
அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக : 02/2023  

                                                                                       
    எனது இலக்கம் : EST-1/RESCH/08/0012- Vol I  

    ப ாது நிருவாகம், உள்நாட்டலுவல்கள்,  

    மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு  

    சுதந்திர சதுக்கம் 

    பகாழும்பு 07 
 

    2023.01. 

                                                                                                                                              
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 
மாகாணங்களின் பிரதம பசயலாளர்கள் 
திகணக்களத் தகலவர்கள் 
 

2022 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க நிருொகச் சுற்றறிக்கககளின் பட்டியல் 
 
2022 ஆண்டு பவளியிடப் ட்ட ப ாது நிருவாகச் சுற்றறிக்கககளின்  ட்டியல் கீழே தரப் டுகின்றது. 

 

02. இதற்கிணங்க தா னவிதிக் ழகாகவயில்/ சுற்றறிக்கககளில் ப ாருத்தமான குறிப்புக்ககளச் 

ழசர்த்து திருத்தப் ட்ட ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கக எடுக்குமாறு ழவண்டுகிழறன். 
 

அரசாங்க  நிருொகச் சுற்றறிக்கக 
 

 
சுற்றறிக்கக 

இலக்கம் 
வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி 
விடயம் குறிப்பு 

01 01/2022 2022.01.24 தா ன விதிக்ழகாகவயின்  
ஏற் ாடுககள மீளகமத்து 

பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க 

நிருவாகச் சுற்றறிக்கககள்  2021 

- 

02 02/2022 2022.01.06 அரசாங்க உத்திழயாகத்தர்களின் 
கட்டாய ஓய்வு ப றச்பசய்யும் 

வயகத 65 வயது வகர 

நீடித்தல் 

2022 வரவுபசலவுத் திட்ட 
உகரயின் வரவுபசலவுத் 

திட்ட முன்பமாழிவு 5.4.11 

மற்றும் 21/2270/315/040 

ஆம் இலக்க 2021.12.30 

ஆம் திகதிய அகமச்சரகவ 
விஞ்ஞா னம் 

03 03/2022 2022.01.13 அரச உத்திழயாகத்தர்கள் 
மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 

ரூ.5000/- மாதாந்த 
பகாடுப் னகவ வேங்குதல் 

2022.01.03 ஆம் திகதி 
நகடப ற்ற 
அகமச்சரகவக் கூட்டம் 

04 04/2022 2022.03.08 மின்சாரம் மற்றும் 
எரிப ாருகள சிக்கனமாக 
 யன் டுத்துதல் 

2022.03.07 ஆம் திகதி 
நகடப ற்ற 
அகமச்சரகவக் கூட்டம் 

05 05/2022 2022.03.28 2022 றமழான் (ராமசான்) 
காலத்தில் விசசட விடுமுறற 

 

- 
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சுற்றறிக்கக 

இலக்கம் 
வெளியிடப்

பட்ட திகதி 
விடயம் குறிப்பு 

06 06/2022 2022.04.08 சர்வழதச ழ ாட்டிபயான்றில் 

நடுவராக  ங்ழகற்க விடுமுகற 

வேங்குதல்  

தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 

12.5 ஆம் உ  பிரிவு  

07 07/2022 2022.04.07 அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு 

02 நாள் விழசட விடுமுகற 

பிரகடனப் டுத்துதல் 
- 

08 08/2022 2022.04.29 அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு 

விழசட விடுமுகற 

தினபமான்கறப் 

பிரகடனப் டுத்துதல் 

- 

09 09/2022 2022.05.19 2022.05.20 ஆந் திகதி அரச 

உத்திச ாகத்தர்கள் கடறமக்கு 

சமூகமளித்தல் 

 

- 

10 10/2022 2022.05.25 தற்ழ ாதுள்ள வளப் 

 ற்றாக்குகறயின் 

அடிப் கடயில் அரச 

பசலவுககளக் குகறப் தற்காக 

அரச நிறுவனங்களில் 

ஊழியர்ககள ழசகவக்கு 

அகேப் கத 

மட்டுப் டுத்துதல் 

 

2022.03.08 ஆம் திகதிய 

04/2022 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 

11 11/2022 2022.06.01 அரசாங்க கட்டிடங்கள் மற்றும் 

வீடுகளிலிருந்தான வாடறக 

வருமானம், 20.02.01.01 

என்னும் வருமானக் 

குறியீட்டிற்கான 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வருமான 

மதிப்பீடு 

அரச நிதிக் பகாள்கககள் 

திகணக்களத்தினால் 

பவளியிடப் ட்ட 

2015.07.20 ஆம் திகதிய 

01/2015 ஆம் இலக்கச் 

சுற்றறிக்கக மற்றும் 

அதற்கான திருத்தங்கள் 

12 12/2022 2022.06.01 அரசாங்க கட்டிடங்களின் 

மற்றும் வீடுகளிலிருந்தான 

வாடறக “20.02.01.01” 
ததாடர்பான வருமான நிலுறவ 

அறிக்றக சமர்ப்பித்தல் – 

2022.06.30 

அரச நிதிக் பகாள்கககள் 

திகணக்களத்தினால் 

பவளியிடப் ட்ட 

2015.07.20 ஆம் திகதிய 

01/2015 ஆம் இலக்கச் 

சுற்றறிக்கக மற்றும் 

அதற்கான திருத்தங்கள் 

 13 13/2022 2022.06.10 அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு 

விழசட விடுமுகற 

தினபமான்கறப் 

பிரகடனப் டுத்துதல் 

- 

14 14/2022 2022.06.22 ழசகவ மூப்பு மற்றும் 

ஓய்வூதியத்திற்கு 

 ாதிப்பில்லாத வககயில் அரச 

உத்திழயாகத்தர்களுக்கு 

உள்நாட்டு/ பவளிநாட்டு 

சம் ளமற்ற லீவு வேங்குதல் 

2022.06.13 ஆம் திகதி 

நகடப ற்ற 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் 

தீர்மானம் 

 



3 

 

 சுற்றறிக்கக 
இலக்கம் 

வெளியிடப்

பட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

15 15/2022 2022.06.15 அரச உத்திழயாகத்தர்கள் ஒரு 

நாள் வீட்டிலிருந்து விவசாய 

மற்றும்  யிர்ச்பசய்கக 

நடவடிக்கககளில் ஈடு ட 

வாய்ப் ளித்தல் 

 

2022.06.13  ஆம் திகதி 

நகடப ற்ற 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் 

தீர்மானம் 

16 16/2022 2022.06.17 அரச அலுவலகங்களுக்கு 

உத்திழயாகத்தர்ககள 

வரவகேப் கத 

மட்டுப் டுத்துதல் 

2022.06.15 ஆம் திகதிய 

15/2022 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 

 17 17/2022 2022.09.08 முகாறமத்துவ சசறவ 
உத்திச ாகத்தர் சசறவயின் 
சிறப்பு வகுப்பிலுள்ள 
உத்திச ாகத்தர்களுக்கான 

வருடாந்த இடமாற்றம் – 

2023 

அரச ழசகவ 

ஆகணக்குழுவின் 1589/30 

ஆம் இலக்க 2009.02.20 

ஆம் திகதிய அதிவிழசட 

வர்த்தமானிப் 

 த்திரிககயில் 

பவளியிடப் ட்ட 

பசயபலாழுங்கு விதிகள் 

(பதாகுதி இல. 1) இன் 

XVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 

ஏற் ாடுகள் 

 
18 18/2022 2022.09.09 தா னவிதிக் ழகாகவயின் I 

ஆம் பதாகுதியின் XII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் பிரிவுகளில் 

திருத்தங்கள் பசய்தல் 

தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 1, 

6, 8, 10 மற்றும் 21 ஆம் 

பிரிவுகள் 

 
19 19/2022 2022.09.14 அரச உத்திழயாகத்தர்களின் 

கட்டாய ஓய்வு வயகத 60 ஆகக் 

குகறத்தல் 

2022.08.30 ஆம் திகதிய 

வரவுபசலவுத் திட்ட உகர, 

2022 ஆம் ஆண்டில் அரச 

துகற மறுசீரகமப்புக்களின் 

கீோன 11:2 ஆம் 

முன்பமாழிவு, 2022.09.12 

ஆம் திகதி நகடப ற்ற 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் 

தீர்மானம், 2010.09.30 ஆம் 

திகதிய 19/2010 ஆம் 

இலக்க அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்ககயின் 03 ஆம் 

 ந்தி. 2018.02.20 ஆம் 

திகதிய 03/2018 ஆம் 

இலக்க ப ாது நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 
 
 

 



4 

 

 சுற்றறிக்கக 
இலக்கம் 

வெளியிடப்

பட்ட திகதி 
விடயம் குறிப்பு 

20 20/2022 2022.09.15 ப ாது நிருவாக விடயத்துக்குப் 

ப ாறுப் ான அகமச்சின் கீழ் 

பகாழும்பு மாவட்டத்தில் 

ப ாதுச் ழசகவ 

உத்திழயாகபூர்வ இல்லங்ககள 

வேங்குவதற்குப் 

ப ாருத்தமான  தவிநிகல 

உத்திழயாகத்தர்ககள பதரிவு 

பசய்வதற்கான வழிகாட்டல்கள் 

2017.12.07 ஆம் திகதிய 

32/2017 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக  

21 21/2022 2022.09.23 பகௌரவ  ாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களின் பிரத்திழயக 

 தவியணிக்காக அரசாங்க 

ழசகவயில் ஈடு டுகின்ற 

உத்திழயாகத்தர்ககளத் 

தற்காலிகமாக இகணத்தல் 

- 

22 22/2022 2022.11.25 இலங்கக நிர்வாக ழசகவ 

உத்தழயாகத்தர்களின் வருடாந்த 

இடமாற்ற நகடமுகற 2023 (I, 

II மற்றும் III ஆந் தரங்கள்)  

අමප/11/1090/523/087 

ஆம் இலக்க 2011.05.11 
ஆம் திகதி  
அறமச்சரறவத் தீர்மானம் 
மற்றும் 

අමප/14/0286/523/007 ஆம் 

இலக்க 2014.04.23 ஆம் 

திகதிய அகமச்சரகவத் 

தீர்மானம் 

23 23/2022 2022.12.28 1620/22 இலக்கத்தகடய 

2009.09.24 ஆந் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானி 

அறிவித்தலில் 

பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க 

நூலகர் ழசகவப் 

பிரமாணத்தின் டி நூலகர் 

ழசகவயின் விழசட வகுப்புக்கு 

தரமுயர்த்தல் 

 

1620/22 ஆம் இலக்க 

2009.09.24 ஆம் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானப் 

 த்திரிககயில் 

பவளியிடப் ட்ட இலக்கம் 

நூலகர் ழசகவப் பிரமாணக் 

குறிப்பின் 6:3:4 

24 24/2022 2022.11.25  இலங்றக திட்டமிடல் சசறவ 
உத்திச ாகத்தர்களின் 
வருடாந்த இடமாற்ற 

நறடமுறற - 2023 

- 

25 25/2022 2022.11.25 இலங்கக கணக்காளர் ழசகவ 
உத்திழயாகத்தர்களின் 
வருடாந்த இடமாற்ற 

நகடமுகற - 2023 (I, II 

மற்றும் III ஆந் தரங்கள்) 
 
 
 
 

- 



5 

 

 சுற்றறிக்கக 
இலக்கம் 

வெளியிடப்

பட்ட திகதி 
விடயம் குறிப்பு 

26 26/2022 2022.11.30 அரசாங்க உத்திழயாகத்தர்களின் 

உகட 
1989.02.01 ஆம் திகதிய 

8/89 ஆம் இலக்க அரசாங்க 

நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 

மற்றும் 2022.11.28 ஆம் 

திகதி நகடப ற்ற 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் 

தீர்மானம் 

27 27/2022 2022.12.08 அரசாங்க கட்டிடங்களின் 

மற்றும் வீடுகளிலிருந்தான 

வாடறக “20.02.01.01” 

ததாடர்பான வருமான நிலுறவ 

அறிக்றக சமர்ப்பித்தல் – 

2022.12.31 

அரச நிதித் 

திகணக்களத்தினால் 

பவளியிடப் ட்ட 

2015.07.20 ஆம் திகதிய 

01/2015 ஆம் இலக்கச் 

சுற்றறிக்கக மற்றும் 

அதற்கான திருத்தங்கள் 

28 28/2022 2022.12.17 ழசகவமூப்பு மற்றும் 

ஓய்வூதியத்திற்கு 

 ாதிப்பில்லாத வககயில் அரச 

உத்திழயாகத்தர்களுக்கு கலாநிதி 

 ட்டப் டிப்க  

ழமற்பகாள்வதற்கு சம் ளமற்ற 

லீவு வேங்குதல் 

தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 

15:1:1 ஆம் உ  பிரிவு 

 

29 29/2022 2022.12.17 தாபன விதிக்சகாறவயின் XIV 

ஆம் அத்தி ா த்தின் 30 ஆம் 

பிரிகவ  திருத்தியகமத்தல் 

தா னவிதிக் ழகாகவயின் 1 

ஆம் பதாகுதியின் XIV 

ஆம்  அத்தியாயத்தின் 30 
ஆம்   பிரிவு 

30 30/2022 2022.12.16 2023 ஆம் ஆண்டு - கடறமச் 

தச ற்பாடுகறள ஆரம்பித்தல் 

 

- 

 31 

 

31/2022 2022.12.30 அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான 

விழேட முற் ணம் – 2023 

ஆம் ஆண்டு 

 2015.12.29 ஆம் திகதிய 

26/2015 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 

 

 
திருத்தப்பட்ட அரசாங்க நிருொகச் சுற்றறிக்கக  

 

 சுற்றறிக்கக  
இலக்கம் 

வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி 
விடயம் குறிப்பு 

01 35/92(VI) 2022.12.02 அரசாங்க உத்திச ாகத்தர்கள் 
ததாடர்பான ஒழுக்காற்று 
விசாரறைகறளத் 
துரிதப்படுத்தல் தாபன 
விதிக் சகாறவயில் திருத்தம் 

சமற்தகாள்ளல் XLVIII 
ஆம் அத்தி ா ம் 

1995.06.26 ஆம் திகதி  

35/92(II) ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக மற்றும் 

1997.11.13 ஆம் திகதி  

35/92(IV) ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக  
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 சுற்றறிக்கக  
இலக்கம் 

வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

02 10/2015(IV) 2022.01.19 இலங்கக நிர்வாக 

ழசகவயின் தரம் II இற்கான 

விகனத்திறன்காண் 

தகடப் ரீட்கசயில் 

சித்தியகடதல் 

2016.06.14 ஆம் திகதி  

10/2015(III) ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக  மற்றும் 

அதற்கான 

திருத்தியகமக்கப் ட்ட 

2015.04.27 ஆம் திகதி  

10/2015 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக 

03 03/2016(IV) 2022.01.05 அரச சசறவயின் சம்பள 

திருத்தம்  – 2016 

2016.02.25 ஆம் திகதி  

03/2016 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக  மற்றும் 

அதற்கான திருத்தங்கள் 

தவளியிடப்பட்ட 2016.07.01 

ஆம் திகதி  03/2016(I)  ஆம் 

இலக்க அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக 2018.06.14 ஆம் 

திகதி  03/2016(III) ஆம் 

இலக்க அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக 

 
04 22/2016(I) 2022.01.10 2006.03.01 ஆந் திகதி முதல் 

2007.07.01 ஆந் திகதி வகர 

ஆட்ழசர்ப்பு பசய்யப் ட்ட 

இலங்கக நிர்வாக ழசகவயின் 

III ஆந் தரத்துகடய 

உத்திழயாகத்தர்களுக்கு 

மற்கறய அரசகரும பமாழித் 

ழதர்ச்சிகய பூர்த்தி 

பசய்வதற்கான சலுகக 

வேங்குதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.09.05 ஆம் திகதிய 

22/2016 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்கக 
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 சுற்றறிக்கக  
இலக்கம் 

வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

05 03/2019(III) 2022.02.08 தாபனவிதிக் சகாறவயின் 

ததாகுதி II இன் XLVIII ஆம் 

அத்தி ா த்தின் 19:5 ஆம் 

பிரிவின் கீழான ஒழுக்காற்று 

விசாரறை 

உத்திச ாகத்தர்களின் 

தப ர்ப் பட்டி ல் 

தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

பதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 19:5 உ  

பிரிவு,  2019.02.20 ஆம் 

திகதிய 03/2019 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக,  2019.12.09 ஆம் 

திகதிய 03/2019(I) ஆம் 

இலக்க அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக மற்றும் 

2021.02.16 ஆம் திகதி  

03/2019(II) 

 

  
06 03/2019(IV) 2022.12.02 தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

பதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் உ  பிரிவு 

19:5 இன் கீோன ஒழுக்காற்று 
விசாரகண 
உத்திழயாகத்தர்களின் ப யர் 
 ட்டியல் 

2019.02.20 ஆம் திகதி  

03/2019 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றக, 2019.12.09 ஆம் 

திகதிய 03/2019(I) ஆம் 
இலக்க அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக,  2021.02.16 

03/2019(II) ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்கக மற்றும் 

2022.02.08 ஆம் திகதிய 

03/2019(III) அரசாங்க 
நிருவாகச் சுற்றறிக்றக 

07 31/2019(I) 2022.11.03 இலங்கக நிருவாக 
ழசகவயின் ழசகவப் 
பிரமாணக் குறிப்பில் 

இலக்கம்: 2137/5 மற்றும் 

2019.08.19 ஆந் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானி 
மூலம் உள்ளடக்கப் ட்ட 
திருத்தங்ககள 
நகடமுகறப் டுத்துதல் 

 

 

 

 

2019.10.07 ஆம் திகதிய 

31/2019 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்ககயின்  ந்தி 2.3 (அ) 
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 சுற்றறிக்கக  
இலக்கம் 

வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

08 33/2019(I) 2022.11.21 இலங்கக கணக்காளர் 
ழசகவயின் ழசகவ 

பிரமாணக் குறிப்பில் இல. 

2137/66 மற்றும் 

2019.08.22 ஆந் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானி 
மூலம் உள்ளடக்கப் ட்ட 
திருத்தங்ககள 
அமுல் டுத்துதல் 

2019.11.08 ஆம் திகதிய 

33/2019 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்ககயின்  ந்தி 2.3 

(அ) 

09 34/2019(I) 2022.11.09 இலங்கக திட்டமிடல் 
ழசகவயின் ழசகவ 

பிரமாணக் குறிப்பில் இல. 

2137/26 மற்றும் 

2019.08.20 ஆந் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானி 
மூலம் உள்ளடக்கப் ட்ட 
திருத்தங்ககள 
அமுல் டுத்துதல் 

2019.11.21 ஆம் திகதி  

34/2019 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்றகயின் பந்தி 2.3 
(அ) 

 

10 01/2020(I) 2022.11.14 இலங்கக விஞ்ஞான 
ழசகவயின் ழசகவ 

பிரமாணக் குறிப்பில் இல. 

2137/89 மற்றும் 2019 

ஆகஸ்ட் 23 ஆந் திகதிய 
அதிவிழசட வர்த்தமானி 
மூலம் உள்ளடக்கப் ட்ட 
திருத்தங்ககள 
அமுல் டுத்துதல் 

 

- 

11 05/2020(I) 2022.11.14 இலங்கக 
கட்டிடக்ககலஞர் 
ழசகவயின் ழசகவ 

பிரமாணக் குறிப்பில் இல. 

2137/88 மற்றும் 2019 

ஆகஸ்ட் 23 ஆந் திகதிய 

அதிவிழசட வர்த்தமானி 
மூலம் உள்ளடக்கப் ட்ட 
திருத்தங்ககள 
அமுல் டுத்துதல் 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

12 18/2020(I) 2022.10.28 அரச கரும பமாழிக் 
பகாள்கககய 
நகடமுகறப் டுத்துதல் 

 

2020.10.06 ஆம் திகதி  
18/2020 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்கக 
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 சுற்றறிக்கக  
இலக்கம் 

வெளியிடப்ப

ட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

13 02/2021(VII) 2022.08.29 COVID - 19 றவரறைக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்காக 
அரசாங்க பின்பற்றி  
வழிமுறறகளுடன் 
இறைந்த வறகயில் 2020 

மார்ச் 13 ஆம் திகதியின் 
பின்னர் அரசாங்க 
உத்திச ாகத்தர்களின் 
லீவுகள் மற்றும் 
தகாடுப்பனவுகள் 
ததாடர்பில் எடுக்க 
சவண்டி  நடவடிக்றககள் 

- 

14 14/2022(I) 2022.09.06 ழசகவ மூப்பு மற்றும் 
ஓய்வூதியத்திற்கு 
 ாதிப்பில்லாத வககயில் 
அரச உத்திழயாகத்தர்களுக்கு 

உள்நாட்டு/ பவளிநாட்டு 
சம் ளமற்ற லீவு 
வேங்குதல் 

2022.06.22 ஆம் திகதி  

14/2022 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 

15 14/2022(II) 2022.09.15 ழசகவ மூப்பு மற்றும் 
ஓய்வூதியத்திற்கு 
 ாதிப்பில்லாத வககயில் 
அரச உத்திழயாகத்தர்களுக்கு 
உள்நாட்டில் சம் ளமற்ற 
லீவு வேங்குதல் 

2022.06.22 ஆம் திகதி  

14/2022 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 

16 15/2022(I) 2022.08.03 அரச உத்திழயாகத்தர்கள் 
ஒரு நாள் வீட்டிலிருந்து 
விவசாய மற்றும் 
 யிர்ச்பசய்கக 
நடவடிக்கககளில் ஈடு ட 
வாய்ப் ளித்தல் 

2022.06.15 ஆம் திகதி  

15/2022 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 

 

 

 

 

 

 

 

17 16/2022(I) 2022.06.26 அரச அலுவலகங்களுக்கு 

உத்திழயாகத்தர்ககள 

வரவகேப் கத 

மட்டுப் டுத்துதல் 

2022.06.17 ஆம் திகதிய 

16/2022 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக  

 18 16/2022(II) 2022.07.24 அரச அலுவலகங்களுக்கு 

உத்திழயாகத்தர்ககள 

வரவகேப் கத 

மட்டுப் டுத்துதல் 

2022.06.15 ஆம் திகதிய 

சுற்றறிக்கக 15/2022, 

2022.06.17 ஆம் திகதி  

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக  16/2022 
மற்றும் 2022.06.26 ஆம் 

இலக்க அரசாங்க  நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 16/2022(I) 
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அரசாங்க நிருொகச் சுற்றறிக்ககக் கடிதங்கள் 
 

 சுற்றறிக்கக 
கடித 

இலக்கம் 

வெளியிடப்

பட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

01 01/2022 2022.08.12 தாபனவிதிக் சகாறவயின் II 

ஆம் ததாகுதியின் XLVIII 

ஆம் அத்தி ா த்தின் 13:2, 

21:2, 22:1:1 மற்றும் 14:12 
உறுப்புறரகளில் திருத்தங்கள் 
தசய்தல் 

2019.09.30 ஆம் திகதி  

30/2019 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 

02 02/2022 2022.08.29 அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு 
ப ாதுமக்களிடமிருந்து வரும் 

கடிதங்கள், மின்னஞ்சல்கள் (E-

mail) மற்றும் பதாகலழ சி 
அகேப்புகளுக்கு  திலளித்தல் 

1997.11.27 ஆம் திகதிய 

23/97 ஆம் இலக்க 

அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக, 2015.05.20 

ஆம் திகதி  11/2015 
ஆம் இலக்க அரசாங்க 
நிருவாகச் சுற்றறிக்றக 

மற்றும் 2016.12.20 ஆம் 

திகதி  25/2016 ஆம் 
இலக்க அரசாங்க 
நிருவாகச் சுற்றறிக்றக 
 
 

03 03/2022 2022.09.23 அரச வருமானங்ககள மதிப்பீடு 

பசய்தல், ழசகரித்தல், 
கண்காணித்தல் மற்றும் 
அறிக்ககயிடுதல் பதாடர் ான 

வழிகாட்டுதல்கள் (அரச 
கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகளின் 

வாடகக - 20.02.01.01) 
 
 
 
 
 
 

 

2021.10.06 ஆம் திகதிய 
20/2021 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 

04 04/2022 2022.09.27 அரச உத்திழயாகத்தர்களினால் 
சமூக வகலத்தளங்களில் 
கருத்துக்ககள பதரிவித்தல் 

2015.01.29 ஆம் திகதி  

04/2015 அரசாங்க 
நிருவாகச் சுற்றறிக்றக,   

2019.02.27 ஆம் திகதி  

06/2019  ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக, தா னவிதிக் 

ழகாகவயின் I ஆம் 

பதாகுதியின் XXXI ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 3:2 ஆம் 

உ  பிரிவு மற்றும் 
தா னவிதிக் ழகாகவயின் 

பதாகுதி II இன் XLVII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 6 

மற்றும் 7 பிரிவுகள்  ஆம் 
இலக்க அரசாங்க 
நிருவாகச் சுற்றறிக்றக 
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 சுற்றறிக்கக 
கடித 

இலக்கம் 

வெளியிடப்

பட்ட திகதி விடயம் குறிப்பு 

05 05/2022 2022.09.27 அரச உத்திழயாகத்தர்களின் 
உகட 

2019.06.26 ஆம் திகதி  

13/2019(I) ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிருவாகச் 
சுற்றறிக்றக 
 06 06/2022 2022.12.28 அரச ழசகவ நிறுவனங்களின் 

அகற்றப் டும் கடதாசிககள 

ழசகரித்தல்  மற்றும் 

மீள்சுேற்சிக்கு உட் டுத்தல் 

 2022.08.28 ஆம் திகதிய 

01/2020 ஆம் இலக்க 
அரசாங்க நிதிச் 
சுற்றறிக்கக 

 
 
 
 

 

 

ஒப் ம் /நீல்  ண்டார ஹபுஹின்ன 
  பசயலாளர் 

      ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 
   மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சு 
 

         பதாகலழ சி              : 0112662340 

         பதாகலநகல்               : 0112692158 

     மின்னஞ்சல் முகவரி : ade-I@pubad.gov.lk 
 
 


