாதங் களுக்கான
உண்வம ைருமானம்

01

ரூைா 1,100

ரூைா 550 மில் லியன்

மில் லியன்

(ஆ) . தசலவுகள்
நிகழ் சசி
் த்

வசலவுத்

ைருடாந்த மதிை்பீடு

திட்டம்

தவலை்பு

01

வதாடர்ச்சியான
மூலதனம்

ஆறு மாதங் களுக்கான
உண்வமச் வசலவு

ரூைா 16,133,500,000.00
ரூைா 1,175,500,000.00

ரூைா 6,299,402,136.18
ரூைா 178,768,298.46

11. வருடாந் த அபிவிருத்தி ைற் றுை் சசமவத் திட்டங் கள் ( பிரதான உள் ளடக் கை் )
•

அவமச்சின்

இவணயத்தளத்தின்

ஊடாக

தகைல் கவளை்

வைற் றுக்

வகாள் ள முடியும் . ( www.pubad.gov.lk )

12.

வருடாந் த

சசமவகள்

ைற் றுை்

அபிவிருத்தித்

திட்டங் கள்

ைற் றுை்

தகைல் கவளை்

வைற் றுக்

தசயலாற் றுமக ைதிப் பீட்டு அறிக்மகயின் சுருக் கக் குறிப் பு
•

அவமச்சின்

இவணயத்தளத்தின்

ஊடாக

வகாள் ள முடியும் ( www.pubad.gov.lk )
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13. நியைைம் ெசய்யப்பட்ை தகவல் வழங்கும் அலுவலர்கள்

அரச சசமவகள் , ைாகாண சமபகள் ைற் றுை் உள் ளூராட்சி அமைச்சு (அரச
சசமவகள் பிரிவு)
வையர்

:-

திரு. என் .யூ. நி

ான் வமன் டிஸ்

ைதவி / ைதவிகள்

:-

சமலதிகச் வசயலாளர் ( புலனாய் வு மற் றும்

:-

011 2676433

வசயற் ைாட்டு)
வதாவலசைசி இலக்கம்

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி : -

info@pubad.gov.lk

ஓய்வூதியத் தினணக்களம்
வையர்

:-

திரு. ஏ. ேகத் டீ. டயஸ்

ைதவி / ைதவிகள்

:-

ஓய் வூதியை் ைணிை்ைாளர் நாயகம்

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

011 2431647

வையர்

:-

திரு.சக. ஆர். ைத்மபிரிய

ைதவி / ைதவிகள்

:-

ைணிை்ைாளர் (அவமை் பு மற் றும் அபிவிருத்தி)

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

011 2320045

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: -

dg@pensions.gov.lk

அரசகருை தைாழிகள் திமணக் களை்
வையர்

:-

திரு. சமிந்த மஹசலகம்

ைதவி / ைதவிகள்

:-

உதவி ஆவணயாளர் (வமாழிவையர்ை்பு)

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

011-2877231

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: -

mshamee78@gmail.com

இலங்னக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்
வையர்

:-

திருமதி. குமாரி ேயசசகர

ைதவி / ைதவிகள்

:-

ைணிை்ைாளர் நாயகம்

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

011 5980202

வையர்

:-

திரு. கலாநிதி சசைாலி சுதசிங் ஹ

ைதவி / ைதவிகள்

:-

சிசர

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

011 5980200

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: -

் ட ஆசலாசகர்

mail@slida.lk

,yq;if Njrpa kdpj ts mgptpUj;jp rig
ngau;
:gjtp
:njhiyNgrp ,yf;fk;
:epWtdj;jpd; kpd;dQ;ry; Kftup: -

jpUkjp. N[.V.rp.gp. [arpq;`
cjtp gzpg;ghsu; (mgptpUj;jp)
0112-595680/79
director.nhrdc@yahoo.com
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சதசிய தைாழிக் கல் வி ைற் றுை் பயிற் சி நிறுவமை
:-

திரு. யூ.பீ. ஆர் .சீ. கருணாரத்ன

ெபயர்
பதவி / பதவிகள்

:-

cjtpg; gzpg;ghsu;

ெதானலவபசி இலக்கம்
நிறுவைத்தின் e-mail முகவரி

::-

0113092903
nilet@sltnet.lk

murfUk nkhopfs; Mizf;FO
ngau;
gjtp/ gjtpfs;
njhiyNgrp ,yf;fk;
epWtdj;jpd; e-mail Kftup

::::-

rptg;gpufhrk; kjpthzd;
cjtpg; gzpg;ghsu;
0112889864
olcommission@gmail.com

::::-

எச். எச். பு

வதசிய ெைாழிகள் பிரிவு
வையர்
ைதவி
வதா.சை இல
நிறுைனத்தின் மின் அஞ் சல்

் ைகுமார

கருத்திட்ட உத்திசயாகத்தர்
011-2883926
langdiv2018@gmail.com

பாராளுைன்ற அலுவல் கள் பிரிவு
வையர்

:-

திருமதி என் .எம் .ஏ.என் . நைரத்ன

ைதவி/ைதவிகள்

:-

பிரதான முகாவமத்துை சசவை
உத்திசயாகத்தர்

வதாவலசைசி இலக்கம்

:-

0112786988

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி

:-

mdpa@sltnet.lk

அனைச்சரின் னகெயாப்பம்
திகதி
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய தகவலறியுை் உரிமைததாடர்பான சட்டை் 9 ஆை்
பிரிவின் கீழ் தசயற் திட்டை் ததாடர்பாக அறிக்மக தவளியிடப் படுதல் சவண்டுை்
– ததாமலததாடர்பு வழிகாட்டல் கள் .
1. அவமச்சு / திவணக்களம் / நிறுைனம் : அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும்
உள் ளூராட்சி அவமச்சு
2. வசயற் திட்டத்திவன நவடமுவறை்ைடுத்தும் நிறுைனம் : அரச சசவைகள் , மாகாண
சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு
3. வசயற் திட்ட அறிக்வக
(அ). வசயற் திட்டத்தின் வையர் மற் றும் அதன் இயல் பு – நில பியச வீடவமை்புத் திட்டம்
- வமானராகவல மாைட்டம்
வசயற் திட்டம் நவடமுவறை்ைடுத்தை்ைடும் இடம் (ைலயம் , மாகாணம் , மாைட்டம் , பிரிவு
மற் றும் இடம் ) – ஊைா மகாணம் , வமானராகவல மாைட்டச் வசயலகத்துக்குரிய
ைவழய உத்திசயாகபூர்ை வீடவமை்புத்திட்டம் அவமந்துள் ள காணி
ஆரம் பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி

-

2017.07.20

நிவறவு வசய் ைதற் கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி ( ஆ). தசயற் திட்டை்

2021.03.20

குறிக்சகாள் கள் மற் றும் இலக்குகள் – அரச அலுைலர்களுக்கான ைதிவிட ைசதிவள
ைழங் குைதற் கான கட்டிடத்திவன நிர்மாணித்தல் .
எதிர்ைார்க்கை்ைடும் விவளவுகள்
இலக்குவடய ையன் வைறுநர்கள் - அரச அலுைலர்கள்
வசயற் திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைவடயக் கூடிய மக்கள் குழுவினர் அைர்களுடன் வதாடர்ைாடல் சமற் வகாள் ளை்ைட்டிருை்பின் அவை
இழை்பீடு மற் றும் சசதங் கள் ைற் றிய முழுவமயான விைரங் கள் .

வதாடர்ைான

(இ). ைதிப் பிடப் பட்ட தைாத்த தசலவு - 200 மில் லியன்
நிதி மூலத்திற் கான ஏற் ைாடுகள் ( உள் நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு
சைறாக) - உள் நாட்டு
அரச / தனியார் கூட்டாண்வமயுடனான வசயற் திட்டமாக காணை் ைடுமாயின் நிதிை்
ைங் சகற் பு வைை் சைறாக மற் றும் தனியார்ை் பிரிவினருக்கு கிவடக்கை்வைறும்
நன் வமகள் / அநுகூலங் கள்
(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற் திட்டங் களுக்கு உரித்தான அதிகாரசவைகளிடமிருந் து
அங் கீகாரத்திவனை் வைற் றுக்வகாள் ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு,
வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அவமச்சரவை, முதலீட்டுச் சவை, மாகாண சவை,
மத்திய சுற் றாடல் அதிகாரசவை ஆகியன)
உரியஅதிகாரசமபகள்
அவமச்சரவை
பிரசதச சவை - வமானராகவல
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசவை

அனுைதியிமனப் தபற் றுக்தகாண்ட திகதி
2016.08.17
2017.03.30
2020.01.31
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(உ). பின் ைரும் விடயங் கள் ஏற் புவடயதாயின் அைற் றிவன நவடமுவறை்ைடுத்திய
திகதி
விடயங் கள்

1. சாத்தியமான ஆய் வுகள்
2. சகள் வி
மனுக்கள்

ஏற் புமடயது
பற் றி

திகதி

திகதி
(இரண்டாை்
கட்டை் )

ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

2017.04.07

2019.02.15

ஏற் புவடயது

2017.05.18

2019.04.04

ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

2017.06.05
2017.06.21
2017.07.03

2019.04.04
2019.04.26
2019.05.08

அவழத்தல்

3. சகள் வி மதிை்பீடுகள்
(நிதி / வதாழில் நுட்ைம் )

4. வைறுவகக் குழு
5. ஒை்ைந்தங் கவள ைழங் குதல்
6. உடன் ைடிக்வகயில்
வகச்சாத்திடல்

சூழல் தாக்கங் கள் காணை்ைடுமாயின் அவை ைற் றிய
மதிை்பீட்டிவன சமற் வகாள் ளும் நிறுைனம் – இல் வல
(ஊ). ைழங் குநர்கள்
வையர்
நிறுைனம்
முகைரி

மதிை்பீடுகள்

மற் றும்

/ ஒை்ைந்தக்காரர்களின் விைரம்
: - வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிடட்
:: - வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிடட்,
ைதுள் வளக்
கிவள, 37/2A, ைண்டாரநாயக்க மாைத்வத,
ைதுள் வள.

(எ). சமலதிக விைரங் கவள வைற் றுக்வகாள் ள முடியுமான அலுைலரின் வையர், ைதவி,
முகைரி, வதாவலசைசி இலக்கம் மற் றும் மின் னஞ் சல் .
வையர்
ைதவி
முகைரி

: திருமதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான
: சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர் ( வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்தி)
: அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி
அவமச்சு, வகாழும் பு 07.

வதாவலசைசி இலக்கம்
: 011- 2 697234
மின் னஞ் சல் : sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
திகதி

...............................................
அவமச்சரின் வகவயாை்ைம்
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய தகவலறியுை் உரிமைததாடர்பான சட்டை் 9 ஆை்
பிரிவின் கீழ் தசயற் திட்டை் ததாடர்பாக அறிக்மக தவளியிடப் படுதல் சவண்டுை்
– ததாமலததாடர்பு வழிகாட்டல் கள் .
1. அவமச்சு / திவணக்களம் / நிறுைனம் : அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும்
உள் ளூராட்சி அவமச்சு
2. வசயற் திட்டத்திவன நவடமுவறை்ைடுத்தும் நிறுைனம் : அரச சசவைகள் , மாகாண
சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு
3. தசயற் திட்ட அறிக் மக
(அ). வசயற் திட்டத்தின் வையர் மற் றும் அதன் இயல் பு – நில பியச வீடவமை்புத் திட்டம் –
கம் ைஹ மாைட்டம்
வசயற் திட்டம் நவடமுவறை்ைடுத்தை்ைடும் இடம் (ைலயம் , மாகாணம் , மாைட்டம் , பிரிவு
மற் றும் இடம் ) – சமல் மாகாணம் , கம் ைஹ மாைட்டம் , களணிய இன் தானாயம் ைத்வத
ஆரம் பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி

-

2017.07.29

நிவறவு வசய் ைதற் கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி -

2021.12.31

( ஆ). தசயற் திட்டை்
குறிக்சகாள் கள் மற் றும் இலக்குகள் – அரச அலுைலர்களுக்கான ைதிவிட ைசதிவள
ைழங் குைதற் கான கட்டிடத்திவன நிர்மாணித்தல் .
எதிர்ைார்க்கை்ைடும் விவளவுகள்
இலக்குவடய ையன் வைறுநர்கள் - அரச அலுைலர்கள்
வசயற் திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைவடயக் கூடிய மக்கள் குழுவினர் அைர்களுடன் வதாடர்ைாடல் சமற் வகாள் ளை்ைட்டிருை்பின் அவை
இழை்பீடு மற் றும் சசதங் கள் ைற் றிய முழுவமயான விைரங் கள் .

வதாடர்ைான

(இ). ைதிப் பிடப் பட்ட தைாத்த தசலவு - 397 மில் லியன்
நிதி மூலத்திற் கான ஏற் ைாடுகள் ( உள் நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு
சைறாக) உள் நாட்டு
அரச / தனியார் கூட்டாண்வமயுடனான வசயற் திட்டமாக காணை்ைடுமாயின் நிதிை்
ைங் சகற் பு வைை் சைறாக மற் றும் தனியார்ை் பிரிவினருக்கு கிவடக்கை்வைறும்
நன் வமகள் / அநுகூலங் கள்
உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற் திட்டங் களுக்கு உரித்தான அதிகாரசவைகளிடமிருந் து
அங் கீகாரத்திவனை் வைற் றுக்வகாள் ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு,
வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அவமச்சரவை, முதலீட்டுச் சவை, மாகாண சவை,
மத்திய சுற் றாடல் அதிகாரசவை ஆகியன)
உரியஅதிகாரசமபகள்
அவமச்சரவை
நகர அபிவிருத்தி அதிகார சவை

அனுைதியிமனப் தபற் றுக்தகாண்ட திகதி
2016.08.17
2021.02.16
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(உ). பின் ைரும் விடயங் கள் ஏற் புவடயதாயின் அைற் றிவன நவடமுவறை்ைடுத்திய
திகதி
விடயங் கள்

1. சாத்தியமான ஆய் வுகள்
2. சகள் வி
மனுக்கள்

ஏற் புமடயது
பற் றி

திகதி

திகதி
((இரண்டாை்
கட்டை் )

ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

2017.05.19

2019.03.01

ஏற் புவடயது

2017.07.05

2019.04.30

ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

2017.07.07
2017.07.28

2019.04.30
2019.05.08

ஏற் புவடயது

2017.07.31

2019.05.08

அவழத்தல்

3. சகள் வி மதிை்பீடுகள்
(நிதி / வதாழில் நுட்ைம் )

4. வைறுவகக் குழு
5. ஒை்ைந்தங் கவள
ைழங் குதல்

6. உடன் ைடிக்வகயில்
வகச்சாத்திடல்

சூழல் தாக்கங் கள் காணை்ைடுமாயின் அவை ைற் றிய
மதிை்பீட்டிவன சமற் வகாள் ளும் நிறுைனம் – இல் வல

மதிை்பீடுகள்

மற் றும்

(ஊ). ைழங் குநர்கள் / ஒை்ைந்தக்காரர்களின் விைரம்
வையர்
: - லிங் க் இன் ஜினியரிங் பிவரைட் லிமிடட்
முகைரி
: - லிங் க் இன் ஜினியரிங் பிவரைட் லிமிடட், இலக்கம் 32, 2 ஆம்
மாடி, காலி வீதி, வதஹிைவல. இரண்டாம் கட்டம்
வையர்
முகைரி

: வசன் றல் எஞ் சினியரிங் க சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிட்டட்
: 3ஆம் மாடி, பிரசதச சவைக் கட்டடம் , மிரிஸ்ைத்வத, கம் ைஹா

(எ). சமலதிக விைரங் கவள வைற் றுக்வகாள் ள முடியுமான அலுைலரின் வையர், ைதவி,
முகைரி, வதாவலசைசி இலக்கம் மற் றும் மின் னஞ் சல் .
வையர்
ைதவி
முகைரி

: திருமதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான
: சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர் ( வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்தி)
: அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி
அவமச்சு, வகாழும் பு 07.

வதாவலசைசி இலக்கம்
: 011- 2 697234
மின் னஞ் சல் : sas-hd@pubad.gov.lk
..............................................
திகதி

...............................................
அவமச்சரின் வகவயாை்ைம்
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய தகவலறியுை் உரிமைததாடர்பான சட்டை் 9 ஆை்
பிரிவின் கீழ் தசயற் திட்டை் ததாடர்பாக அறிக்மக தவளியிடப் படுதல் சவண்டுை்
– ததாமலததாடர்பு வழிகாட்டல் கள் .
1. அவமச்சு / திவணக்களம் / நிறுைனம் : அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும்
உள் ளூராட்சி அவமச்சு
2. வசயற் திட்டத்திவன நவடமுவறை்ைடுத்தும் நிறுைனம்
சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு

: அரச சசவைகள் , மாகாண

3. தசயற் திட்ட அறிக் மக
(அ). வசயற் திட்டத்தின் வையர் மற் றும் அதன் இயல் பு – நில பியச வீடவமை்புத் திட்டம் –
வைாலன் னறுவை மாைட்டம் .
வசயற் திட்டம் நவடமுவறை்ைடுத்தை்ைடும் இடம் (ைலயம் , மாகாணம் , மாைட்டம் , பிரிவு
மற் றும் இடம் ) – ைடமத்திய மாகாணம் , வைாலன் னறுவை மாைட்டம் , ஹிகுரக்வகாவட
2018.03.22 ஆந் திகதி லிங் க இன் ஜினியரிங் பிவரைட் லிமிடட் நிறுைனத்துக்கு ஒை்ைந் த
அடிை்ைவடயில்

ஒை்ைவடக்கை்ைட்டுள் ளசதாடு,

ஒை்ைந்தக்காரரின்

ைலவீனமான

வைளதீக முன் சனற் றம் மற் றும் நிர்மான நிவல காரணமாக அை் ஒை்ைந்தம் 2019.03.21
ஆந் திகதியன் று இவடநிறுத்தை்ைட்டது.
அதற் கவமய, இரண்டாம் தடவையாக ைழங் கிய ஒை்ைந்தம் வதாடர்பிலான தகைல் கள்
பின் ைருமாறு காட்டை் ைட்டுள் ளது.
ஆரம் பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி

-

2019.11.19

நிவறவு வசய் ைதற் கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி

-

2021.09.12

( ஆ). தசயற் திட்டை்
குறிக்சகாள் கள் மற் றும் இலக்குகள் – அரச அலுைலர்களுக்கான ைதிவிட ைசதிவள
ைழங் குைதற் கான கட்டிடத்திவன நிர்மாணித்தல் .
எதிர்ைார்க்கை்ைடும் விவளவுகள்
இலக்குவடய ையன் வைறுநர்கள் - அரச அலுைலர்கள்
வசயற் திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைவடயக் கூடிய மக்கள் குழுவினர் அைர்களுடன் வதாடர்ைாடல் சமற் வகாள் ளை்ைட்டிருை்பின் அவை
இழை்பீடு மற் றும் சசதங் கள் ைற் றிய முழுவமயான விைரங் கள் .

வதாடர்ைான

(இ). ைதிப் பிடப் பட்ட தைாத்த தசலவு - 225 மில் லியன்
நிதி மூலத்திற் கான ஏற் ைாடுகள் ( உள் நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு
சைறாக) - உள் நாட்டு
அரச / தனியார் கூட்டாண்வமயுடனான வசயற் திட்டமாக காணை் ைடுமாயின் நிதிை்
ைங் சகற் பு வைை் சைறாக மற் றும் தனியார்ை் பிரிவினருக்கு கிவடக்கை்வைறும்
நன் வமகள் / அநுகூலங் கள்
(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற் திட்டங் களுக்கு உரித்தான அதிகாரசவைகளிடமிருந் து
அங் கீகாரத்திவனை் வைற் றுக்வகாள் ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு,
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வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அவமச்சரவை, முதலீட்டுச் சவை, மாகாண சவை,
மத்திய சுற் றாடல் அதிகாரசவை ஆகியன)
உரியஅதிகாரசமபகள்

அனுைதியிமனப் தபற் றுக்தகாண்ட திகதி

அவமச்சரவை

2016.08.17

(உ). பின் ைரும் விடயங் கள் ஏற் புவடயதாயின் அைற் றிவன நவடமுவறை்ைடுத்திய
திகதி
விடயங் கள்

ஏற் புமடயது பற் றி

திகதி

1. சாத்தியமான ஆய் வுகள்

ஏற் புவடயது

-

2. சகள் வி மனுக்கள் அவழத்தல்

ஏற் புவடயது

2019.08.31

3. சகள் வி மதிை்பீடுகள்

ஏற் புவடயது

2019.03.23

(நிதி / வதாழில் நுட்ைம் )
4. வைறுவகக் குழு

ஏற் புவடயது

2019.09.30

5. ஒை்ைந்தங் கவள ைழங் குதல்

ஏற் புவடயது

2019.11.05

6. உடன் ைடிக்வகயில்

ஏற் புவடயது

2019.11.15

வகச்சாத்திடல்
சூழல் தாக்கங் கள் காணை்ைடுமாயின் அவை ைற் றிய
மதிை்பீட்டிவன சமற் வகாள் ளும் நிறுைனம் – இல் வல

மதிை்பீடுகள்

மற் றும்

(ஊ). ைழங் குநர்கள் / ஒை்ைந்தக்காரர்களின் விைரம்
வையர்

: - வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிவடட்

முகைரி

: வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிவடட் ,
இலக்கம் 481/4/ஏ, குருை் பு சந்தி, வைாலன் னறுவை.

(எ). சமலதிக விைரங் கவள வைற் றுக்வகாள் ள முடியுமான அலுைலரின் வையர்,
ைதவி, முகைரி, வதாவலசைசி இலக்கம் மற் றும் மின் னஞ் சல் .
வையர்
ைதவி
முகைரி

: திருமதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான
: சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர் ( வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்தி )
: அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி
அவமச்சு, வகாழும் பு 07.
வதாவலசைசி இலக்கம்
: 011- 2 697234
மின் னஞ் சல் : sas-hd@pubad.gov.lk
..............................................
திகதி

...............................................
அவமச்சரின் வகவயாை்ைம்
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய தகவலறியுை் உரிமைததாடர்பான சட்டை் 9 ஆை்
பிரிவின் கீழ் தசயற் திட்டை் ததாடர்பாக அறிக்மக தவளியிடப் படுதல் சவண்டுை்
– ததாமலததாடர்பு வழிகாட்டல் கள் .
1.
அவமச்சு / திவணக்களம் / நிறுைனம் :
மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு

அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள்

2.
வசயற் திட்டத்திவன நவடமுவறை்ைடுத்தும்
மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அவமச்சு

நிறுைனம்

: அரச சசவைகள் ,

3. தசயற் திட்ட அறிக் மக
(அ). வசயற் திட்டத்தின் வையர் மற் றும் அதன் இயல் பு – நில பியச வீடவமை்புத் திட்டம் –
வகாழும் பு மாைட்டம் .
வசயற் திட்டம் நவடமுவறை்ைடுத்தை்ைடும் இடம் (ைலயம் , மாகாணம் , மாைட்டம் , பிரிவு
மற் றும் இடம் ) – சமல் மாகாணம் , வகாழும் பு மாைட்டம் , இலக்கம் - 04, வஹக்டர்
வகாை்சைகடுை மாைத்வத, வகாழும் பு 07.
ஆரம் பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி
நிவறவு வசய் ைதற் கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி

-

2018.06.19
2021.04.10

( ஆ). தசயற் திட்டை்
குறிக்சகாள் கள் மற் றும் இலக்குகள் – அரச அலுைலர்களுக்கான ைதிவிட ைசதிவள
ைழங் குைதற் கான கட்டிடத்திவன நிர்மாணித்தல் .
எதிர்ைார்க்கை்ைடும் விவளவுகள்
இலக்குவடய ையன் வைறுநர்கள் - அரச அலுைலர்கள்
வசயற் திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைவடயக் கூடிய மக்கள் குழுவினர் அைர்களுடன் வதாடர்ைாடல் சமற் வகாள் ளை்ைட்டிருை்பின் அவை
இழை்பீடு மற் றும் சசதங் கள் ைற் றிய முழுவமயான விைரங் கள் .

வதாடர்ைான

(இ). ைதிப் பிடப் பட்ட தைாத்த தசலவு - 700 மில் லியன்
நிதி மூலத்திற் கான ஏற் ைாடுகள் ( உள் நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு
சைறாக) - உள் நாட்டு
அரச / தனியார் கூட்டாண்வமயுடனான வசயற் திட்டமாக காணை்ைடுமாயின் நிதிை்
ைங் சகற் பு வைை் சைறாக மற் றும் தனியார்ை் பிரிவினருக்கு கிவடக்கை்வைறும்
நன் வமகள் / அநுகூலங் கள்
(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற் திட்டங் களுக்கு உரித்தான அதிகாரசவைகளிடமிருந் து
அங் கீகாரத்திவனை் வைற் றுக்வகாள் ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு,
வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அவமச்சரவை, முதலீட்டுச் சவை, மாகாண சவை,
மத்திய சுற் றாடல் அதிகாரசவை ஆகியன)
உரியஅதிகாரசமபகள்

அனுைதியிமனப்
தபற் றுக்தகாண்ட திகதி
அவமச்சரவை
2017.06.07
மத்திய சுற் றாடல் அதிகாரசவை
2018.04.04
தீயவணை்புச் சசவைத் திவணக்களம்
2017.12.08
இலங் வக மின் சார சவை
2018.02.22
நீ ர் ைழங் கல் மற் றும் ைடிகாவமை்புத் திவணக்களம் (வகா.ம.ந.சவை)2018.03.03
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சதசிய நீ ர் ைழங் கல் மற் றும் ைடிகாலவமை்புச் சவை
திண்மக் கழிவு முகாவமத்துைை் பிரிவு (வகா.ம.ந.சவை)
நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசவை

2018.02.20
2018.03.29
2019.03.25

(உ). பின் ைரும் விடயங் கள் ஏற் புவடயதாயின் அைற் றிவன நவடமுவறை்ைடுத்திய
திகதி

விடயங் கள்

1. சாத்தியமான ஆய் வுகள்
2. சகள் வி மனுக்கள் அவழத்தல்
3. சகள் வி மதிை்பீடுகள்

ஏற் புமடயது
பற் றி
ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

திகதி
2018.03.09
2018.04.11

ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது
ஏற் புவடயது

2018.04.12
2018.06.05
2018.06.22

(நிதி / வதாழில் நுட்ைம் )

4. வைறுவகக் குழு
5. ஒை்ைந்தங் கவள ைழங் குதல்
6. உடன் ைடிக்வகயில்
வகச்சாத்திடல்

சூழல் தாக்கங் கள் காணை்ைடுமாயின் அவை ைற் றிய
மதிை்பீட்டிவன சமற் வகாள் ளும் நிறுைனம் – இல் வல
(ஊ). ைழங் குநர்கள்
வையர்
நிறுைனம்
முகைரி

மதிை்பீடுகள்

மற் றும்

/ ஒை்ைந்தக்காரர்களின் விைரம்
: - வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிடட்
:: - வசன் ட்ரல் இன் ஜினியரிங் சர்விசஸ் பிவரைட் லிமிடட், இலக்கம்
415, வைௌத்தாசலாக்க மாைத்வத, வகாழும் பு 07.

(எ). சமலதிக விைரங் கவள வைற் றுக்வகாள் ள முடியுமான அலுைலரின் வையர், ைதவி,
முகைரி, வதாவலசைசி இலக்கம் மற் றும் மின் னஞ் சல் .
வையர்
ைதவி
முகைரி

: திருமதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான
: சிசர ் ட உதவிச் வசயலாளர் ( வீடவமை்பு மற் றும் அபிவிருத்தி)
: அரச சசவைகள் , மாகாண சவைகள் மற் றும் உள் ளூராட்சி
அவமச்சு, வகாழும் பு 07.
வதாவலசைசி இலக்கம்
: 011- 2 697234
மின் னஞ் சல் : sas-hd@pubad.gov.lk
..............................................
திகதி

...............................................
அவமச்சரின் வகவயாை்ைம்
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