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2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைச் சட்ைத்தின் 8 ஆம் 

பிரிவின் கீழ் பிரசுரிக்கப்பை வவண்டிய அனரயாண்டு அறிக்னக  

2020.07.01 ஆந் திகதி முதல் 2020.12.31 ஆந் திகதி வனர 

 

1. 1. அமைசச்ு/ ைாகாண சமை, ைாகாண சமையின் அமைசச்ு –  

அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு - அரச சசமைகள் 

பிரிவு 

 

தகைலறியுை் சட்டத்திற்கு இணங்க வைளியிடை்ைட சைண்டிய 2020.07.01 ஆை் திகதி 

முதல் 2020.12.31 ஆை் திகதி ைமரயான அமரயாண்டு அறிக்மக அரச சசமைகள் 

பிரிவினால் வைளியிடை்ைடுைதுடன், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சிை் 

பிரிவின் சைற்ைடி காலை் ைகுதிக்கான அமரயாண்டு அறிக்மக அை்பிரிவின் தகைல் 

உத்திசயாகத்தரினால் வைளியிடை்ைடுை். 

 

• வைளியிடை்ைடுை்.முகைரி  –  சுதந்திர சதுக்கை், வகாழுை்பு 07 

• ததானலவபசி இலக்கம் -  0112696211-13 

• மின்ைஞ்சல் முகவரி  -  info@pubad.gov.lk 

• இனையத்தளம்   -  www.pubad.gov.lk 

2.  

 வையர ் ததானலவபசி 
இலக்கம் 

வசயலாளர ் திரு. சே.சே. ரத்னசிரி 011 2695738 

சைலதிகச ்வசயலாளர ்                

( அரசாங்க நிரை்ாகை்) 

திரு. சக.டீ.என். ரஞ்சித் 

அச ாக 

011 2691044  

சைலதிகச ் வசயலாளர ் (உள்ளக 

நிரை்ாகை்) 

திரு. எ. முதுைமல 011 2695150 

சைலதிகச ் வசயலாளர ்               

(புலனாய்வு ைற்றுை் வசயற்ைாடு) 

திரு. என்.யூ. நி ான் 

வைன்டிஸ் 

011 2676433 

சைலதிகச ் வசயலாளர ் (ைனித ைள 

அபிவிருத்தி) 

திரு. சக.ஆர.் உடுைாைல 0112187104 /  

0112698462  

சைலதிக வசயலாளர ் (ைாராளுைன்ற 

அலுைல்கள்)  

திருைதி 

ஆர.்எை்.என்.ஈ.சக.ரணசிங்ஹ 
011-2786946 

சைலதிக வசயலாளர ் (சதசிய 

வைாழிகள்)  

திருைதி ஆர.் விேயலட்சுமி 
011 2073154 

தாைனை் ைணிை்ைாளர ்நாயகை்  திருைதி எச.்.ஏ. சந்தன 

குைாரசிங்ஹ 

011 2688330 

இமணந்த சசமைகள் ைணிை்ைாளர ்

நாயகை் 

திரு. ஆசலாக ைண்டார 011 2694560 

பிரதான நிதி உத்திசயாகத்தர ் திருைதி ஏ.எச.்எை்.சக.ஏ. சஹரத்  011 2695682 

ைணிை்ைாளர,் இலங்மக நிரை்ாக 

சசமைை் பிரிவு  

திரு. டி.சக.ஆர.்ஏ. தரை்சசன 011 2698605 

ைணிை்ைாளர,் இலங்மக 

வைாறியியலாளர ்சசமைை் பிரிவு  

திரு. டை். சக. எஸ். 

விக்கிரைைால  

011-2698268 

ைணிை்ைாளர,் இலங்மக கணக்காளர ்

சசமைை் பிரிவு  

திருைதி டபிள்யு. ஐ.யூ.பீ. 

குணைரத்ன 

011 2698672 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/


2 

 

ைணிை்ைாளர,் இலங்மக திட்டமில் 

சசமைை் பிரிவு 

திரு. யூ.பீ.ரீ.டி. கருணாநாயக 011 2688124 

ைணிை்ைாளர,் விஞ்ஞான ைற்றுை் 

கட்டிடகமலஞர ்சசமைை் பிரிவு  

திருைதி ஜீ.ஐ.டி.சி. 

விசேசிங்ஹ 

011-2695187 

சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்      

( உள்ளக நிரை்ாகை்)  

திரு. சீ.பீ.யூ. வஹட்டிஆரசச்ி 011 2692633 

சிசர ்ட உதவிச ் வசயலாளர ்

(வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி)  

திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 011 2697234 

சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்(ைனித 

ைளை்) 

திருைதி. ஏ.ஏ.யூ. சகுந்தலா 

அதிகாரி 

011 2698672  

சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ் 

( தகைல் வதாழில்நுட்ைை்)  

திருைதி எை்.என்.என். சுை்னா 011 2689414 

சிசர ்ட உதவிச ் வசயலாளர ்

(புலனாய்வு, ஆராய்சச்ி ைற்றுை் 

வசயற்ைாட்டு) 

திரு. எஸ். சத்தியசீலன் 011 3091295 

 

3. அனைச்சின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ை நிறுவைங்கள் 

2020.09.25 ஆை் திகதி வைளியிடை்ைட்ட 2194/74 ஆை் இலக்க அதிவிசசட ைரத்்தைானை் 

ைத்திரிமக மூலை் வைளியிடை்ைட்டைாறு அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் 

உள்ளூராட்சி அமைசச்ுக்குரிய வைாது அதிகாரங்கள் பின்ைருை் விதத்தில் 

ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ளன.  

• ைாராளுைன்ற அலுைல்கள் பிரிவு 

• சதசிய வைாழிகள் பிரிவு 

• ஓய்வூதியத் திமணக்களை் 

• இலங்மக அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை் 

• அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு 

• சதசிய வைாழிக் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி நிறுைனை் 

• இலங்மக சதசிய ைனித ைள அபிவிருத்திச ்சமை 

• அரசகருை வைாழிகள் திமணக்களை் 

• வதாமலக் கல்வி நிமலயை் 

 

அமைசச்ினுள் நிறுவப்பட்டுள்ள பிரிவுகள் (அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் 

முகாமைத்துைை் பிரிவுக்கானது) 

• உள்ளக நிரை்ாகை் பிரிவு 

• வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்திை் பிரிவு 

• தாைனை் பிரிவு 

• நிதிை் பிரிவு 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவு 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமைை் பிரிவு 

• இலங்மக வைாறியியலாளர ்சசமைை் பிரிவு 

• இலங்மக விஞ்ஞான, கட்டிடக் கமலஞர ்ைற்றுை் வதாழில்நுட்ை சசமைை் 

பிரிவு 

• இலங்மக கணக்காளர ்சசமைை் பிரிவு 

• இலங்மக திட்டமிடல் சசமைை் பிரிவு 
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• ைனித ைளை் பிரிவு 

• தகைல் வதாழில்நுட்ை பிரிவு 

• புலனாய்வு, ஆராய்சச்ிகள் ைற்றுை் வசயற்ைாட்டுை் பிரிவு 

• உள்ளக கணக்காய்வுை் பிரிவு 

• ஓய்வூதியை் பிரிவு 

4. அமைசச்ின் நிறுவனக் கட்டமைப்பு (அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் முகாமைத்துைை் 

பிரிவுக்கானது) 

நிறுைனக் கட்டமைை்பு - Organization Structure  

5. அமைசச்ின் அதிகாரங்கள் (அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் முகாமைத்துைை் 

பிரிவுக்கானது) 

• தபுதாரர ்ைற்றுை் அநாமதகள் ஓய்வூதியச ்சட்டை் (1983 இலக்கை் 24) 

• விதமைகள் ைற்றுை் அநாமதகள் ஓய்வூதியக் கட்டமளச ்சட்டை் ( 1898 இலக்கை் 

1) 

• தபுதாரர ்ைற்றுை் அநாமதகள் ஓய்வூதியத் திட்டை் (  ஆயுதை் ைமடயினர)் சட்டை் 

(1998 இலக்கை் 60) 

• விதமைகள் ைற்றுை் அநாமதகள் ஓய்வூதியத் திட்டை் (  ஆயுதை் ைமடயினர)் 

சட்டை் (1970 இலக்கை் 18) 

• அரச சசமை ஓய்வூதியதாரரக்ளின் நை்பிக்மகை் வைாறுை்பு நிதியச ்சட்டை் ( 1999 

இலக்கை் 40) 

• அரச சசமை ஊழியர ்சசைலாை நிதியக் கட்டமளச ்சட்டை் (1942 இலக்கை் 18)  

• உள்ளூராட்சி  சசமைகள் ஓய்வூதிய நிதியை் (1974 இலக்கை் 16) 

• உள்ளூராட்சி  சசமைகள் விதமைகள் ைற்றுை் அநாமதகள் ஓய்வூதிய நிதியை் 

(1974 இலக்கை் 16) 

• கட்டாய அரசாங்க சசமைச ்சட்டை் (1961 இலக்கை் 70) 

• இலங்மக அபிவிருத்தி நிரை்ாக நிறுைகச ்சட்டை் (1982 இலக்கை் 9) 

• உத்திசயாகபூரை் ைாசஸ்தளங்கள் (உமடமையிமன மீளை் வைற்றுக் வகாள்ளல்) 

சட்டை் (1969 இலக்கை் 7) 

• ைரிசு ைழங்குை் சைாட்டிச ்சட்டை் (1957 இலக்கை் 37) 

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பு  

• ைாடசாமல ஆசிரியரக்ளின் ஓய்வூதியச ்சட்டை் (1953 இலக்கை் 44) 

• ைாகாண சமை ஓய்வூதியச ்சட்டை் (1993 இலக்கை் 17) 

• அரச ைற்றுை் நீதிைன்றச ் சசமை உத்திசயாகத்தரக்மள ஓய்வு வைறச ்

வசய்ைதற்கான கட்டமளச ்சட்டை் (1910 இலக்கை் 11) 

• அரசகருை வைாழிச ்சட்டை்  ( 1956 இலக்கை் 33) 

• அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழுச ்சட்டை்  (1991 இலக்கை் 18) 

• சதசிய ைனித ைள விருத்திக்கான இலங்மகயின் சதசிய சமைச ்சட்டை் ( 1997 

இலக்கை் 18) 

• இராணுைத்தினரின் ஓய்வூதியை் ைற்றுை் ைணிக்வகாமட  பிரைாணக் குறிை்பு 

• கடற் ைமடயினரின் ஓய்வூதியை் ைற்றுை் ைணிக்வகாமட  பிரைாணக் குறிை்பு 

• சதசிய வைாழிக் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி நிறுைனச ்சட்டை்  ( 2007 இலக்கை் 26) 

• ைற்வறாரு அமைசச்ரின் கீழ் குறிை்ைாக ஒை்ைமடை்ைட்டிராத, இங்கு 

சைற்கூறை்ைட்ட விடயங்களுக்கு உரித்தான ஏமனய சகல பிரைாணங்களுை். 

 

பணிகள் ைற்றுை் சசயற்பாடுகள்  

2020.09.20 ஆந் திகதிய 2187/27 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வரத்்தமானியின் படி, பபாது 

சேவவகள், மாகாண ேவபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமேச்ுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

விடயங்கள் மற்றும் பணிகள் பின்வருமாறு. 

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=113&lang=ta
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=113&lang=ta
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✓ சுபீட்ேத்தின் சநாக்கு பகாள்வகப் பிரகடனத்திற்கு ஏற்பவும் அரோங்கத்தினால் 

நவடமுவறப்படுத்த எதிரப்ாரக்்கப்படும் சவறு சதசிய பகாள்வககளின் 

அடிப்பவடயிலும் தாபிக்கப்பட்டு அதற்கான  சவவல கலாேே்ாரத்வத 

உருவாக்குவதற்காக ேம்பந்தப்பட்ட அரோங்க அவமேச்ுக்களுக்கு பகாள்வக 

ரீதியான வழிகாட்டுதவல வழங்குதல் மற்றும்  பபாது சேவவகள், மாகாண 

ேவபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி விடயத்துடன் பதாடரப்ுவடய பகாள்வககவள 

வகுத்தல், சதசிய வரவு பேலவுத்திட்டம், அரே முதலீடு மற்றும் சதசிய 

அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் கீழ் உள்ள திட்டங்கவள நவடமுவறப்படுத்துதல் 

மற்றும் பின்வரும் திவணக்களங்கள், அரே கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் 

நியதிேே்ட்ட நிறுவனங்களின் விடயங்கள் மற்றும் பணிகள் மற்றும் அவற்றுடன் 

பதாடரப்ுவடய பகாள்வககவள உருவாக்குதல், நிகழ்ேச்ித்திட்டங்கள் மற்றும் 

கருத்திட்டங்கவள நவடமுவறப்படுத்தல்,  பின்பதாடரத்ல் மற்றும் மதிப்பீடு 

பேய்தல். 

✓ இலங்வக நிரவ்ாக சேவவ, இலங்வக கணக்காளர ்சேவவ, இலங்வக திட்டமிடல் 

சேவவ, இலங்வக பபாறியியலாளர ் சேவவ, இலங்வக விஞ்ஞான சேவவ, 

இலங்வக கட்டிடக்கவல சேவவ, இலங்வக பதாழில்நுட்ப சேவவ மற்றும் 

இவணந்த சேவவகளின் நிறுவன, நிரவ்ாக மற்றும் ஆளணி முகாவமத்துவம். 

✓ பாராளுமன்றம் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளின் நடவடிக்வககள் 

பதாடரப்ாக அரோங்கத்தால் சமற்பகாள்ளப்பட சவண்டிய பணிகள் 

அமைசச்ிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விசசட முன்னுரிமைகள் 

➢ அரச சசமைமய துரிதை்ைடுத்துைதற்காக தற்சைாது அரச துமறயில் காணை்ைடுை் 

சகல சுற்றறிக்மக ஏற்ைாடுகள், சட்ட விதிகள் ைற்றுை் நிைந்தமனகள் மீளாய்வுக்கு 

உட்ைடுத்தை்ைட்டு எளிதாக்குதல். 

➢ ைக்கள் ையை்ைடுத்தை்ைட்ட அரச சசமைகமள ைழங்குைதற்காக அரச 

உத்திசயாகத்தர ்எண்ணக்கருவிலிருந்து ைக்கள் சசமை எண்ணக்கருமை சநாக்கி 

அரச சசமைமயக் வகாண்டு வசல்ைதற்காக அைசியை்ைடுை் சட்டரீதியான, 

வகாள்மக ரீதியான ைற்றுை் நிறுைனஞ்சார ்சட்டகத்மத உருைாக்குதல். 

➢ சுயாதீன அரச சசமைமய ஏற்ைடுத்துைதற்காக அைசியை்ைடுை் புதிய சசமை 

வநறிமுமறத் வதாகுதிமய அறிமுகை்ைடுத்தல். 

➢ அரச, அரச சாரப்ு, கூட்டுத்தாைனங்கள் ைற்றுை் ைங்கிச ் சசமையின் சகல 

நிறுைனங்களினதுை் ைங்குைற்றலுடன் கடமையில் ஈடுைடுை் அரச 

உத்திசயாகத்தரக்ளுக்கு திருை்தியளிக்குை் ைமகயில் அைசியை்ைடுை் 

சட்டரீதியான நிதி ஒதுக்கீடுகமள ஏற்ைடுத்தல்.  

➢ விதமைகள் அநாமதகள் ஓய்வூதியரக்ளுக்கு தாைதமின்றி ஓய்வூதியத்மத 

வசலுத்துதல். 

➢ சசமை மீளாய்வுகள் சைற்வகாள்ளை்ைட்டு, அைசியை்ைடுை் ைமகயில் புதிய 

சசமைை் பிரைாணங்கமள அறிமுகை்ைடுத்தல் ைற்றுை் இற்மறை்ைடுத்தல். 

➢ அரச ஊழியரக்ளின் பிணக்குகமள தீரை்்ைதற்காக  தீரை்்ைளிக்குை் 

வசயன்முமறமய அறிமுகை்ைடுத்தல். 

➢ அரச சசமையின் உற்ைத்தித்திறன் ைற்றுை் விமனத்திறமன 

சைை்ைடுத்துைதற்காக வதாழில்சார ்விருத்திகமள உள்ளடக்கி நீண்ட கால ைனித 

ைளத் திட்டத்மத தயாரித்தல் ைற்றுை் வசயற்ைடுத்தல். 

அந்த விடயங்கள் மற்றும் பணிகள் பதாடரப்ாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பேயற்பாடுகள் 

கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன 

• அரச நிரை்ாக ைற்றுை் முகாமைத்துை விடயங்கள் ைற்றுை் ஓய்வூதியத் 

திமணக்களை், இலங்மக அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், அரசகருை வைாழி 
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ஆமணக்குழு, சதசிய வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி நிறுைனை், இலங்மக 

சதசிய ைனித ைள அபிவிருத்திச ்சமை, அரசகருை வைாழி திமணக்களை் ைற்றுை் 

வதாமலக் கல்வி நிமலயை் சைான்ற திமணக்களங்கள் ைற்றுை் நியதிச ் சட்ட 

நிறுைனங்களின் விடயங்களுக்கு உரித்தான வகாள்மககள், நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் 

ைற்றுை் வசயற்திட்டங்கமள தயாரித்தல், பின்வதாடரத்ல் ைற்றுை் ைதிை்பீடு 

வசய்தல்.  

பின்வருை் சசமவகளின் நிர்வாகை் ைற்றுை் பணியாட்ச ாகுதி 

முகாமை ்துவை். 

i. இலங்மக நிரை்ாக சசமை 

ii. இலங்மக கணக்காளர ்சசமை 

iii. இலங்மக திட்டமிடல் சசமை 

iv. இலங்மக வைாறியியலாளர ்சசமை 

v. இலங்மக விஞ்ஞான சசமை 

vi. இலங்மக கட்டிடக் கமலஞர ்சசமை 

vii. இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ்சசமை 

• இமணந்த சசமைகமள நிரை்ாகை் வசய்தல். 

• தாைன விதிக்சகாமையின் கீழ் அமைந்த ைணிகள். 

• அரசாங்க சசமைை் ையிற்சிகள். 

• சதசிய உற்ைத்தித்திறமன சைை்ைடுத்துை் ைமகயில் வகாள்மககள் , 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமளத் தயாரித்தல் ைற்றுை் நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதிய விதிக்சகாமையிமன நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• அரசின் ஓய்வூதிய முமறமை வதாடரை்ான சகல நடைடிக்மககளுை். 

• எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் அபிவிருத்தி இலக்குகமள அமடந்து வகாள்ளுை் வைாருட்டு 

அரசை் வைாறிமுமறயினுள் நல்லாட்சிமன ஊக்குவித்தல். 

• நவீன நல்லாட்சி எண்ணக்கருவிமன அறிமுகை்ைடுத்துதல். 

• வைாது ைக்களின் எதிரை்ாரை்்புக்களுக்கு முன்னுரிமையிமனை் 

வைற்றுக்வகாடுக்குை் அரச சசமைவயான்றிமன உருைாக்குைதற்காக 

வகாள்மக தயாரிை்புக்கள் ைற்றுை் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதியத் திமணக்களை், இலங்மக அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், 

அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு, சதசிய வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி 

நிறுைனை், இலங்மக சதசிய ைனித ைள அபிவிருத்திச ்சமை, அரசகருை வைாழி 

திமணக்களை் ைற்றுை் வதாமலக் கல்வி நிமலயை் சைான்ற நிறுைனங்களுக்கு 

ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள சகல விடயங்களுக்குை் உரித்தான நடைடிக்மககமள 

சைற்ைாரம்ை வசய்தல்.  
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6.  அனைச்சின் அதிகாரங்களுக்கு கீழ் அனைந்திருக்கும் தபாது நிறுவைங்களின் விபரங்கள் (அரச சசமைகள் பிரிவுக்காைது) 

அலுவலரக்

ளின் ப வி 
அதிகாரங்கள் பணிகள் ைற்றுை் கடமைகள் 

அவற்றிற்கு உரிய 

நமடமுமற ஒழுங்குவிதிகள் 

ஓய்வூதியத் 

திமணக்கள

ை் 

 

(ஓய்வூதியை் 

ைணிை்ைாள

ர ்

நாயகத்தின் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகிற

து). 

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் 

குறிை்பு 

• தபுதாரர ் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதியச ்

சட்டை் (1983 இலக்கை் 24) 

• விதமைகள் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதியக் 

கட்டமளச ் சட்டை் (1898 

இலக்கை் 1) 

• தபுதாரர ் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதிய 

உத்சதசத்திட்டை் ( 

ஆயுதை் ைமடயினர)் 

சட்டை் (1998 இலக்கை் 60) 

• அரச சசமை ஓய்வூதியை் 

வைறுைைரக்ளின்  

நை்பிக்மக நிதியச ்

சட்டை் (1999 இலக்கை் 40) 

• அரச சசமை சசைலாை 

நிதியக் கட்டமளச ்சட்டை் 

(1942 இலக்கை் 18) 

• தாைனவிதிக் சகாமை 

• நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பு ைற்றுை் விதமைகள் 

அநாமதகள் கட்டமளச ் சட்டத்துக்கு ஏற்ை அரச 

சசமையில் ஓய்வூதிய நலன்கமள 

உரித்துமடயதாக்குை் வசயற்ைாட்டிமன 

கண்காணித்தல் ைற்றுை் அதனுடன் சை்ைந்தை்ைட்ட 

ஏற்ைாடுகமள விதித்தல்.  

• ஓய்வூதியத்துடன் வதாடரப்ுமடய சட்ட திட்டங்கள் 

ைற்றுை் வகாள்மகத் தீரை்ானங்களுக்கு ஏற்ை அரச 

ஊழியரக்ளின் ஓய்வூதியத்திமன 

ஏற்றுக்வகாள்ளுதல். 

• ைாதாந்த ஓய்வூதிய நலன்கள் ைற்றுை் ஏமனய 

நலன்கமளயுை் வதாடரச்ச்ியாக வசலுத்துதல், ஒரு 

தடமை ைாத்திரை் ைழங்கை்ைடுை் நலன்கள் ைற்றுை் 

ஏமனய நலன்கமளயுை் பிமழகள் ஏதுமின்றி 

திருத்தைாக சைரை்்பித்தல். 

• அரச சசமை சசைலாை நிதிய முமறமையிமன 

ஒழுங்குைடுத்துதல் ைற்றுை் நலன்கமள ைழங்குதல். 

• அரசிற்காக விதமைகள் / தபுதாரரக்ள் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ைங்களிை்புத் வதாமகயிமன 

சசகரித்தல் ைற்றுை் ஏமனய ைருைானங்கமள 

சசகரித்தல் ைற்றுை் முகாமைத்துைை் வசய்தல். 

• நவீன தகைல் வதாழில்நுட்ை முமறமைகமளை் 

ையன்ைடுத்தல் ைற்றுை் அைற்றிமன விருத்தி  

வசய்து ஓய்வூதியச ் சமூகத்தினருக்கு மிகவுை் 

சிறந்தமதை்  சைான்சற விமரைான சசமையிமன 

ைழங்கி உரிமையிமன அங்கீகரித்தல். 

• ஓய்வூதியத்திமனத் தயாரை்டுத்துை் அலகு ைற்றுை் 

ஓய்வூதியை் ைழங்கல் வதாடரை்ாக அமைந்த ைங்கி 

ைற்றுை் வகாடுை்ைனவு ைமலயமைை்புடன் 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரச நிதிச ்சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துைச ் சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதி விசசட 

ைரத்்தைானிை் ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

 

ஒருங்கிமணந்து உற்ைத்தித்திறன் ைாய்ந்ததாக 

நடாத்திச ்வசல்லல் ைற்றுை் சைை்ைடுத்தல்.  

• சமூகை் ைாதுகாை்பு வதாடரை்ான உலகளாவிய 

சைாக்குகள் ைற்றிய ஆய்வுகமள சைற்வகாண்டு 

நவீன சமூகை் ைாதுகாை்பு முமறமை வதாடரை்ான 

வகாள்மககமள வதாகுக்குை் வைாருட்டு உதவுதல். 

• ைருடாந்த ைரவு வசலவுத் திட்டத்திமனத் 

தயாரித்தல் ைற்றுை் அதன் முன்சனற்றை் 

வதாடரை்ாக சட்ட ைன்றத்துக்கு வைாறுை்புக் கூறல். 

• ஒட்டுவைாத்த ஓய்வூதியச ் சமூகத்தின் 

வைாருளாதார ைற்றுை் சமூக நலன்புரிக்காக 

அைசியை்ைடுை் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமள 

இனங்காணல் ைற்றுை் நமடமுமறை்ைடுத்துைதற்கு 

தனியார ் ைற்றுை் அரச சாரை்ற்ற துமறயினரின் 

ைங்களிை்பிமனை் வைற்றுக்வகாள்ளல்.  

• ஓய்வூதியச ் சங்கங்கமள முன்னிமலை்ைடுத்திய 

சிவில் சமூகத்திமன  சநரடியாகத் வதாடரப்ு 

வகாள்ளச ் வசய்து பிரசதச அபிவிருத்திச ்

வசயற்ைாட்டுக்கான  ைங்களிை்பிமனை் 

வைற்றுக்வகாள்ளல்.  

அரசகருை 

வைாழிகள் 

திமணக்கள

ை் 

 

(அரசகருை 

வைாழி 

ஆமணயா

ளர ்

நாயகத்தின் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகின்

றது.) 

• 1956 ஆை் ஆண்டு 33 ஆை் 

இலக்கங் வகாண்ட 

அரசகருை வைாழிகள் 

சட்டை் 

• 1978 ஆை் ஆண்டு 

அரசியலமைை்புச ்

சட்டத்தின் 3 ஆை், 4 ஆை் 

அத்தியாயங்களுக்கான 

12(2) ைற்றுை் 12(3) ஆகிய 

சட்டை்   

• 1978 ஆை் ஆண்டு 

அரசியலமைை்புச ்

சட்டத்தின் 13 ஆைது 

• அரச ைற்றுை் ைகுதியளவிலான நிறுைனங்களின் 

வைாழிவையரை்்புை் ைணிகமள சிங்களை், தமிழ் 

ைற்றுை் ஆங்கிலை் ஆகிய வைாழிகளில் 

ைழங்குைதன் மூலை் அரசின் உத்திசயாகபூரை் 

வைாழிவையரை்்ைாளராக வசயற்ைடல். 

• கமலச ்வசால்லகராதிகமளத் வதாகுத்தல். 

• சிங்களை், தமிழ், ஆங்கிலை் ைற்றுை் வைளிநாட்டு 

வைாழிகமளக் கற்பிக்குை் ைாடவநறிகமள 

நடாத்தல். 

• அரச உத்திசயாகத்தரக்ளுக்காக 

வைாழித்சதரச்ச்ிை் ைரீட்மச ைற்றுை் வைாழிக் 

குறித்த ைாடவநறிகமள நடாத்தல். (எழுத்து ைற்றுை் 

ைாய்மூல ைரீட்மசமய நடாத்தலுை் 

சான்றிதழ்கமள ைழங்கலுை்) 

அரசகரும மமொழிக் மகொள்கககை 
நகைமுகைப்படுத்தல் குைித்து 
பிரசுரிக்கப்பட்ை அரசொங்க நிர்வொக 
சுற்ைைிக்கககள், முகொகமத்துவ 
சசகவ சுற்ைைிக்கககள் மற்றும் 
வர்த்தமொனி அைிவித்தல்கள். 
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திருத்தத்தின் (1987) 18, 19 

ைற்றுை் 21 ஆகிய சட்டை் 

• 1978 ஆை் ஆண்டு 

அரசியலமைை்புச ்

சட்டத்தின் 16 ஆைது 

திருத்தத்தின் (1988) 20, 22, 

23, 24 ைற்றுை் 25 ஆகிய 

சட்டை் 

• 1620/27 ஆை் இலக்கங் 

வகாண்ட 2009/09/25 ஆந் 

திகதிய அதிவிசசட 

ைரத்்தைானி 

• வைாழி ஆற்றல் வகாண்ட சமூகவைான்மற 

கட்டிவயழுை்புைதற்காக வைாழி சைை்ைாட்டு 

நிகழ்சச்ித் திட்டங்கமள நமடமுமறை்ைடுத்தல். 

• வைாழி குறித்த ைாடை்புத்தகங்கள்,  ைழிகாட்டி 

நூல்கள் ைற்றுை் அகராதிகமளத் வதாகுத்தல். 

• வைளிைாரியான நிறுைனங்களின் 

சைண்டுசகாளின் ைடி வைாழித்சதரச்ச்ிை் ைரீட்மச 

ைற்றுை் விமனதிறன்காண் தமடதாண்டல் 

ைரீட்மசமய நாடத்தல். 

• ைல்கமலக் கழகங்களிலுை் அங்கீகரிக்கை்ைட்ட 

சைறு கல்வி நிறுைனங்களிலுை் வைாழிவையரை்்புை் 

ைாடவநறிகமளை் ையில்சைாருக்கு வசயன்முமறை் 

ையிற்சிமய ைழங்கல்.  

இலங்மக 

அபிவிருத்தி 

ைற்றுை் 

நிரை்ாக 

நிறுைகை் 

 

(ைணிை்ைாள

ர ்

நாயகத்தின் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகிற

து). 

• 1982 இலக்கை் 09 

இமனயுமடய இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிரை்ாக 

நிறுைகச ்சட்டை் 

• அரச வியாைாரச ்

சுற்றறிக்மக 

• இலங்மக அபிவிருத்தி 

ைற்றுை் நிரை்ாக 

நிறுைகத்தின் நிரை்ாகக் 

சகாமை  

• கமட ைற்றுை் அலுைலக 

ஊழியர ்சட்டை்  

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரச அலுைலரக்ளின் ையிற்சி, அறிவு, திறன்கள் 

ைற்றுை் நடத்மதகளின் மூலை் அபிவிருத்தியிமன 

அமடதல். 

• முகாமைத்துை ைற்றுை் அரச நிரை்ாக துமறகளில் 

ையிற்சிை் ைாடவநறிகமள ஒழுங்கு வசய்தல்.  

• ஒட்டுவைாத்த அரச சசமையினுள் கண்காணிை்பு 

ைணியாட் வதாகுதியினரிமடசய நிபுணத்துைை் 

மிக்க ஊழியரக்மள உருைாக்குதல். 

• தனது அமைை்பு ரீதியான முகாமைத்துை 

வதாகுதியிமன மீளாய்விற்கு ைற்றுை் 

அபிவிருத்தியிமன சைற்வகாள்ைதற்காக அரச 

துமற நிறுைனங்களுக்கு ஒத்துமழை்பு ைழங்குதல்.  

• ஆசலாசமனை் ைணிகள் ைற்றுை் ஆராய்சச்ி 

நடைடிக்மககமளயுை் வைாறுை்சைற்றுக் வகாள்ளல். 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

வதாமலக் 

கல்வி 

நிமலயை் 

 

(பிரதை 

நிமறசைற்

று 

அதிகாரியி

ன் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகிற

து) 

• அரச வியாைாரச ்

சுற்றறிக்மக 

• கமட ைற்றுை் அலுைலக 

ஊழியர ்சட்டை்  

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• இமணயத் தளத்திமன சைை்ைடுத்தல், கற்மக 

முகாமைத்துை முமறமைை் ையிற்சியின் மூலை் 

நிறுைன ஈ - கற்மக துமறயினுள் 

உட்பிரசைசிை்ைதற்காக உதவுதல். 

• சைண்டுசகாளின் அடிை்ைமடயில் எந்தவைாரு 

ைாடத்துக்குைாக ைல்சைறு நிபுணரக்ளின் 

ஒத்துமழை்புடன் கற்மக ைாய்ை்புக்கமள 

சதாற்றுவித்தல்.  

• கணனி அறிவிமன சைை்ைடுத்துைதற்காக 

ையிற்சிை் ைாடவநறிகமள ஒழுங்குைடுத்தல்.  

• கணனி ைற்றுை் தகைல் வதாழில்நுட்ைத்துடன் 

வதாடரப்ுமடய ைட்டமறகளுக்கான இட 

ைசதியிமனை் வைற்றுக்வகாடுத்தல்.  

• ைரத்்தக சந்திை்புக்கள் ைற்றுை் வதாழில்ைாய்ை்பு 

சநரம்ுகை் ைரீட்மசகளுக்கான வீடிசயா 

ைாநாடுகமள நடாத்துைதற்கான ைசதி 

ைாய்ை்புக்கமள ஏற்ைடுத்திக் வகாடுத்தல்.  

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

 

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

• 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;. 

• fPNo fhl;lg;gLk; tplaq;fs;. mjhtJ> 
a. njhopy;tha;g;G> gapw;rp  kw;Wk; fy;tp> 
b. tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;ij gad;gLj;Jjy;. 
c. tho;f;if juj;ij cau;j;Jjy;. 
d. 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;. 

• 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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• Nrit gpukhz Fwpg;Gfs; 
kw;Wk; Ml;Nru;g;G 
xOq;Ftpjpfs;.  

• 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 ,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;.   

சதசிய 

வைாழிக் 

கல்வி 

ைற்றுை் 

ையிற்சி 

நிறுைமை 

 

(தமலைரின் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகின்

றது.) 

(தமலைரின் 

சைற்ைார்

மையின் கீழ் 

இயங்குகின்

றது.) 

• நிதிை் பிரைாணங்கள் 

• தாைனவிதிக் சகாமை 

• கமடகள் ைற்றுை் 

அலுைலக ஊழியரக்ள் 

சட்டை் 

• அரச சசமைகள் 

அமைசச்ினாலுை் வைாதுத் 

திமறசசரியினாலுை் 

காலத்துக் காலை் 

வைளியிடை்ைடுை் 

சுற்றறிக்மககள் 

• ஆட்சசரை்்புச ்

நமடமுமறகள் 

• சிங்களை், தமிழ், ஆங்கில வைாழி அறிமைை் 

வைறுைதற்கு எதிரை்ாரக்்குை் ஆட்களுக்கு சிங்களை், 

தமிழ், ஆங்கில வைாழிகமளக் கற்பிக்குை் 

திறமையுள்ள ஆட்கமள உருைாக்குைதற்காக 

சிங்களை், தமிழ், ஆங்கில வைாழிகள் வதாடரை்ான 

நீண்ட காலை் ையிற்சிகமள ைழங்குதல். 

• நிறுைனத்தின் வசயற்ைாடுகமள விமனத்திறனுடன் 

சைணி ைருைதற்காக அந்த ஆராய்சச்ிகளினதுை் 

ஆய்வுகளினதுை் வைறுசைறுகமளை் ையன்ைடுத்துை் 

குறிக்சகாளுடன் வைாழிை் ையிற்சியுடன் 

வதாடரப்ுமடய பிரசச்ிமனகள் வதாடரப்ில் 

ஆராய்சச்ிகமளயுை் ஆய்வுகமளயுை் நடாத்துதல். 

• வைாருத்தைான ஆட்களுக் வைாழிை் ையிற்சியுை் 

கல்வியுை் ைழங்குதலுை் அந்தை் ையிற்சிமயயுை் 

கல்விமயயுை் வைற்றிகரைாகை் பூரத்்தி வசய்யுை் 

விண்ணை்ைதாரரக்ளுக்கு சான்றிதழ்ள் ைற்றுை் 

டிை்சளாைா ைழங்குதல். 

• நிதிை் பிரைாணங்கள் 

• தாைனவிதிக் சகாமை 

• கமடகள் ைற்றுை் அலுைலக 

ஊழியரக்ள் சட்டை் 

• அரச சசமைகள் 

அமைசச்ினாலுை் வைாதுத் 

திமறசசரியினாலுை் 

காலத்துக் காலை் 

வைளியிடை்ைடுை் 

சுற்றறிக்மககள் 

• ஆட்சசரை்்புச ்

நமடமுமறகள் 
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• வைாழிக் கற்பித்தமல சைற்வகாள்ைதற்குை் ையிற்சி 

வைற்ற ஆட்கமளக் வகாண்ட குழாை் ஒன்மற 

உருைாக்குதல். 

• வைாழிகளுடன் வதாடரப்ுமடய விடயங்கள் ைற்றிய 

தகைல்கமளச ் சசமித்து மைக்குை் இடவைான்மற 

அமைத்தல். 

• வைாழிவையரை்்ைாளரக்ள், சுருக்வகழுத்தாளரக்ள் 

சைான்ற விசசட குழுக்கமளச ்சசரந்்த ஆட்களுக்கு 

சிங்களை், தமிழ், ஆங்கிலை் ஆகிய வைாழிகளில் 

வைாழிை் ையிற்சி வநறிகமள நடாத்துதல். 

murfUk 
nkhopfs; 
Mizf;FO 
 

jiytu; 
 
 
 
cjtpg; 
gzpg;ghsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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; kw;Wk; 
epWtdj;jpd; epjp kw;Wk; epu;thf 
eltbfiffSf;Fupa nghWg;Gfis Vw;wy;. 
 

• 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;. 
 

• 1991 Mk; Mz;bd; 18 Mk; 
,yf;f murfUk nkhopfs; 
Mizf;FOr; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; 

• Ml;Nru;g;G nray;Kiw 
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epu;thf 
cj;jpNahfj;
ju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nkhop 
cj;jpNahfj;
ju 
 

• gzpahl;nlhFjp epu;thfk; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• murfUk nkhopf; 

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

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;. 
 

• 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;  
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• 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;. 

முகாமைத்து

ை 

ைறுசீரமைை்

புை் பிரிவு 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாகச ்

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• வதாமலதூரக் கிராைங்களில் சமூக சைை்ைாட்டுத் 

திட்டங்கள். 

• ைாரை்ைரிய கிராைங்களில் சமூக சைை்ைாட்டுத் 

திட்டங்கமள நமடமுமறை் ைடுத்துதல். 

• கலாசச்ார ைற்றுை் ைத ைழிைாட்டுத் தளங்கமள 

விருத்தி வசய்ைதன் ஊடாக 

நல்வலாழுக்கத்துடனான சமுதாயத்மத 

உருைாக்குதல். 

• குமறந்த ைருைானை் வைறுை் குடுை்ைங்களின் 

ைாழ்ைாதாரத்திமன கட்டிவயழுை்புதல்.  

• வதமலதூரை் பிரசதசை் ைாடசாமல ைாணைரக்ளின் 

திறமைகமள விருத்தி வசய்தல்.  

 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

உள்ளக 

நிரை்ாகை் 

பிரிவு 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழு 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

• அங்கீகரிக்கை்ைட்ட ைணியாட்வதாகுதியினமர 

நாளதுைமரை்ைடுத்துதல்.  

• அமைசச்ின் ஒட்டுவைாத்த 

ைணியாட்வதாகுதியினமரயுை் நியைனை் வசய்தல், 

ைதவியுயரவ்ுகமள ைழங்குதல், இடைாற்றங்கமள 

சைற்வகாள்ளல் சைான்ற சகல தாைன 

நடைடிக்மககளுை். 

• புதிய ைதவிகமள உருைாக்குதல். 

• ையன்ைாட்டுச ் சசமைகமளை் ( ைாதுகாை்பு, 

சுகாதார) வைற்றுக்வகாள்ைதற்கு அைசியை்ைடுை் 

சகள்வி ைனு ைற்றுை் ஒை்ைந்த நடைடிக்மககமள 

கண்காணித்தல். 

• அமைசச்ின் உட்கட்டமைை்பு ைசதிகமள ( கட்டிட, 

நீர,் மின்சாரை், வதாமலசைசி) ைழங்குைதற்கு உரிய 

ைதிை்பீடுகமளத் தயாரித்தல், விமல ைனுக்கமள 

அமழத்தல், வைற்றுக்வகாள்ளல், ைராைரிை்பு 

நடைடிக்மககள் ைற்றுை் வசலவுக் கட்டுை்ைாட்டு 

நடைடிக்மககள். 

• அமைசச்ின் சகல ைாகனங்களினதுை் ைதிவுகமள 

சைற்வகாள்ளல், இமணத்துக் வகாள்ளல், 

காை்புறுதிகள், ைராைரிை்பு, எரிவைாருள் 

வதாடரை்ான நடைடிக்மககள் ைற்றுை் குழு ரீதியான 

ைாகனங்கமள ைழங்குைதற்குரிய 

நடைடிக்மககள். 

• வகௌரை அமைசச்ரக்ளின் தற்காலிக ைணியாட் 

வதாகுதியினர ்ைற்றுை் ஆசலாசகரக்மள நியைனை் 

வசய்ைதற்குரிய நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல். 

• ைாராளுைன்ற ஆசலாசமன வைாதுக் குழு, வைாது 

ைனுக் குழு, ைனித உரிமைகள், அரசியல் 

ைழிைாங்கல்கள் சைான்ற நடைடிக்மககமள 

ஒருங்கிமணை்புச ்வசய்தல். 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி 

சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  
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• தைாலிமன ஒழுங்கு முமறயாக நடாத்திச ்வசல்லல். 

• ைதவிநிமல அலுைலரக்ளின் கூட்டங்கமள 

நடாத்துதல்,  அைற்றிமன சைணிச ்வசல்லல் ைற்றுை் 

சகட்சைார ் கூடத்தின் நிரை்ாகை் சாரந்்த உரிய 

நடைடிக்மககள். 

• ஆைணக் காை்ைகத்திமன சைணிச ் வசல்ைதற்கு 

உரித்தான நடைடிக்மககள். 

• அமைசச்ின் விசாரமணக் கருைபீடை் ைற்றுை் 

வதாமலசைசி இடைாற்றங்கமள ஒழுங்கு 

முமறயாக நடாத்திச ்வசல்லுதல். 

• வைாழிவையரை்்புக்கு உரித்தான நடைடிக்மககள். 

வீடமைை்பு 

ைற்றுை் 

அபிவிருத்தி

ை் பிரிவு 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• அரச அலுைலரக்ளுக்கு உத்திசயாகபூரை் 

விடுதிகமள ஒதுக்கிக் வகாடுத்தல், அை் 

விடுதிகளில் ைராைரிை்பு நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல். 

• அமைசச்ின் கீழ் வசயற்ைடுத்தை்ைடுை் வீடமைை்புத் 

திட்டங்கள் அமனத்மதயுை் முகாமைத்துைை் 

ைற்றுை் நிரை்ாகை் சாரந்்த நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல் ைற்றுை் குறித்த தரை்பினரக்ளுடன் 

ஒருங்கிமணை்பு நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளுதல்.  

• அரச அலுைலரக்ளின் சசமைத் சதமைை்ைாட்டின் 

அடிை்ைமடயில் அமைந்த தற்காலிக 

ைதிவிடத்திற்காக ைழங்கை்ைடுை் அரசிற்குரிய 

எந்தவைாரு விடுதியுை் “நில நிைாச” என்ைதன் கீழ் 

வகாள்ளை்ைடுை் என்ைசதாடு அை் அரசின் வைாதுச ்

சசமைகள் அரச விடுதிகள் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல்.  

• விடுமுமற விடுதிகமள நிரை்ாணித்தல். 

• விடுமுமற விடுதி அமறகமள ஒதுக்குதல் ைற்றுை் 

ைராைரிை்பு நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல். 

• விடுமுமற விடுதிகளின் ஊழியர ்நிரை்ாகை். 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி 

சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• உத்திசயாகபூரை் 

ைாசஸ்தளங்களின் 

(உமடமைகள் 

மீளை்வைறல் சட்டை் )  (1969 

இலக்கை் 7) 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

தாைனை் 

பிரிவு 

அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் 

அனரத்்த முகாமைத்துை 

அமைசச்ின் கீழ் நிலவுை் 

தாைனை் பிரிவின் 

தமலைராக விளங்குைது 

தாைனை் ைணிை்ைாளர ்

நாயகைாைார.் தாைனை் 

பிரிவு ஏழு அலகுகமள 

உள்ளடக்கிக் 

காணை்ைடுைசதாடு அை் 

ைலகுகளுக்கிமடயில் I, II, IV 

ைற்றுை் VII சைான்ற அலகுகள் 

தாைனை் ைணிை்ைாள் (I) இன் 

கீழுை், III, V, ைற்றுை் VI  ஆகிய 

அலகுகள் தாைனை் 

ைணிை்ைாளர ் (II) இன் கீழுை் 

சைற்ைாரம்ை 

வசய்கின்றாரக்ள். VII ஆை் 

அலகு பிரதி தாைனை் 

ைணிை்ைாளர ் ஒருைரின் கீழ் 

ைற்றுை் ஏமனய அலகுகள் 

உதவித் தாைனை் 

ைணிை்ைாளரக்ள் கீழுை் 

நிலவுகின்றது. 

அரச ஊழியரக்ள் 

வதாடரை்ான ைற்றுை் அரச 

 ாபனப் பணிப்பாளர் நாயக ்தின் பணிகள் 

• அரச அலுவலரக்ளுக்கு, அரச அமைசச்ுகளுக்கு / 

திமணக்களங்களுக்கு அரச நிறுவனங்களுக்கு, 

அரச சசமவ ச ாடர்பில் அக்கமற 

காட்டுகின்றவரக்ளுக்கு ைற்றுை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ச ாழிற்சங்கங்களுக்கு 

 ாபன நடவடிக்மககள் ச ாடர்பான 

சசமவகமள வழங்கு ல். 

• அரசாங்க நிர்வாக அமைசச்ின் விடயப் 

பரப்புக்குரிய  ாபன நடவடிக்மககளுக்கு 

உரி ்துமடய அமைசச்ரமவ விஞ்ஞாபனங்களின் 

வமரமவ ்  யாரி ் ல் ைற்றுை் குறி ்  

அமைசச்ரமவ ் தீர்ைானங்கள் ச ாடர்பான 

எதிரக்ால நடவடிக்மககமள எடு ் ல், 

அமைசச்ரமவ விஞ்ஞாபனங்கள் ச ாடர்பான 

அவ ானிப்புக்கமள வழங்கு ல். 

• நிர்வாக நடவடிக்மகளின் சபாது அரசாங்க 

சசமவகள் ஆமணக்குழு, திமறசசரி, 

முகாமை ்துவ சசமவ ் திமணக்களை், சட்டைா 

அதிபர் திமணக்களை், பாராளுைன்ற 

உபகுழுக்கள், ைற்றுை் ஏமனய அமைசச்ுக்களுடன் 

இமணந்து சசயலாற்று ல். 

 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற ஒழுங்கு 

விதிகள் 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• அரசியலமைை்பு 

• கட்டமளச ்சட்டங்கள் 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• திமறசசரிச ்

சுற்றறிக்மக 

• ஓய்வூதிய பிரைாணக் 

குறிை்பு       
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சசமையின் நன்ைதிை்பிமன 

உறுதிை்ைடுத்துை் ைமகயில் 

அதற்குரித்தான 

வகாள்மககமளத் 

தயாரிை்ைதற்காக அரசுக்கு 

ஒத்துமழை்பு ைழங்குதல், 

தாைன விதிக்சகாமையின் 

ஏற்ைாடுகமளை் சைான்சற 

அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் 

அனரத்்த முகாமைத்துை 

அமைசச்ினால் 

வைளியிடை்ைடுை் 

சுற்றறிக்மககளின் 

ஏற்ைாடுகளுக்கு வைாருள் 

சகாடல் தாைனை் பிரிவின் 

மூலை் 

சைற்வகாள்ளை்ைடுகின்றது.  

•  ாபன விதிக்சகாமவ ைற்றுை் சை்பந் ப்பட்ட 

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்மக ச ாடர்பான 

அவ ானிப்புக்கமள வழங்கு ல். 

• அரச சசமவக்கு உரி ் ான சகாள்மககமள ் 

 யாரி ் ல். 

• அக் சகாள்மககமள ் ச ாகுக்குை் சபாது 

அலுவலரக்ளுக்கு வழிகாட்டல்கமள வழங்கு ல். 

•  ாபன நடவடிக்மககள் ச ாடர்பாக ச சிய 

ைட்ட ்திலான சகாள்மக ் ச ாகுப்புக்கள் 

ைற்றுை் அவற்றுக்கு சபாருள்சகாடல்கமள 

சைற்சகாள்ளல்.  

 

 ாபனப் பணிப்பாளர்  I - பணிகள் 

• தாைனை் ைணிை்ைாளர ் நாயகத்தின் 

கண்காணிை்பின் கீழ் அரசாங்க சசமைக்கு 

உரித்துமடய வகாள்மககமளத் தயாரித்தல். 

• அக்வகாள்மககமளத் தயாரிக்குை்சைாது 

அலுைலரக்ளுக்கு ைழிகாட்டுதல் ைழங்குதல். 

• தாைனை் பிரிவின் அரசாங்க நிரை்ாக 

நடைடிக்மககள். 

• ைணியாட்வதாகுதியினரின் முழுமையான 

ஒத்துமழை்பிமனை் வைற்று பிரிவிமன 

முகாமைத்துைை் வசய்ைதற்காக தைானை் 

ைணிை்ைாளர ் நாயகத்துக்கு ஒத்துமழை்பிமன 

நல்குதல். 

• I, II, IV ைற்றுை் VII ஆகிய அலகுகளின் கடமை 

நடைடிக்மககமள சைற்ைாரம்ை வசய்தல். 

 ாபனப் பணிப்பாளர் II - பணிகள் 

 

• தாைன நடைடிக்மககள் வதாடரப்ில் சதசிய 

அடிை்ைமடயில் வகாள்மககமளத் தயாரித்தல் 

ைற்றுை் அைற்றிற்குை் வைாருள்சகாடல்.  



19 

 

• அக் வகாள்மககமளத் வதாகுக்குை் சைாது 

அலுைலரக்ளுக்கு ைழிகாட்டல்கமள ைழங்குதல். 

• ைணியாட்வதாகுதியினரின் முழுமையான 

ஒத்துமழை்பிமனை் வைற்று பிரிவிமன 

முகாமைத்துைை் வசய்ைதற்காக தைானை் 

ைணிை்ைாளர ் நாயகத்துக்கு ஒத்துமழை்பிமன 

நல்குதல். 

• III, V, ைற்றுை் VI ஆகிய அலகுகளின் கடமை 

நடைடிக்மககமள சைற்ைாரம்ை வசய்தல். 

பிரதி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள்     - (II ஆை் 

அலகு) 

• அரசாங்க சசமைக்கு ஆட்சசரை்்புச ் வசய்யுை்/ 

ைதவியுயரை்ளிக்குை் வகாள்மககள். 

• ஆட்சசரை்்பு நமடமுமற/ ைதவியுயரத்்தை்ைடுை் 

நமடமுமற/ திருத்தியமைக்கை்ைட்ட ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமற/ வதாழில்நுட்ை சசமை ைற்றுை் 

விஞ்ஞான சசமைக்கு இமணத்துக்  வகாள்ளுை் 

நமடமுமறக்கான சிைாரிசுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• ைதவிகமள ஓய்வூதியை் ைதவிகளாக 

அட்டைமணை்ைடுத்துைது வதாடரை்ான 

விசாரமணகள் 

• அரசகருை வைாழிக் வகாள்மகயிமன 

வசயற்ைடுத்துதல். 

• சான்றிதழ்கமள சைை்ைடுத்துதல் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள். 

 

பிரதி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள்     ( III ஆை் 

அலகு) 

 

• அரசாங்க அலுைலரக்ளின் சாதாரண நடத்மதகள் 

ைற்றுை் ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள் 

• கமறநிரற் ைட்டியமலை் சைணிச ்வசல்லல் 
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• ஒழுக்காற்று விசாரமண அலுைலரக்ளின் 

ைட்டியவலான்றிமனை் சைணிச ்வசல்லல்  

• அரசாங்க அலுைலரக்ள் அரச சசமையிமன விட்டு 

வைளி சசமைகளில் ஈடுைடுதல் வதாடரை்ான 

வகாள்மககள். 

• ஓய்வூதியை் வைறச ்வசய்தல் வதாடரை்ான சிக்கல்கள் 

• சசமைமய விட்டு விலகிச ்வசல்லல் 

• சசமையிலிருந்து இராஜினாைாச ்வசய்தல். 

• சசமை நீடிை்பு வதாடரப்ிலான சிக்கல்கள் 

• வைாழி ஊக்குவிை்புக் வகாடுை்ைனவு 

• அரசியல் உரிமைகள் 

• வதாழில் ரீதியான பிணக்குகள் ( அரசியல் 

ைழிைாங்கல்கள்) 

உ வி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள் –  ( VI 

ஆை் அலகு)  

• விடுமுமறகள் 

• பிரயாணக் வகாடுை்ைனவு. 

• உத்திசயாகபூரை் ைாகனக் வகாள்மககள் 

• புமகயிரத அனுசரமனை் ைருைசச்ீட்டுகள். 

• கடமை சநரங்கள். 

• உடன்ைடிக்மககளுை் முறிகளுை். 

• அக்ரஹார காை்புறுதிக் வகாள்மககள். 

• அரச அலுைலரக்ளின் கடன் திட்ட முமறகள். 

• அரசாங்க உத்திசயாகபூரை் ைாசஸ்தளங்கள் ைற்றுை் 

விடுமுமற ஓய்வு விடுதிகள். 

• கடமை வதாமலசைசி/ மகயடக்கத் வதாமலசைசி. 

• இடைாற்றக் வகாள்மககள். 

• மைத்தியக் குழுக் வகாள்மககள். 

• வதாழிற்சங்கங்களுக்காக விடுவித்தல் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள். 

• அரசாங்க சசமையின் வைளி ைதவிகளுக்காக 

விடுவித்தல். 
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பிரதி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள்     - ( VII 

ஆை் அலகு)  

• அரசாங்க அலுைலரக்ள் அரசுக்கு சைலதிகைான 

சசமையிமன சைற்வகாள்ைதற்காக ைழங்கை்ைடுை் 

வகாடுை்ைனவு வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• சைலதிக சநரக் வகாடுை்ைனவு வதாடரை்ான 

வகாள்மககள். 

• விடுமுமற தினச ் சை்ைளை் வதாடரை்ான 

வகாள்மககள். 

• அரசாங்க நிரை்ாக சுற்றறிக்மக இலக்கை் 22/93 இற்கு 

ஏற்ை திடீர ் விைத்துக்கான நட்டஈடு வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள். 

• சீறுமடகள் வதாடரை்ான வகாள்மககள். 

• ைல்சைறு வகாடுை்ைனவுகள் வதாடரை்ான 

வகாள்மககள். 

 

உ வி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள் - ( I ஆை் 

அலகு)  

• தாைனை் பிரிவின் நிரை்ாக நடைடிக்மககள் 

• அலகுக்குரித்தாகாத அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனங்களுக்காக அைதானிக்க 

சைண்டியமைகமளத் தயாரித்தல். 

• விடுமுமற ஓய்வு விடுதிகமள கண்காணித்தல் 

ைற்றுை் ஒதுக்கிக் வகாடுத்தல். 

• ஆய்வுை் ையிற்சியுை் அபிவிருத்தி நடைடிக்மககளுை். 

• வதாழிற்சங்க ஒருங்கிமணை்புக்கள். 

• தாைன விதிக்சகாமையின் திருத்தங்களுக்கான 

ஒருங்கிமணை்புக்கள். 

• மூடை்ைட்ட திமணக்களங்கள் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள் 
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• அரச சசமை வதாடரை்ான கருத்துக் கணிை்புக்கள் 

ைற்றுை் தரவுகமளச ்சசகரித்தல் 

• உற்ைத்தித்திறன் அபிவிருத்தி 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமள வசயற்ைடுத்துதல். 

உ வி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள் - ( IV ஆை் 

அலகு)  

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்புக்கமளத் தயாரித்தல், 

திருத்தியமைத்தல் ைற்றுை் வைாருள்சகாடல். 

• வகௌரை அமைசச்ரமை அந்தஸ்துள்ள 

அமைசச்ரக்ளின் ைணியாட்வதாகுதியினர ்

வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• வசயலாளரக்ளின் பிரைாணக் குறிை்புகள் 

• அமைய / ைதிலீட்டு அலுைலரக்மள 

நிரந்தரைாக்குதல் வதாடரை்ான வகாள்மககளுை் 

அமை சாரந்்த சிக்கல்களுை். 

• ையிற்சி வைற்ற வதாழிலாளர ் தரங்கள் (V 

கூட்டத்வதாடர ் அறிக்மக) வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள். 

• ஓய்வுவைற்றைரக்மள மீள சசமையில் அைரத்்துதல். 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமையில் இல்லாத உதவிச ்

வசயலாளரக்ள். 

உ வி ்  ாபனப் பணிப்பாளரின் பணிகள் ( V ஆை் 

அலகு)  

• சை்ைளக் வகாள்மககமளத் தயாரித்தல். 

• வைாதுச ்சை்ைள ைறுசீரமைை்பு. 

• சை்ைளக் கட்டமைை்புக்கமளத் தயாரித்தல் 

• சை்ைள முரண்ைாடுகள் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள் 

• ைாழ்க்மகச ்வசலவுக் வகாடுை்ைனவு 

• ைதில்கடமை ைற்றுை் கடமையிமன 

நிமறசைற்றியமைக்கான வகாடுை்ைனவுகள். 

• விமனத்திறக் காண் தமடத்தாண்டல். 
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• நியைனங்கள்/ ைதவியுயரவ்ுகள்/  முன்சததியிடல் 

• சசமைமூை்மை நிரண்யித்தல். 

• கீழுமழை்புச ் சசமைை் ைட்டதாரிகள் வதாடரை்ான 

பிரசச்ிமனகள் 

• சசமைமய நிரந்தரை்ைடுத்துதல்  / நன்னடத்மதக் 

காலத்திமனக் சகாரல் ைற்றுை் அது சாரந்்த 

சிக்கல்கள். 

நிதிை் பிரிவு • தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்கு விதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழு 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமை 

சுற்றறிக்மக 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• அதிவிசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• ஒை்ைந்தங்கள் 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள். 

 

சபறுமகக் கிமளயின் பணிகள் 

• அமைசச்ு சை்ைந்தைான வைறுமகத் திட்டங்கமளத் 

தயாரித்தல், வைறுமகக் குழுக்கமள நியைனை் 

வசய்தல் ைற்றுை் வதாழில்நுட்ை ைதிை்பீட்டு 

குழுக்கமள நியமித்தல். 

• களஞ்சிய முகாமைத்துை நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல். 

• வசாத்து முகாமைத்துை நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல். 

நிதி அறிக்மகயிடல் கிமளயின் பணிகள் 

• அமைசச்ின் ைருடாந்த ைதிை்பீட்டுத் திட்டங்கமளத் 

தயாரித்தல் ைற்றுை் ைருடாந்த வைாருள் 

கணக்வகடுை்பு நடைடிக்மககமள  சைற்வகாள்ளல், 

அமைசச்ு ைற்றுை் அமைசச்ின் கீழ்க் காணை்ைடுை் 

நிறுைனங்களின் வசயலாற்றுமக அறிக்மகயிமன 

ைாராளுைன்றத்தில் சைரை்்பிை்ைதற்குரிய 

நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல். 

• ைருைானத் தமலை்பு 20.02.01.01 இன் கீழ் அரச 

கட்டிடங்களுக்கான ைாடமக ைருைானங்கள் 

வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• கணக்காய்வு வினாக்களுக்கு விமடயளித்தல், அரச 

கணக்கு வசயற்குழு  (PAC) ைற்றுை் வைாது நிறுைனச ்

வசயற்குழு  (COPE) வதாடரை்ான நடைடிக்மககள்.  

• அமைசச்ு ைற்றுை் அமைசச்ின் கீழ் காணை்ைடுை் 

நிறுைனங்களின் நிதி நடைடிக்மககமள 

சைற்ைாரம்ை வசய்தல். 

சகாடுப்பனவுக் கிமளயின் பணிகள் 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி 

சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• சிகாஸ் (CIGAS) கணனி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமள 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல், ைாதாந்த கணக்குச ்

சுருக்கத்திமன சைரை்்பித்தல் ைற்றுை் கணக்குை் 

புத்தகத்திமன நடாத்திச ்வசல்லல். 

• சிறாை்ைர ் பிரிவிமன நடாத்திச ் வசல்லல், ைங்கி 

கணக்கிணக்கத்திமன தயாரித்தல் ைற்றுை் 

ைாதாந்த கணக்கிணக்க அறிக்மகயிமன 

தயாரித்தல். 

• வசலவுை் சைசரட்டிமன நடாத்திச ்வசல்லல் 

• வைாது மைை்புக் கணக்கிமன சைணிச ்வசல்லல். 

ைனி  வளக் சகாடுப்பனவு கிமளயின் பணிகள் 

• சைதனை் உட்ைட சகல வகாடுை்ைனவு 

நடைடிக்மககள் ைற்றுை் அரச அலுைலரக்ளின் 

முற்ைணக் கணக்குகள் வதாடரை்ான 

நடைடிக்மககள் சைற்வகாள்ளை்ைடுகின்றது. 

• அரச சசமை சசைலாை நிதியத்துக்கு உரித்தான 

அறவிடல்கள் வதாடரை்ாக ஓய்வூதிய 

திமணக்களத்துக்கு தகைல்கமள ைழங்குதல். 

• ஓய்வூதிய அலுைலரக்ளின் ைாதாந்த ஓய்வூதியை் 

ைற்றுை் ைணிக்வகாமடயிமன கணக்கிட்டு உரிய 

பிரசதச வசயலகங்களுக்கு அனுை்பி மைத்தல். 

இமணந்த 

சசமைகள் 

பிரிவு 

சகல இமணந்த 

சசமைகளிலுை், நியைனை் 

ைழங்கல், ைதவியுயரவ்ு 

ைழங்கல், ஒழுக்காற்று 

நடைடிக்மககள், 

இடைாற்றங்கள் ைற்றுை் 

சகல தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக 

ரீதியான நடைடிக்மககள் 

சகல இமணந்  சசமவகளிலுை், நியைனை் 

வழங்கல், ப வியுயர்வு வழங்கல், ஒழுக்காற்று 

நடவடிக்மககள், இடைாற்றங்கள் ைற்றுை் சகல 

 ாபன ைற்றுை் நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்மககள் 

ச ாடர்பான அதிகாரியாக விளங்குபவர் 

இமணந்  சசமவகள் பணிப்பாளர் நாயகைாவார். 

 I ஆை் கிமள : அரசாங்க முகாமை ்துவ 

உ வியாளர ்சசமவ –  ரை் I  

அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ் சசமையின் I 

ஆந் தரத்துமடய அலுைலரக்ளின் ைற்றுை் III ஆை் 

தரத்தின் L,M,V,W எழுத்துக்களினால் வையரக்ள் 

ஆரை்பிக்கை்ைடுை் அலுைலரக்ளின் நியைனங்கள், 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதி 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• ஓய்வூதிய பிரைாணக் 

குறிை்பு 

• ஒை்வைாரு சசமைக்குை் 

உரித்தான சசமைை் 

பிரைாணக் குறிை்பு 
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இடைாற்றங்கள், ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள் தவிரந்்த 

ஏமனய சகல தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான 

நடைடிக்மககள். 

 

II  ஆை் கிமள: அரசாங்க முகாமை ்துவ 

உ வியாளர ்சசமவ –  ரை் II  

 

அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ் சசமையின் II 

ஆந் தரத்துமடய அலுைலரக்ள் ைற்றுை் III ஆை் தரத்தின் 

S,T எழுத்துக்களினால் வையரக்ள் ஆரை்பிக்கை்ைடுை் 

அலுைலரக்ளின் நியைனங்கள், இடைாற்றங்கள், 

ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள் தவிரந்்த ஏமனய சகல 

தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான நடைடிக்மககள். 

 

III  ஆை் கிமள : அரசாங்க முகாமை ்துவ 

உ வியாளர ் சசமவ -  ரை் III 

 

அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ் சசமையின் III 

ஆந் தரத்துமடய அலுைலரக்ளின் L,M,V,W,S,T  எனுை் 

எழுத்துக்களினால் வையரக்ள் ஆரை்பிக்கை்ைடுை் 

அலுைலரக்ளின் நியைனங்கள், இடைாற்றங்கள், 

ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள் தவிரந்்த ஏமனய சகல 

தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான நடைடிக்மககள். 

 

IV ஆை் கிமள : அரசாங்க முகாமை ்துவ 

உ வியாளர ்சசமவயின் இடைாற்றங்கள் 

 

அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ்சசமையின் I, II, 

III ஆை் தரங்கமளக் வகாண்ட அலுைலரக்ளின் 

ைருடாந்த இடைாற்றங்கள் ைற்றுை் ைருடாந்தைற்ற ( 

சாதாரண ைற்றுை் ஒத்துைாறல்) இடைாற்றங்கள். 

 

V ஆை் கிமள : அலுவலக பணியாளர் சசமவ 

 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

சுற்றறிக்மக 

• முகாமைத்துை சசமைச ்

சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• இமணந்த சசமைகள் 

சுற்றறிக்மக 

• சசமைை் பிரைாணக் 

குறிை்பு ைற்றுை் 

ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள் 

 



26 

 

இமணந்த அலுைலக ைணியாளர ் சசமையிக்கு 

உரித்தான அலுைலரக்ளின் ஒழுக்காற்று 

நடைடிக்மககள் தவிரந்்த நியைனை் ைழங்கல், 

ைதவியுயரவ்ு ைழங்கல், ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள், 

இடைாற்றங்கள், ைதவியுயரவ்ுகள், ஓய்வூதியை் 

வைறசவ்சய்தல் உள்ளிட்ட சகல தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக 

ரீதியான நடைடிக்மககள்  

 

VI ஆை் கிமள : இமணந்  சாரதிச ்சசமவ, அரசாங்க 

சைாழிசபயர்ப்பாளர் சசமவ ைற்றுை் இலங்மக 

நூலகர் சசமவ 

 

இமணந்த சாரதிச ் சசமை, அரசாங்க 

வைாழிவையரை்்ைாளர ்சசமை ைற்றுை் இலங்மக நூலகர ்

சசமைக்குரிய அலுைலரக்ளின் ஒழுக்காற்று 

நடைடிக்மக தவிரந்்த நியைனை் ைழங்குதல், 

இடைாற்றை் வசய்தல், ைதவியுயரவ்ு ைழங்குதல், ஓய்வு 

வைறச ் வசய்தல் உள்ளிட்ட தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக 

ரீதியான நடைடிக்மககள். 

 

VII ஆை் கிமள : இலங்மக  கவல் ைற்றுை்  

ச ாடர்பாடல் ச ாழில்நுட்பச ்சசமவ 

 

இலங்மக தகைல் ைற்றுை் வதாடரை்ாடல் 

வதாழில்நுட்ைச ் சசமைக்குரிய அலுைலரக்ளின் 

ஒழுக்காற்று நடைடிக்மககள் தவிரந்்த ஏமனய 

நியைனை் ைழங்குதல், இடைாற்றங்கள், ைதவியுயரவ்ு 

ைழங்குதல், ஓய்வு வைறச ் வசய்தல் உள்ளிட்ட தாைன 

ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான நடைடிக்மககள். 

e-HRM முமறமை, அரசாங்க நிரை்ாக 

ைணியாட்வதாகுதியினரின் தகைல் அமைை்பு, (PACIS) 

வதாடரை்ான சகல நடைடிக்மககமளயுை் 

சைற்வகாள்ளல்.   
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VIII  ஆை் கிமள : அபிவிரு ்தி அலுவலர் சசமவ 

 

அபிவிருத்தி அலுைலரக்ளின் ஒழுக்காற்று நடைடிக்மக 

தவிரந்்த ஏமனய நியைனை் ைழங்குதல், இடைாற்றை் 

சைற்வகாள்ளல், ைதவியுயரவ்ு ைழங்குதல், ஓய்வு வைறச ்

வசய்தல் உள்ளிட்ட தாைன ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான 

நடைடிக்மககள். 

 

ஆட்சசர்ப்பு ைற்றுை் பரீட்மசக் கிமள 

 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமை, அரசாங்க 

வைாழிவையரை்ைாளர ் சசமை, நூலகர ் சசமை, 

இலங்மக தகைல் வதாடரை்ாடல் வதாழில்நுட்ைச ்

சசமை, அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ்

சசமை சைான்ற சசமைகளுக்கு ஆட்சசரை்்பு 

வசய்ைதற்கான நடைடிக்மககள்.  

• சைற்கூறை்ைட்ட சசமைகளுக்கான துைக்கை் 

ையிற்சிகமள ஏற்ைாடு வசய்தல் ைற்றுை் இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிரை்ாக நிறுைகத்துடன் 

ஒருங்கிமணை்பு நடைடிக்மககமள 27 

சைற்வகாள்ளல். 

• சைற்ைடி சசமைகளில் ைற்றுை் அபிவிருத்தி 

அலுைலர ் சசமைக்குரிய விமனத்திறன் காண் 

தமடை் ைரீட்மசகமள சைற்வகாள்ளல். 

 

ஒழுக்காற்று விசாரமணக் கிமள 

 

இலங்மக நிரை்ாக சசமைக்கு ைற்றுை் இமணந்த 

சசமைகளுக்கு உரித்துமடய அலுைலரக்ள் 

சை்ைந்தைான ஒழுக்காற்று நடைடிக்மக. 
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சகாள்மகக் கிமள  

 

• அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ்சசமையின் 

அதிஉயர ் ைகுை்புமடய அலுைலரக்ளின் 

ஒழுக்காற்று நடைடிக்மக தவிரந்்த ஏமனய 

இடைாற்றங்கமள சைற்வகாள்ளல், ஒை்ைந்த 

அடிை்ைமடயில் சசமையில் ஈடுைடுத்துதல், ஓய்வு 

வைறச ் வசய்தல் ைற்றுை் ஏமனய சகல தாைன 

ைற்றுை் நிரை்ாக ரீதியான நடைடிக்மககள். 

• வைாது ைனுக்கள் வசயற்குழு, நிரை்ாக நடைடிக்மக 

வதாடரை்ான ைாராளுைன்ற ஆமணயாளர ்

(ஒை்பூட்ஸ்ைன்) அலுைலகை், அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழு, ைாராளுைன்ற ஆசலாசமன 

வசயற்குழு, ைனித உரிமைகள் ஆமணக்குழு, 

சசமைகளுக்கு உரித்தான 

வதாழிற்சங்கங்களினால் அனுை்ைை்ைடுை் 

கடிதங்களுக்கு ைதிலளித்தல். 

• சசமைக்கு உரித்தான ைாராளுைன்ற ைாய்வைாழி 

மூலைான வினாக்களுக்கு விமடயளித்தல். 

• கணக்காய்வு வினாக்கள், நீதிைன்ற 

நடைடிக்மககள், அரசியல் ைழிைாங்கல் குழுவின் 

ைரிந்துமர வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• ைாகாண சமைகளிடமிருந்து அனுை்ைை்ைடுை் 

பிணக்குகள் வதாடரை்ாக ைத்திய அரச சசமைக்கு28 

ஏற்ை ைதிலளித்தல். 

• அரசாங்க முகாமைத்துை உதவியாளர ் சசமைை் 

பிரைாணத்தின் ஏற்ைாடுகளுக்கு 28  ஏற்ை 

நடைடிக்மக எடுக்குை் சைாது எழுை் 

பிணக்குகளுக்கு ைற்றுை் சசமைை் பிரைாணத் 

திருத்தங்களில் அைசியை்ைடுை் நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல். 

• அரசாங்க முகாமைத்து உதவியாளர ்சசமையின் I, 

II, III ஆை் தரங்களுமடய அலுைலரக்ளின் 

பிரத்திசயகக் சகாமைகளுக்கு உரித்துமடயதற்ற 
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வைாதுைான விடயங்கள் வதாடரை்ாக நடைடிக்மக 

எடுத்தல்.   

நிர்வாகக் கிமள 

 

• இமணந்த சசமைை் பிரிவிற்கு கிமடக்கை் வைறுை் 

தைால் ைற்றுை் ைரீட்மசை் வைறுசைறுகள் 

என்ைனைற்றிமன உறுதிை்ைடுத்துை் 

ஆைணத்திமன முமறசாரந்்த ைமகயில் 

கிமளகளுக்கு விநிசயாகித்தல். 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவின் கிமளகளுக்கு 

அலுைலரக்மள இமணத்தல் ைற்றுை் விடுவித்தல் 

வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவின் ைதவிநிமல 

அலுைலரக்ளுக்கு கடமைை் ைட்டியமல ைழங்குதல். 

• இமணந்த சசமைை் பிரிவிற்குரிய நிரை்ாக 

அறிக்மக, ைருடாந்த ைதிை்பீடு ைற்றுை் 

சைண்டை்ைடுை் ஏமனய அறிக்மககமளத் 

தயாரித்தல். 

• இமணந்த சசமைை் பிரிவிற்குரிய அலுைலரக்ளின் 

விடுமுமறகள் வதாடரை்ான நடைடிக்மககள். 

• இமணந்த சசமைை் பிரிவிற்குரிய அலுைலரக்ளின் 

வைளிநாட்டு ைற்றுை் உள்நாட்டு ையிற்சிை் 

ைாடவநறிகளுக்காக ஈடுைடுத்துதல். 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவின் சரக்கு விைரை் 

ைட்டியமல ( இன்வைன்ட்ரி) இற்மறை்ைடுத்துதல். 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவிற்கு அைசியை்ைடுை் 

அலுைலக உைகரணங்மள அனுை்ைாமண வசய்தல் 

ைற்றுை் வைளிசயற்றுை் உைகரணங்கமள 

களஞ்சியசாமலக்கு ஒை்ைமடை்ைதற்கு 

அைசியை்ைடுை் நடைடிக்மககமள எடுத்தல். 

• இமணந்த சசமைகள் பிரிவின் ைருடாந்த 

வைாருட்கள் கணக்வகடுை்புக்கு உரிய 

நடைடிக்மககள். 
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• சனாதிைதிக்கு கூறுங்கள் நிகழ்சச்ித்திட்டத்திமன 

ஒருங்கிமணை்புச ்வசய்தல். 

இலங்மக 

நிரை்ாகச ்

சசமைை் 

பிரிவு 

இலங்மக நிரை்ாகச ்

சசமைக்கு உரித்தான 

அமைசச்ரமை ைற்றுை் 

அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவினால் 

ைழங்கை்ைடுை் 

தீரை்ானங்கமள 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல் 

ைற்றுை் அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவினால்  

ைழங்கை்ைடுை் 

அதிகாரங்கமள 

ஒை்ைமடத்தலிற்கு 

உரித்தான நடைடிக்மககள் 

வசயலாளரின் அல்லது 

சைலதிகச ் வசயலாளரின் ( 

அரசாங்க நிரை்ாகை்) 

அங்கீகாரத்துடன் இலங்மக 

நிரை்ாக சசமைை் 

கிமளயினால் 

நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுகி

ன்றது. 

• வைறுசைறுகமள உறுதிை்ைடுத்திக் வகாள்ைதற்காக 

சான்றிதழ்கமள ைரீட்மசத் திமணக்களத்துக்கு 

ைற்றுை் ைல்கமலக்கழங்களுக்கு அனுை்புதல். 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமையின் II ைற்றுை் III ஆை் 

தரங்களுக்கு இடைாற்றங்களுக்கான 

அனுைதியிமனை் வைற்றுக்வகாடுத்தல் ைற்றுை் I 

தரத்துக்குரியைரக்ளின் இடைாற்றங்கள் 

வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவினருக்கு அங்கீகாரத்திமன 

ைழங்குதல். 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமை சசமைை் 

பிரைாணத்துக்கு ஏற்ை விமனத்திறன் காண் தமடை் 

ைரீட்மசக்கு உரித்தான ைாடங்கள் ைற்றுை் 

அரசகருை வைாழி வதாடரை்ான சதரச்ச்ியிமனை் 

வைற்றிருை்ைதன்  சதமைை்ைாட்டில் இருந்து 

விடுவித்தல். 

• விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மசயின் 

வைறுசைறுகமள வைளியிடுதல்.  

• விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மசக்கு 

உரித்தான பிணக்குகள் வதாடரை்ாக அரசாங்க 

சசமை ஆமணக்குழுவிற்கு ைரிந்துமரகள் 

ைழங்குதல் ( அ.சச. ஆ. சுற்றறிக்மக 02/2011 இற்கு 

ஏற்ை) 

• சசமையில் நிரந்தரை்ைடுத்துைது வதாடரை்ாக 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவிற்கு சிைாரிசு 

வசய்தல்.  

• இடைாற்றங்களின் அடிை்ைமடயில் அலுைலரக்ள் 

மீள ைதவிகளில் கடமையிமன வைாறுை்சைற்றுக் 

வகாள்ைது வதாடரை்ாக அரச ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமகயில் பிரசுரிை்ைதற்கான அைசியை்ைடுை் 

நடைடிக்மககமள எடுத்தல். 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமைை் 

பிரைாணக் குறிை்பு 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க  நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• நாட்டுக்கு வைளிசய வசல்ைதற்கான 

விடுமுமறகளுக்கான ( தாைன விதிக்சகாமை XII 23 

ஆை் பிரிவிற்கு ஏற்ை) அங்கீகாரத்திமனை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்பில் குறிை்பிடை்ைட்டுள்ள 

விடயத் துமறகளுக்காக வைளிநாட்டுக் 

கற்மககளுக்கான விடுமுமறயிமன ைழங்குதல். ( 

முழுச ் சை்ைளத்துடனானது)  - (தாைன 

விதிக்சகாமையின் XII 14 ஆை் பிரிவிற்கு ஏற்ை) 

• சை்ைளைற்ற வைளிநாட்டு விடுமுமறக்கான  

(கற்மக/வதாழில்/கற்மகயுை் வதாழிலுை்) -  ( 

தாைனவிதிக் சகாமையுன் XII 16 ஆை் பிரிவிற்கு 

ஏற்ை) அனுைதியிமனை்  வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• கடமைகளுக்காக வை ளிநாவடான்றிற்கு 

இமணை்புச ் வசய்யை்ைட்டுள்ள அல்லது வை 

ளிநாட்டு கற்மகக்காக விடுமுமற வைற்றுள்ள  

ைதவியில் நிரந்தரைாக்கை்ைட்டுள்ள அரசாங்க 

அலுைலர ் ஒருைரின் ைாழ்க்மகத் துமணக்கான 

சை்ைளைற்ற விடுமுமறக்கான அனுைதியிமனை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்பின் 12 (III) ஆை் ைந்திக்கு 

அமைைாக் குறித்த சை்ைளை் ைடிமுமறயில் 

மைத்தல். 

• யாதாயினுவைாரு ைதவியில் ைதில் 

கடமையாற்றுைது வதாடரப்ில் உரிய சிைாரம்ச 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவிடை் 

சைரை்்பித்தல். 

• இரண்டாை் நிமலயில் சசமையாற்றுைதற்காக 

விடுவிை்ைது வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குவுக்கு சிைாரிமச சைரை்்பித்தல்.  

(நமடமுமற ஒழுங்குவிதிகளின் 143 இற்கு அமைய) 

• ைதவியுயரவ்ுகள் வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவுக்கு சிைாரிசுகமள சைரை்்பித்தல்.  
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• சசமையிலிருந்து ஓய்வு வைறுைது வதாடரை்ாக 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவுக்கு 

சிைாரிசுகமள சைரை்்பித்தல். 

• இலங்மக நிரை்ாக சசமையின் வகாள்மகத் 

தீரை்ானங்கள் வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவிற்கு ைற்றுை் அமைசச்ரமைக்கு 

சிைாரிசுகமள சைரை்்பித்தல். 

• சசமை மூை்பு வதாடரை்ான ைட்டியமல நடாத்திச ்

வசல்லல். 

• வைற்றிடங்களின் ைட்டியமல சைணிச ்வசல்லல். 

இலங்மக 

வைாறியிய

லாளர ்

சசமைை் 

பிரிவு 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

உதவிை் 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

வைாறியியலாளரக்ளின் 

நியைனை் ைற்றுை் 

ஒழுக்காற்று அதிகாரியாக 

இருை்ைைர ்அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுைாகுை்.  

• புதிய அலுைலரக்மள ஆட்சசரை்்பு வசய்யுை் 

நடைடிக்மக ைட்டுை்ைடுத்தை்ட்ட ைற்றுை் திறந்த 

அடிை்ைமடயில் இடை்வைறுகின்றது.  

• சசமையில் உறுதிை்ைடுத்துதல். 

• சசமையில் ைதிவியுயரத்்துதல் 

• சசமை நிமலயங்களுக்கு ைத்தியில் 

இடைாற்றங்கமள சைற்வகாள்ளல். 

• நன்னடத்மதக் காலத்திமன நீடிை்புச ்வசய்தல். 

• ஒழுக்காற்று நடைடிக்மக 

• சசமைத் சதமைை்ைாடுகளுக்கு ஏற்ை 

வைாறியியலாளர ்சசமைை் பிரைாணக் குறிை்பிமன 

திருத்தியமைத்தல். 

• ஒை்ைந்த அடிை்ைமடயில் சசமையில் இமணத்துக் 

வகாள்ைதற்கான சிைாரிசுகமள ைழங்குதல். 

• ைதவிகளில் ைதில் கடமையாற்றுைதற்காக 

நியைனை் வசய்தல். 

• நியதிச ் சட்ட சமைகள், கூட்டுத்தாைனங்கள், 

வைளிநாட்டு நன்வகாமடத் திட்டங்கள் 

சைான்றைற்றிற்காக அலுைலரக்மள விடுவித்தல். 

• புலமைை் ைரிசில்கள் ைற்றுை் ையிற்சிகளுக்காக 

அல்லது வதாழில்ைாய்ை்பு அல்லது வைளிநாட்டு 

கற்மகக்கான விடுமுமறகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• ஓய்வு வைறச ்வசய்தல் 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• இலங்மக 

வைாறியியலாளர ்

சசமையின் சசமை 

பிரைாணக் குறிை்பு 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• 1976 வதாழில்நுட்ை 

அலுைலரக்ளுக்காக 

நடாத்தை்ைடுை் 

ைரீட்மசக்காக அமைந்த 

பிரைாணக் குறிை்பு 

• வைாறியியலாளர ் சசமைை் 

பிரிவினால் 

வைளியிடை்ைடுை் 

சுற்றறிக்மககள். 
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• இராஜினாைாச ்வசய்தல். 

இலங்மக 

விஞ்ஞான, 

கட்டிடக் 

கமலஞர ்

ைற்றுை் 

வதாழில்நுட்

ை சசமைை் 

பிரிவு 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

உதவிை் 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

இலங்மக விஞ்ஞான, 

கட்டிடக் கமலஞர ் ைற்றுை் 

வதாழில்நுட்ைச ் சசமை 

அலுைலரக்ளின் 

நியைனங்கள் ைற்றுை் 

விடயை் வைாறுை்பு 

அதிகாரியாக இருை்ைைர ்

அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுைாகுை். 

இலங்மக விஞ்ஞான சசமவ 

• இலங்மக விஞ்ஞான சசமையில் நியனை் ைழங்கல், 

ைதவியுயரவ்ுகள் ைற்றுை் ஓய்வு வைறச ்வசய்தல். 

• திறந்த ஆட்சசரை்்புக்களுக்கு உரித்தான 

தகைல்கமள திமணக்களங்களில் இருந்து வைற்று 

ைரத்்தைானி அறிவித்தல்கமள தயாரித்து 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவிடை் சிைாரிசுக்கு 

சைரை்்பித்தல் ைற்றுை் சநரம்ுகை் ைரீட்மசகமள 

நடாத்தி சதரந்்வதடுக்கை்ைட்ட அலுைலரக்மள 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவின் சிைாரிசுடன் 

அனுை்புதல். 

 

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்பிமன 

திருத்தியமைத்தல். 

• வைற்றிடங்கமள நாளதுைமரை்ைடுத்தி 

முமறசாரந்்த ைமகயில் ைருடாந்தை் 

ஆட்சசரை்்புக்கமள சைற்வகாள்ளல். 

• சசமைக்கு உரித்தான வகாள்மகத் தீரை்ானங்கள் 

எடுை்ைதற்கான சிைாரிசுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• வதாழிற்சங்கங்களினால் முன்மைக்கை்ைடுை் 

விடயங்கள் வதாடரை்ாக அைற்றிற்கு தீரவ்ுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுை்ைதற்கு நடைடிக்மக எடுத்தல். 

• அலுைலரக்ளின் சசமை மூை்புை் ைட்டியமலை் 

சைணிச ்வசல்லல். 

• விஞ்ஞான சசமை அலுைலரக்ளின் சசமை 

புதுமுகை் ையிற்சிகள் ைற்றுை் இயலளவு விருத்திை் 

ையிற்சிகமள ஏற்ைாடு வசய்தல். 

• அலுைலரக்ள் வதாடரை்ான ஒழுக்காற்று 

விசாரமணகளுக்கு உரித்தான சிைாரிசுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• அலுைலரக்ளினால் வதாடுக்கை்ைட்டுள்ள 

ைழக்குகள் வதாடரை்ாக சட்டைா அதிைர ்

 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசியலமைை்பு 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனை் 

• அதி விசசட ைரத்்தைானிை் 

ைத்திரிமக 

• சுற்றறிக்மக 

• நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• ைன விலங்குகள் ைற்றுை் 

தாைரங்கள் ைாதுகாை்புக் 

கட்டமளச ்சட்டை் 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

• ைனை் ைாதுகாை்புக் 

கட்டமளச ்சட்டை் 

• இலங்மக விஞ்ஞான, 

கட்டிடக் கமலஞர ் ைற்றுை் 

வதாழில்நுட்ைச ் சசமைக்கு 

உரித்தான சசமைை் 

பிரைாணக் குறிை்பு. 
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திமணக்களத்துக்கு அைதானங்கமளை்  

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மசயின் 

வைறுசைறுகமள வைளியிடுதல். 

• ைட்டுை்ைடுத்தை்ைட்ட ஆட்சசரை்்பு 

அறிவித்தல்களுக்கான சிைாரிசுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• ஆட்சசரை்்பு வசய்ைதற்கான நமடமுமறயிமன 

திருத்தியமைை்ைதற்கான சிைாரச்ிமன 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

இலங்மக கட்டிடக் கமலஞர் சசமவ 

• இலங்மக கட்டிடக் கமலஞர ்சசமையில் நியைனை் 

ைழங்குதல், ைதவியுயரவ்ு ைற்றுை் ஓய்வுவைறச ்

வசய்தல். 

• திறந்த ைற்றுை் ைட்டுை்ைடுத்தை்ைட்ட 

ஆட்சசரை்்புக்களுக்கு உரித்தான தகைல்கமள 

திமணக்களங்களில் இருந்து தருவிக்கை்ைட்டு 

ைரத்்தைானி அறிவித்தல்கமளத் தயாரித்து 

அரசாங்க சசமை ஆமணக்குழுவிடை் 

சிைாரச்ுகமள சைரை்்பித்தல் ைற்றுை் சநரம்ுகை் 

ைரீட்மச நடாத்தை்ைட்டு சதரந்்வதடுக்கை்ைடுை் 

அலுைலரக்மள அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுைடை் சிைாரச்ுடன் அனுை்பி மைத்தல். 

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்புக்கமள 

திருத்தியமைத்தல். 

• வைற்றிடங்கமள நாளதுைமரை்ைடுத்தி 

முமறசாரந்்த ைமகயில் ைருடாந்த 

ஆட்சசரை்்புக்கமள சைற்வகாள்ளல். 

• சசமைக்கு உரித்தான வகாள்மகத் தீரை்ானங்கள் 

எடுை்ைதற்குரிய சிைாரச்ுகமளை்  

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• வதாழிற்சங்கங்களினால் சைரை்்பிக்கை்ைடுை் 

விடயங்கள் வதாடரை்ாக தீரவ்ுகமள ைழங்குைதற்கு 

நடைடிக்மக எடுத்தல். 
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• அலுைலரக்ளின் சசமை மூை்புை் ைட்டியமல 

சைணிச ்வசல்லல். 

• விஞ்ஞான சசமை அலுைலரக்ளின் சசமைத் துைக்க 

ையிற்சி ைற்றுை் இயலளவு விருத்திை் ையிற்சியிமன 

ஏற்ைாடு வசய்தல். 

• அலுைலரக்ள் வதாடரை்ான ஒழுக்காற்று 

விசாரமணகளுக்கு உரிய சிைாரச்ுகமள 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• அலுைலரக்ளினால் வதாடுக்கை்ைடுை் ைழக்குகள் 

வதாடரை்ாக சட்டைா அதிைர ் திமணக்களத்துக்கு 

அைதானங்கமள ைழங்குதல். 

• விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மசயின்  

வைறுசைறுகமள வைளியிடுதல். 

 

இலங்மக ச ாழில்நுட்ப சசமவ 

 

• ஆட்சசரை்்புக்கள், ைதவியுயரவ்ுகள், விமனத்திறன் 

காண் தமடை் ைரீட்மசகள், திமணக்கள ஆய்வுகள் 

வதாடரை்ாக இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ்சசமையின் 

பிணக்குகளுக்கான சசமைை் பிரைாணங்களுக்கு 

ஏற்ை ஆசலாசமனகமள ைழங்குதல். 

• இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ் சசமையின் ைதவிை் 

வையரக்மள திருத்தியமைை்ைதற்கு ைற்றுை் 

ைதவிகமள உள்ளீரக்்கை்ைடுைதற்கு உரித்தான 

சிைாரச்ுகமளை் வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ் சசமையின் 

வதாழிற்சங்கங்களினால் அை்ைை்சைாது 

சகாரை்ைடுை் சகாரிக்மககள் வதாடரை்ான 

பிரசச்ிமனகமள ஆராய்தல், சசமைை் பிரைாணக் 

குறிை்பிற்கு உரித்தான பிணக்குகமள 

வதளிவுைடுத்துதல், உரிய சிைாரச்ுகமள குறித்த 

நிறுைனங்களில் இருந்து வைற்றுக்வகாள்ளல், 

குறித்த நிறுைனங்கள் ைற்றுை் வதாழிற்சங்கங்கள் 

அமை வதாடரை்ான விழிை்புணரவ்ூட்டல் ைற்றுை் 
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அைசியை்ைடுை் சைாது அது வதாடரை்ாக அரசாங்க 

சசமை ஆமணக்குழுவிடை் இருந்து சிைாரச்ிமனை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• ைல்சைறு நிறுைனங்களின்  மூலை் வதாழிற் ையிற்சி 

சான்றிதழ்கள் வதாடரை்ாக சைற்வகாள்ளை்ைடுை் 

வினைல்கள் காரணைாக குறித்த 

நிறுைனங்களுடன் வதாடரப்ுைட்டு சிைாரச்ுகமளை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல்.  

• சசமைை் பிரைாணக் குறிை்பின் திருத்தங்களுக்கு 

உரித்தாக நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல். 

• கிட்டத்தட்ட 159 ைதவிை் வையரக்ளுக்காக 

தயாரிக்கை்ைட்ட ஆட்சசரை்்பு நமடமுமறக்கான 

சிைாரச்ிமனை் வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• அை்ைை்சைாது எழுை் பிரசச்ிமனகள் வதாடரை்ாக 

அைசியை்ைடுை் வகாள்மகத் தீரை்ானங்கமள 

எடுை்ைதற்காக விடயங்கமள ஆராய்ந்து அரசாங்க 

சசமை ஆமணக்குழுவுக்கு சிைாரச்ிமனை் 

வைற்றுவகாடுத்தல். 

• இலங்மக வதாழில்நுட்ை சசமையின் 

அலுைலரக்ளுக்கு ைல்சைறு திமணக்களங்கள் 

ைல்சைறு திமணக்களத் தமலைரக்ளுக்கு கீழ்க் 

காணை்ைடுைதனால் நிரந்தரை்ைடுத்துதல், 

ைதவியுயரவ்ுகமள சைற்வகாள்ளல், அைரக்ளின் 

வதாழில்நுட்ைை் ைணிகளில் ஏற்ைடுை் சிக்கல்கள் 

வதாடரை்ாக ைற்றுை் ஏமனய நிரை்ாக 

நடைடிக்மககள் வதாடரை்ான பிணக்குகள் எழுை் 

சைாது ஆசலாசமனச ் சமையின் மூலை் 

விடயங்கமள ஆய்வு  வசய்து அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவிடை் சிைாரச்ுகமள ைழங்குதல்.  

• இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ் சசமையின் 

விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மச ைற்றுை் 

விசசட தரங்களுக்கு ைதவியுயரத்்துைதற்கான 

ைரீட்மசகமள நடாத்துைது வதாடரை்ான 

ைரத்்தைானி அறிவித்தல்கமளத் தயாரித்தல், 
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சிைாரச்ிமனை்  வைற்றுக்வகாள்ளுதல்  ைற்றுை் 

வைற்றுக்வகாடுத்தல், வைறுசைறுகமள 

வைளியிடுதல், சலுமகக் காலங்கமள ைழங்குதல் 

ைற்றுை் ைதவியுயரவ்ுகள் வதாடரை்ான 

சிைாரச்ுகமள வைற்றுக்வகாடுத்தல். 

• வைாதுைான நிரை்ாக நடைடிக்மககள் 

இலங்மக 

கணக்காளர ்

சசமைை் 

பிரிவு 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

உதவிை் 

ைணிை்ைாள

ர ்- 2 

இலஙமக கணக்காளர ்

சசமை அலுைலரக்ளின் 

நியைன்ஙகள் ைற்றுை் 

ஒழுக்காற்று அலுைலராக 

இருை்ைைர ்அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுைாகுை். 

• ஆட்சசரை்்புக்கள். 

• சசமையில் நிரந்தரைாக்கல். 

• இடைாற்றங்மள ைழங்குதல். 

• வைறுசைறுகமள உறுதிை்ைடுத்திக் வகாள்ைதற்காக 

ைரீட்மசத் திமணக்களை் ைற்றுை் 

ைல்மலக்கழகங்களுக்கு அனுை்பி மைத்தல். 

• விமனத்திறன் காண் தமடை் ைரீட்மசகமள 

நடாத்துதல். 

• ைதவியுயரவ்ுகள் வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவிற்கு ைரிந்துமரகமள ைழங்குதல். 

• ஏசதனுை் ஒரு ைதவியில் ைதில் கடமையாற்றுதல் 

வதாடரை்ான குறித்த ைரிந்துமரயிமன அரசாங்க 

சசமை ஆமணக்குழுவிற்கு ைழங்குதல். 

• நாட்டிற்கு வைளிசய வசலவிடுைதற்கு உரித்தான 

விடுமுமறகமள அனுைதித்தல். 

• சசமை நீடிை்பு ைற்றுை் ஓய்வு வைறச ்வசய்தல். 

• சசமை மூை்புநிமலை் ைட்டியமல முகாமைத்துைை் 

வசய்தல். 

• ைதவி வைற்றிடை் ைட்டியமல முகாமைத்துைை் 

வசய்தல். 

• இலங்மக கணக்காளர ் சசமையின் வகாள்மகத் 

தீரை்ானங்கள் வதாடரை்ாக அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவிற்கு ைற்றுை் அமைசச்ரமைக்கு 

சிைாரச்ிமன ைழங்குதல். 

• ஒழுக்காற்று நடைடிக்மக 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  

• இலங்மக கணக்காளர ்

சசமை பிரைாணக் குறிை்பு 

இலங்மக 

திட்டமிடல் 

சசமைை் 

இலங்மக திட்டமிடல் சசமை 

அலுைலரக்ளின் 

நியைனங்கள் ைற்றுை் 

• இலங்மக திட்டமிடல் சசமைக்கு ஆட்சசரை்்புச ்

வசய்தல். 

• இலங்மக திட்டமிடல் சசமையில் நிரந்தரைாக்கல். 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 
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பிரிவு 

ைணிை்ைாள

ர ்-  1 

உதவிை் 

ைணிை்ைாள

ர ்- 1 

விடயை் வைாறுை்பு 

அலுைலராக இருை்ைைர ்

அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுைாகுை்.  

• தரை்ைடுத்தை்ைட்ட ைதவியுயரவ்ுகமள ைழங்குதல். 

• இடைாற்றங்மள ைழங்குதல். 

• அலுைலரக்ளுக்கான விமனத்திறன் காண் தமடை் 

ைரீட்மசயிமன நடாத்துதல். 

• இலங்மக திட்டமிடல் சசமையின் அலுைலரக்ளின் 

சசமைக் காலத்திமன நீடித்தல் ைற்றுை் ஓய்வு 

வைறச ்வசய்தல். 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  

• இலங்மக திட்டமிடல் 

சசமை பிரைாணக் குறிை்பு 

ைனித ைளை் 

பிரிவு  

சிசர ்ட 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

 

 • இை் அமைசச்ுக்கு உரித்தான அலுைலரக்ளின் 

உள்நாட்டுை் ையிற்சிை் ைாடவநறிக் கட்டணங்கமள 

வசலுத்துதல் வதாடரை்ான நடைடிக்மககமள 

சைற்வகாள்ளல். 

• ைாடவநறிக் கட்டணங்கமளச ் வசலுத்துைது 

வதாடரை்ான நிதிக் கட்டுை்ைாட்டிமன 

சைற்வகாள்ைதற்கு அைசியை்ைடுை் தகைல்கமளச ்

சசகரித்தல் ைற்றுை் தரவுத் தளத்திமன சைணல். 

• உள்நாட்டு ையிற்சி ைாய்ை்புக்கள் (குறுகிய கால/ 

ைட்டை்பின் ைட்டை் / ைட்டை்பின் ைட்ட டிை்சளாைா) 

என்ைன வதாடரை்ாக அலுைலரக்மள 

விழிை்பூட்டுதல்  

• உள்நாட்டுை் ையிற்சி நிறுைனங்களுடன் இமணந்து 

ையிற்சிக்குரிய ைாய்ை்புக்கமளை் வைறுதல்.. 

• அமைசச்ின் கீழ் கடமையாற்றுை் சகல 

ைணியாளரக்ளினதுை் வைளிநாட்டு ைற்றுை் 

உள்நாட்டுை் ையிற்சித் சதமைை்ைாடுகமள 

இனங்காணல்.  

• இை் அமைசச்ுக்கு உரித்தான ஏமனய 

திமணக்களங்கள் / நிறுைனங்களில் 

கடமையாற்றுை் சகல அலுைலரக்ளினதுை் கடமை 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  

•  வைளிநாட்டுை் 

ையிற்சிக்கான இரு 

நாடுகளுக்குமிமடயிலான  

ஏற்ைடுத்திக் 

வகாள்ளை்ைட்ட ஒை்ைந்தை். 



39 

 

நிமித்தை் எடுக்கை்ைடுை் வைளிநாட்டு 

விடுமுமறகள் வதாடரை்ாக நடைடிக்மக 

சைற்வகாள்ளல். 

• வைளிநாட்டு ைளங்கமள திமணக்களத்தின் 

ஊடாகை் வைற்று நீண்ட கால வைளிநாட்டுை் 

ையிற்சிகள் வதாடரை்ாக அலுைலரக்மள 

விழிை்பூட்டல். 

• குறுகிய கால வைளிநாட்டுை் ையிற்சிக்கான 

தமகமையுமடய அலுைலரக்ளின் வையரை்் 

ைட்டியல் வதாடரை்ாக நடைடிக்மக சைற்வகாள்ளல்.  

• குறுகிய கால வைளிநாட்டுை் ையிற்சிக்கு 

தமகமையுமடய அலுைலரக்மளத் 

சதரந்்வதடுக்குை் வைாருட்டு அைசியை்ைடுை் 

தகைல்கள் / அறிக்மககமள ைழங்குைதற்கு 

அைசியை்ைடுை் தரவுத் தளத்திமனை் சைணல் 

ைற்றுை் அதற்கு அைசியை்ைடுை் தகைல்கமளச ்

சசகரித்தல். 

o அலுைலரக்ள் ைங்குைற்றியுள்ள வைளிநாட்டுை் 

ையிற்சிகள் வதாடரை்ான தகைல்கள்.  

o அலுைலரக்ளின் தமகமைகள் வதாடரை்ான 

தகைல்கள் (கல்வி/ ஆங்கில வைாழித் சதரச்ச்ி) 

சைான்ற விடயங்கள்.  

o உற்ைத்தித்திறன் விருதுகள் / முகாமைத்துைை் 

சைாட்டிகளில் வைற்றியீட்டிய அலுைலரக்ளின் 

தகைல்கள். 

• நன்வகாமட முகைரக்ளுடன் இமணந்து 

அைசியை்ைடுை் அறிக்மககள் / 

முன்வைாழிவுகமளத் தயாரித்து வைளிநாட்டுை் 

ையிற்சிக்குரிய ைாய்ை்புக்கமளை் 

வைற்றுக்வகாள்ளல்.  

• சநரடியாகை் வைறை்ைட்ட வைளிநாட்டுை் ையிற்சி 

ைாய்ை்புக்கள் சை்ைந்தைாக வசயற்ைடுதல். 

• வைளிநாட்டுை் ையிற்சிகளின் மூலை் அலுைலரக்ள் 

வைற்றுக்வகாண்ட அறிவு ைற்றுை் அனுைைங்கமள 
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அைரக்ள் தங்களது நிறுைனங்களின் 

சைை்ைாட்டிற்காக ஈடுைடுத்திய விதை் ைற்றி 

வதாடரந்டைடிக்மக சைற்வகாள்ளல். 

• இை் அமைசச்ின் கீழ் கடமையாற்றுை் சகல 

அலுைலரக்ளினதுை் வைாழிை் ையிற்சித் 

சதமைகமள இனங்கண்டு, அைற்றிமன பூரத்்தி 

வசய்ைதற்கான நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமள 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல்.  

• இை் அமைசச்ின் கீழ் கடமையாற்றுை்  தகுதியுமடய 

ைதவிநிமல அலுைலரக்ளுக்கான சலுமக 

அடிை்ைமடயில் சைாட்டார ் ைாகனங்ளுக்கான 

அனுைதிை்ைத்திரங்கமள ைழங்குைது வதாடரை்ான 

சகல நடைடிக்மககள். 

• நிறுைனத்திற்கு வைளிசய அமைந்த ையிற்சிகமள 

ஒழுங்கு வசய்தல்.  

• 25 ைாைட்டங்களுக்கு உரித்தான முகாமைத்துைை் 

சாராத அரச அலுைலரக்ள் வதாடரை்ாக அமைந்த 

ையிற்சி ைாடவநறிக்காக ைாைட்டங்களுக்கு 

உரித்தான ைதிை்பீடுகமள  வைறுதல் ைற்றுை் நிதி 

ஒதுக்கீடுகமள வைற்றுக்வகாடுத்தல்.  

• நடாத்தை்ைடுை் ையிற்சிை் ைட்டமறகள் வதாடரை்ான 

பூரணைாக ைதிை்பீடு வசய்தல் ைற்றுை் 

அைற்றிமனை் சைணிச ்வசல்லல். 

• ைளைாளரக்ளுக்கான ையிற்சித் சதமைகமள 

இனங்கண்டு எஞ்சிய ைாடவநறிகளுக்காக 

ைங்குவைறச ் வசய்யுை் நடைடிக்மகயிமன 

ஒருங்கிமணத்தல். 

தகைல் 

வதாழில்நுட்

ைை் பிரிவு  

சிசர ்ட 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

 • அமைசச்ின் ைணிை்ைாளரக்ளுக்கு மின்னஞ்சல் 

ைசதிகள் ைற்றுை் இமணயத்தள சசமைகமள 

ைழங்குைதற்கான ஏற்ைாடுகள்.  

• அமைசச்ின் இமணயத்தளத்மதை் ைராைரித்தலுை் 

விருத்திவசய்தலுை். 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 
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உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

• அமைசச்ின் கிமளகளுக்காகத் தரவுத்தளத்மதயுை் 

சை்ைந்தை்ைட்ட வைன்வைாருமளயுை் அபிவிருத்தி 

வசய்தல். 

• அமைசச்ின் கணனிகமள ைராைரித்தல் ைற்றுை் 

நிறுைனத்தினுள் ைமலமைை்பிமனை் (Local Area 

Network) ைராைரித்தல்.  

• அமைசச்ின் ைணியாளரக்ளுக்கு கணனி 

அறிவிமன சைை்ைடுத்துைதற்காக அைரக்ளுக்கு 

ையிற்சியளித்தல்.  

• மின்னஞ்சல், இமணயத்தளை் என்ைைற்றினூடாக 

அரசாங்க நிரை்ாக  சுற்றறிக்மககமள பிரசுரித்தல்.  

• அரச துமற நிறுைனங்களுக்கான தகைல் 

வதாழில்நுட்ைச ்சசமைகமள ைழங்குதல். 

• தகைல் வதாழில்நுட்ை முமறமையிமன அறிமுகஞ் 

வசய்தல், முகாமைத்துைை் வசய்தல் ைற்றுை் ைசதி 

ைாய்ை்புக்கமள ைழங்குை் மூன்றாை் தரை்பு 

ைழங்குநரக்மள முகாமை வசய்தல். 

 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 

புலனாய்வு, 

ஆராய்சச்ி 

ைற்றுை் 

வசயற்ைாட்

டுை் பிரிவு 

சைலதிகச ்

வசயலாளர ் - 

1 

சிசர ்ட 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

02 

 • ஊழல் சைாசடிகள் இடை்வைறுை் சந்தரை்்ைங்கமள 

தடுக்குை் ைமகயில் தற்சைாமதய அரச சசமையில் 

நிலவுை் ைலவீனைான முமறமைகமள மிகவுை் 

சிறந்த ைமகயில் ைாற்றங்கமள சைற்வகாள்ளல். 

• குமறநிமர  முகாமைத்துைை் வைாறிமுமறயிமன 

நிறுவி நடாத்திச ் வசல்லல், அதன் மூலை் 

குமறநிமரகமள  முகாமை வசய்ைதற்கான 

முமறமைவயான்றிமன ைாரை்ைரிய நிமலயில் 

இருந்து நவீன முமறயிமன சநாக்கி 

சைை்ைடுத்துதல்.   

• எந்தவைாரு அரச நிறுைனத்தினதுை் ஆரை்ை 

புலனாய்விமன சைற்வகாள்ைதற்கு 

அைசியை்ைடுமிடத்து அை் ைணியிமன 

நிமறசைற்றிக் வகாடுை்ைதற்குரிய புலனாய்வு 

அலகாக வதாழிற்ைடுதல். 

• புலனாய்விற்கு உட்ைடுை் 

நிறுைனங்களுக்கு 

உரித்தான திமணக்களச ்

சுற்றறிக்மக, நிரை்ாகக் 

சகாமை ைற்றுை் சட்டங்கள்  

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 
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• இை் அமைசச்ின் அடிை்ைமட விடயை் ைரை்ைாகக் 

காணை்ைடுை் அரச துமறயின் ைனித ைள 

முகாமைத்துைத்துக்கு உரிய ஒட்டுவைாத்த அரச 

சசமையின் ஒழுக்காற்றிமன ைாதுகாை்ைதற்கான 

நடைடிக்மக எடுக்குை் சைாது ைலை் ைாய்ந்த 

புலனாய்வு அலவகான்றிமன ஏற்ைடுத்துதல்.  

• முமறசாரந்்த ஆராய்சச்ிச ் வசயற்ைாடுகளின் 

மூலை் அரச முகாமைத்துை வகாள்மககளின் 

உருைாக்கத்திற்குை் நரை்ாக 

ைறுசீரமைை்புக்களுக்காக அைசியை்ைடுை் தரவுகள், 

தகைல்கள் ைற்றுை் அனுைைங்கமளை் 

வைற்றுக்வகாள்ளுை் பிரதான மூலங்களாக 

நடைடிக்மக சைற்வகாள்ளல்.  

• வதாடரந்்சதரச்ச்ியாக இடை்வைறுை் முமறசாரந்்த 

வசயற்ைாடுகளின்  மூலை் அரச துமறயினுள் ஊழல், 

சைாசடிகள் இடை்வைறுை் சாத்தியக்கூறிமன 

குமறத்தல். 

• தகைலறியுை் உரிமைச ்சட்டத்தின் கீழ் நடைடிக்மக 

எடுத்தல். 

• அமைசச்ுக்கு உரித்தான வைளியீடுகமளை் 

பிரசுரித்தல். 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  

• தகைலறியுை் உரிமைச ்

சட்டை் 

உள்ளக 

கணக்காய்

வுை் பிரிவு 

உள்ளக 

கணக்காய்

ைாளர ்- 1 

 • அமைசச்ின் கண்காணிை்பின் கிழ் இயங்குகின்ற 

நிறுைனங்களின் உள்ளக கணக்காய்வு 

நடைடிக்மககமள நிமறசைற்றுை் சைாது நிதிை் 

பிரைாணை் 133 இல் குறிை்பிடை்ைட்டுள்ளைாறு கீழ்க் 

குறித்துமரக்கை்ைட்டுள்ள ைணிகள் வதாடரை்ாக 

விச ட அைதானத்திமனச ்வசலுத்துகின்றது  

• தைறுகள் ைற்றுை் சைாசடிகள் இடை்வைறுைதமனத் 

தவிரை்்ைதற்காக திமணக்களங்கள் ைற்றுை் 

நிறுைனங்களினுள் வசயற்ைடுத்தை்ைடுை் உள்ளக 

ைரிசசாதமனகள் ைற்றுை் கட்டுை்ைாட்டு முமறகள் 

என்ைன திட்டமிடலிமனை் சைான்சற உள்ளைடியான 

வசயற்ைாடுகளுை் வைற்றியளிக்குைா என 

ஆராய்தல்.  

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக 
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• கணக்குகள் ைற்றுை் ஏமனய அறிக்மககளின் 

நை்பிக்மகத் தன்மையிமன உறுதிை்ைடுத்துதல் 

ைற்றுை் ையன்ைடுத்தை்ைட்டுள்ள கணக்கீட்டு 

ஒழுங்கு முமறகளின் மூலை் பிமழயற்ற நிதிக் 

கூற்றுக்கமளத் தயாரித்தலுக்கு அைசியை்ைடுை் 

தகைல்கள் ைழங்கை்ைட்டுள்ளதா என்ைதமன 

ைரிசசாதித்துை் ைாரத்்தல்.  

• நிறுைனத்தில் கடமையாற்றுை் ைணியாட் 

வதாகுதியினரிடை் ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள 

வைாறுை்புக்கமள திறை்ைட நிமறசைற்றுைதற்கு 

அைரக்ளின் வசயலாற்றுமகத் தரத்திமன ைதிை்பீடு 

வசய்தல்.  

• திமணக்களை்ை் / நிறுைனத்துக்குச ் வசாந்தைான 

ைளங்கமள சகலவிதைான சசதங்களில் இருந்துை் 

எை்ைளவு தூரத்துக்கு ைாதுகாக்கை்ைட்டுள்ளது 

என்ைதமன ைதிை்பிடல்.  

• அரசாங்க தாைன விதிக்சகாமை , அரசாங்க நிதிை் 

பிரைாணை் ைற்றுை் அரசாங்க நிரை்ாக விடயை் 

வைாறுை்பு அமைசச்ினாலுை் வைாது 

திமறசசரியினாலுை் காலத்துக்குக் காலை் 

பிரசுரிக்கை்ைடுை் சுற்றறிக்மககள் ைற்றுை் ஏமனய 

குமறநிரை்பு ஆசலாசமனகள் என்ைன 

கமடை்பிடிக்கை்ைடுகின்றனைா என ஆராய்தல்.  

• வீண்விரயை், வசயற்ைாடற்ற ைற்றுை் அளவிமன 

விஞ்சிய ைமகயில் வசலவு வசய்ைமதத் தடுை்ைது 

சைான்சற, அைற்றிமன உள்ளடக்குைதற்குக் 

மகயாளை்ைடுகின்ற உள்ளக கட்டுை்ைாட்டு திட்ட 

நியைங்கமள ஆராய்தல். 

• திமணக்களத்தின் / நிறுைனத்தின் கணக்கு 

நமடமுமறகள் ைற்றுை் ஏசதனுவைாரு ைமகயில் 

நிதி வசலைாைதற்கு காரணைாக அமையுை் 

வசயற்ைாடுகமள ைரீட்சித்துை் ைாரத்்தல் ைற்றுை் 

திமணக்களத்தின் வசாத்துக்கள் ைற்றுை் 

ைளங்கமளை் ைாதுகாை்ைாகவுை் சிக்கனைாகவுை் 
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முமறசாரந்்தைாறு ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றதா 

என்ைதமன ஆராய்தல்.  

• சதமைசயற்ைடுை் சந்தரை்்ைங்களில் விச ட 

விசாரமணகமள நடாத்துதல். 

• உற்ைத்தித்திறன் ைாய்ந்த வசயலாற்றுமகக்காக 

முமறமைை் ைகுை்ைாய்வு ைற்றுை் வசயலாற்றுமகை் 

ைகுை்ைாய்வு.  

• முகாமைத்துை கணக்காய்வு திமணக்களத்தினால் 

அை்ைை்சைாது வைளியிடை்ைடுை் அறிவுறுத்தல்கள் 

ைற்றுை் ைழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்ை வசயற்ைடுைதுை், 

அந்தந்த ைருடங்களின் சகல காலாண்டுக்குை் ஒரு 

முமற அமைசச்ின் கணக்காய்வு முகாமைத்துை 

குழுக் கூட்டங்கமள நடாத்துதல், அக்கூட்டங்களில் 

எடுக்கை்ைடுை் தீரை்ானங்களின் வசயற்ைடுத்துமக 

முன்சனற்றை் வதாடரை்ாக வதாடர ்நடைடிக்மகமள 

எடுை்ைது இை்பிரிவிடை் ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள 

ைற்றுவைாரு ைணியாகுை். 

ஓய்வூதியை் 

பிரிவு 

சைலதிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

உதவிச ்

வசயலாளர ் - 

1 

 • ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பு, விதமைகள், 

அநாமதகள் ஓய்வூதியச ்சட்டை் ைற்றுை் ஓய்வூதியை் 

வதாடரை்ான ஏமனய கட்டமளச ் சட்டங்களில் 

உள்ள சட்ட விதிமுமறகமள 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல்.  

• ஓய்வூதியத் திமணக்களத்தின் நிரை்ாக ைற்றுை் 

அபிவிருத்தி வசயற்ைாடுகமள ஒருங்கிமணை்புச ்

வசய்தல். 

• ஓய்வூதியை் வைறுநரக்ள் ைற்றுை் அைரக்ளின் 

சங்கங்களினால் முன்மைக்கை்ைடுை் 

குமறைாடுகள் ைற்றுை் முமறை்ைாடுகமள 

விசாரமண வசய்தல் ைற்றுை் அைசியை்ைடுை் 

ைமகயில் குறித்த நிறுைனங்களுடன் 

ஒருங்கிமணந்து பிணக்குகமளத் தீரை்்ைதற்கு 

நடைடிக்மக எடுத்தல்.  

• ஓய்வூதிய நிலுமை, ஒய்வூதியத்திமன 

ஒை்ைமடத்தல், உரித்துமடமை சகாரை்ைடாத 

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் 

குறிை்பு ைற்றுை் அதன் 

திருத்தங்கள்  

• 1989 இலக்கை் 01 இமனக் 

வகாண்ட விதமைகள், 

அநாமதகள் ஓய்வூதியச ்

சட்டை் ைற்றுை் அதன் 

திருத்தங்கள். 

• 1983 இலக்கை் 24 

இமனயுமடய 

தபுதாரரக்ள், அநாமதகள் 

சட்டை் ைற்றுை் அதன் 

திருத்தங்கள். 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற 

ஒழுங்குவிதிகள் 
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ஓய்வூதியங்கள் வதாடரை்ான பிணக்குகளுக்கு 

ைதிலளித்தல்.  

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பின் 12 ைற்றுை் 15 ஆை் 

பிரிவுகளின் கீழ் ஓய்வூதியை் வைறச ் வசய்யை்ைட்ட 

அலுைலரக்ளுக்கு ஓய்வூதியை் ைழங்குைது 

வதாடரை்ாக வசயலாளரின் முடிவிமன உரிய 

நிறுைனத்திற்கு அறிவித்தல்.  

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பின் மூலை் அரச 

நிருைாக, முகாமைத்துை ைற்றுை் சட்டமுை் 

ஒழுங்குை் ைற்றிய அமைசச்ின் வசயலாளருக்கு 

ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள சைறு ைணிகமள 

நிமறசைற்றுைதற்கு உரித்தான வசயற்ைாடுகள்.  

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் குறிை்பு ைற்றுை் ஓய்வூதியை் 

ைற்றுை் அதனுடன் வதாடரப்ுமடய ஏமனய 

கட்டமளச ் சட்டங்கமள திருத்தியமைை்ைதற்கு 

உரிய நடைடிக்மககமள சைற்வகாள்ளல்.  

• ஓய்வூதியை் வதாடரை்ான நடைடிக்மககளின் சைாது 

உரித்துமடய சகல நிறுைனங்கள் ைற்றுை் 

அலுைலரக்ளுடன் ஒருங்கிமணை்புச ் வசய்து 

நடைடிக்மக எடுத்தல். 

• தாைன விதிக்சகாமையின் 

XLVIII ஆை் அத்தியாயத்தின்   

33 ைற்றுை் 36 ஆை் பிரிவுகள் 

• குறித்த சகல ஓய்வூதிய 

சுற்றறிக்மககள் 

• ஓய்வூதியை் வதாடரை்ான 

அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• 1970 இலக்கை் 18 இமனக் 

வகாண்ட ஆயுதை் ைமட 

விதமைகள் அநாமதகள் 

ஓய்வூதியச ்சட்டை் 

வதசிய 
தைாழிகள் 
பிரிவு 

 

வைலதிக 
தசயலாளர் 

அனைச்சின் தசயலாளரால் 
ஒப்பனைக்கப்பட்டுள்ள 
நிர்வாகம் ைற்றும் நிதி 
அதிகாரங்கள்  

 

• அரசகருை தைாழிகள் விையப்பரப்பிற்குரிய 

தகாள்னககள், நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் ைற்றும் 

கருத்திட்ைங்கமள ஏற்ைடுத்துதல், 

அமுல்ைடுத்துதல், பின்னூட்டல்கள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீடு.     

• அரசியனைப்பில் III ைற்றும் 

IV ஆம் அதிகாரத்தில் 

உள்ளைக்கப்பட்டுள்ள 
தைாழிகள் ததாைர்பாை 
ஒதுக்கீடுகள்   

ைாராளுைன்

ற 

அலுைல்கள் 

பிரிவு  

சைலதிக 

வசயலாளர ்

• தாைனவிதிக் சகாமை 

• நிதிை் பிரைாணங்கள் 

• அரச சசமை 

ஆமணக்குழு 

வசயவலாழுங்கு விதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டல் 

சகாமை 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளின் ைதவியணி 

நியைனங்கள் 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளின் ைதவியணிக்கான 

தரமுயரவ்ுகள் 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளின் ைதவியணிக்கான 

சசமை முடிவுறுத்தல்கள் 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளுக்கு அலுைலக 

உைகரணங்கள் ைழங்குதல் 

• தாைனவிதிக் சகாமை 

• நிதிை் பிரைாணங்கள் 

• அரச சசமை ஆமணக்குழு 

வசயவலாழுங்கு விதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டல் 

சகாமை 

• வைாது நிருைாகச ்

சுற்றறிக்மககளுை் 

கடிதங்களுை் 
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• வைாது நிருைாகச ்

சுற்றறிக்மககளுை் 

கடிதங்களுை் 

• சனாதிைதியின் 

சுற்றறிக்மககள் 

• அரச நிதிச ்

சுற்றறிக்மககள் 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனங்கள் 

 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளுக்கு ைாகன 

அனுைதிை்ைத்திரங்கள் ைழங்குதல் 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளுக்கு ைருத்துைக் 

காை்புறுதி ைழங்குதல் வதாடரை்ான வசயற்ைாடுகள் 

• ைாராளுைன்ற உறுை்பினரக்ளின் ைதவியணிக்கான 

சை்ைளங்கள், ைணிக்வகாமட ைழங்குதல் 

வசயற்ைாடுகள் 

• இந்தை் பிரிவிலுள்ள உத்திசயாகத்தரக்ளின் 

தனிை்ைட்ட சகாமைச ்வசயற்ைாடுகள் 

• இந்தை் பிரிவிலுள்ள உத்திசயாகத்தரக்ளுக்குச ்

சை்ைளை் ைழங்குதல் வசயற்ைாடுகள் 

• இந்தை் பிரிவுக்குரிய ைாகனங்கமளக் 

மகயகை்ைடுத்துதல், விடுவித்தல், காை்புறுதி, 

ைராைரிை்புச ்வசயற்ைாடுகமளை சைற்வகாள்ளுதல். 

• இந்த பிரிவு உத்திசயாகத்தரக்ளின் லீவு, சைலதிக 

சநரை் ைடிகளுடன் வதாடரப்ுமடய நடைடிக்மககள் 

• பிரிவுடன் வதாடரப்ுமடய வைறுமகச ்

வசயற்ைாடுகள் 

• சனாதிைதியின் 

சுற்றறிக்மககள் 

• அரச நிதிச ்

சுற்றறிக்மககள் 

• அமைசச்ரமை 

விஞ்ஞாைனங்கள் 
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7. அமைசச்ு ைற்றுை் சபாது அதிகாரங்கள் (அரச சசமைகள் பிரிவுக்கானது) 

பணிகள் ைற்றுை்  சசயற்பாடுகள் அ ் மகய 

அதிகாரங்களுக்கான 

நியைங்கள் 

• அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் 

முகாமைத்துை விடயங்கள் ைற்றுை் 

ஓய்வூதியத் திமணக்களை், இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், 

அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு, 

சதசிய வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் 

ையிற்சி நிறுைனை், இலங்மக சதசிய 

ைனித ைள அபிவிருத்திச ் சமை, 

அரசகருை வைாழி திமணக்களை் 

ைற்றுை் வதாமலக் கல்வி நிமலயை் 

சைான்ற திமணக்களங்கள் ைற்றுை் 

நியதிச ் சட்ட நிறுைனங்களுக்கு 

உரித்தான வகாள்மககள், 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் ைற்றுை் 

வசயற்திட்டங்கமள வதாகுத்தல், பின் 

நடைடிக்மக எடுத்தல் ைற்றுை் 

ைதிை்பீடு வசய்தல். 

• பின்ைருை் சசமைகளின் நிரை்ாகை் 

ைற்றுை் ைணியாட்வதாகுதி 

முகாமைத்துைை். 

i. இலங்மக நிரை்ாக சசமை 

ii. இலங்மக கணக்காளர ்சசமை 

iii. இலங்மக திட்டமிடல் சசமை 

iv. இலங்மக வைாறியியலாளர ்

சசமை 

v. இலங்மக விஞ்ஞான சசமை 

vi. இலங்மக கட்டிடக் கமலஞர ்

சசமை 

vii. இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ்

சசமை 

 

• இமணந்த சசமைகமள நிரை்ாகை் 

வசய்தல். 

• தாைன விதிக்சகாமையின் கீழ் 

அமைந்த ைணிகள். 

• அரசாங்க சசமைை் ையிற்சிகள். 

• சதசிய உற்ைத்தித்திறமன 

சைை்ைடுத்துை் ைமகயில் 

வகாள்மககள் , 

• தாைன விதிக்சகாமை 

• நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 

• அரசாங்க சசமை 

ஆமணக்குழுவின் 

நமடமுமற ஒழுங்குவிதிகள் 

• வைறுமக ைழிகாட்டிக் 

சகாமை 

• அரசாங்க நிரை்ாக 

சுற்றறிக்மக 

• சனாதிைதி சுற்றறிக்மக 

• அரசாங்க நிதிச ்

சுற்றறிக்மக  
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நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமளத் தயாரித்தல் 

ைற்றுை் நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதிய விதிக்சகாமையிமன 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• அரசின் ஓய்வூதிய முமறமை 

வதாடரை்ான சகல நடைடிக்மககளுை். 

• எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் அபிவிருத்தி 

இலக்குகமள அமடந்து வகாள்ளுை் 

வைாருட்டு அரசை் வைாறிமுமறயினுள் 

நல்லாட்சிமன ஊக்குவித்தல். 

• நவீன நல்லாட்சி எண்ணக்கருவிமன 

அறிமுகை்ைடுத்துதல். 

• வைாது ைக்களின் 

எதிரை்ாரை்்புக்களுக்கு 

முன்னுரிமையிமனை் 

வைற்றுக்வகாடுக்குை் அரச 

சசமைவயான்றிமன 

உருைாக்குைதற்காக வகாள்மக 

தயாரிை்புக்கள் ைற்றுை் அைற்றிமன 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதியத் திமணக்களை், இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், 

அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு, 

சதசிய வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் 

ையிற்சி நிறுைனை், இலங்மக சதசிய 

ைனித ைள அபிவிருத்திச ் சமை, 

அரசகருை வைாழி திமணக்களை் 

ைற்றுை் வதாமலக் கல்வி நிமலயை் 

சைான்ற நிறுைனங்களுக்கு 

ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள சகல 

விடயங்களுக்குை் உரித்தான 

நடைடிக்மககமள சைற்ைாரம்ை 

வசய்தல்.  
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8. அமைசச்ு ைற்றுை் சபாது அதிகாரங்கள் (அரச சசமைகள் பிரிவுக்கானது) 

பணிகள் ைற்றுை்  சசயற்பாடுகள் 

பணிகள் ைற்றுை்  

சசயற்பாடுகள் ைற்றுை் 

அதிகாரங்கமள 

நிமறசவற்றுை் சபாது 

பயன்படு ் ப்படுை், 

சட்டதிட்டங்கள் ைற்றுை் 

ஒழுங்குவிதிகள் மகசயட்டு 

வழிமுமற ைற்றுை் ஏமனய 

அறிக்மகயிடல் வமககள் 

• அரசாங்க நிரை்ாக ைற்றுை் 

முகாமைத்துை விடயங்கள் ைற்றுை் 

ஓய்வூதியத் திமணக்களை், இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், 

அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு, சதசிய 

வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி 

நிறுைனை், இலங்மக சதசிய ைனித ைள 

அபிவிருத்திச ் சமை, அரசகருை வைாழி 

திமணக்களை் ைற்றுை் வதாமலக் கல்வி 

நிமலயை் சைான்ற திமணக்களங்கள் 

ைற்றுை் நியதிச ்சட்ட நிறுைனங்களுக்கு 

உரித்தான வகாள்மககள், 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் ைற்றுை் 

வசயற்திட்டங்கமள வதாகுத்தல், பின் 

நடைடிக்மக எடுத்தல் ைற்றுை் ைதிை்பீடு 

வசய்தல். 

• பின்ைருை் சசமைகளின் நிரை்ாகை் 

ைற்றுை் ைணியாட்வதாகுதி 

முகாமைத்துைை். 

i. இலங்மக நிரை்ாக சசமை 

ii. இலங்மக கணக்காளர ்சசமை 

iii. இலங்மக திட்டமிடல் சசமை 

iv. இலங்மக வைாறியியலாளர ்சசமை 

v. இலங்மக விஞ்ஞான சசமை 

vi. இலங்மக கட்டிடக் கமலஞர ்சசமை 

vii. இலங்மக வதாழில்நுட்ைச ்சசமை 

 

• இமணந்த சசமைகமள நிரை்ாகை் 

வசய்தல். 

• தாைன விதிக்சகாமையின் கீழ் 

அமைந்த ைணிகள். 

• அரசாங்க சசமைை் ையிற்சிகள். 

• சதசிய உற்ைத்தித்திறமன 

சைை்ைடுத்துை் ைமகயில் வகாள்மககள் 

, நிகழ்சச்ித்திட்டங்கமளத் தயாரித்தல் 

ைற்றுை் நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதிய விதிக்சகாமையிமன 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• அரசின் ஓய்வூதிய முமறமை 

வதாடரை்ான சகல நடைடிக்மககளுை். 

• தபுதாரர ்ைற்றுை் அநாமதகள் 

ஓய்வூதியச ் சட்டை் (1983 

இலக்கை் 24) 

• விதமைகள் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதியக் 

கட்டமளச ் சட்டை் ( 1898 

இலக்கை் 1) 

• தபுதாரர ்ைற்றுை் அநாமதகள் 

ஓய்வூதியத் திட்டை் (  ஆயுதை் 

ைமடயினர)் சட்டை் (1998 

இலக்கை் 60) 

• விதமைகள் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதியத் 

திட்டை் (  ஆயுதை் ைமடயினர)் 

சட்டை் (1970 இலக்கை் 18) 

• அரச சசமை 

ஓய்வூதியதாரரக்ளின் 

நை்பிக்மகை் வைாறுை்பு 

நிதியச ்சட்டை் ( 1999 இலக்கை் 

40) 

• அரச சசமை ஊழியர ்

சசைலாை நிதியக் கட்டமளச ்

சட்டை் (1942 இலக்கை் 18)  

• உள்ளூராட்சி  சசமைகள் 

ஓய்வூதிய நிதியை் (1974 

இலக்கை் 16) 

• உள்ளூராட்சி  சசமைகள் 

விதமைகள் ைற்றுை் 

அநாமதகள் ஓய்வூதிய 

நிதியை் (1974 இலக்கை் 16) 

• கட்டாய அரசாங்க சசமைச ்

சட்டை் (1961 இலக்கை் 70) 

• இலங்மக அபிவிருத்தி 

நிரை்ாக நிறுைகச ்சட்டை் (1982 

இலக்கை் 9) 

• உத்திசயாகபூரை் 

ைாசஸ்தளங்கள் 

(உமடமையிமன மீளை் 

வைற்றுக் வகாள்ளல்) சட்டை் 

(1969 இலக்கை் 7) 
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• எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் அபிவிருத்தி 

இலக்குகமள அமடந்து வகாள்ளுை் 

வைாருட்டு அரசை் வைாறிமுமறயினுள் 

நல்லாட்சிமன ஊக்குவித்தல். 

• நவீன நல்லாட்சி எண்ணக்கருவிமன 

அறிமுகை்ைடுத்துதல். 

• வைாது ைக்களின் எதிரை்ாரை்்புக்களுக்கு 

முன்னுரிமையிமனை் 

வைற்றுக்வகாடுக்குை் அரச 

சசமைவயான்றிமன 

உருைாக்குைதற்காக வகாள்மக 

தயாரிை்புக்கள் ைற்றுை் அைற்றிமன 

நமடமுமறை்ைடுத்துதல். 

• ஓய்வூதியத் திமணக்களை், இலங்மக 

அபிவிருத்தி நிருைாக நிறுைகை், 

அரசகருை வைாழி ஆமணக்குழு, சதசிய 

வைாழிகள் கல்வி ைற்றுை் ையிற்சி 

நிறுைனை், இலங்மக சதசிய ைனித ைள 

அபிவிருத்திச ் சமை, அரசகருை வைாழி 

திமணக்களை் ைற்றுை் வதாமலக் கல்வி 

நிமலயை்,  சைான்ற நிறுைனங்களுக்கு 

ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ள சகல 

விடயங்களுக்குை் உரித்தான 

நடைடிக்மககமள சைற்ைாரம்ை 

வசய்தல்.  

• ைரிசு ைழங்குை் சைாட்டிச ்

சட்டை் (1957 இலக்கை் 37) 

• ஓய்வூதியை் பிரைாணக் 

குறிை்பு  

• ைாடசாமல ஆசிரியரக்ளின் 

ஓய்வூதியச ் சட்டை் (1953 

இலக்கை் 44) 

• ைாகாண சமை ஓய்வூதியச ்

சட்டை் (1993 இலக்கை் 17) 

• அரச ைற்றுை் நீதிைன்றச ்

சசமை 

உத்திசயாகத்தரக்மள ஓய்வு 

வைறச ் வசய்ைதற்கான 

கட்டமளச ் சட்டை் (1910 

இலக்கை் 11) 

• அரசகருை வைாழிச ் சட்டை்  ( 

1956 இலக்கை் 33) 

• அரசகருை வைாழி 

ஆமணக்குழுச ் சட்டை்  (1991 

இலக்கை் 18) 

• சதசிய ைனித ைள 

விருத்திக்கான 

இலங்மகயின் சதசிய சமைச ்

சட்டை் ( 1997 இலக்கை் 18) 

• இராணுைத்தினரின் 

ஓய்வூதியை் ைற்றுை் 

ைணிக்வகாமட  பிரைாணக் 

குறிை்பு 

• கடற் ைமடயினரின் 

ஓய்வூதியை் ைற்றுை் 

ைணிக்வகாமட  பிரைாணக் 

குறிை்பு 

• சதசிய வைாழிக் கல்வி 

ைற்றுை் ையிற்சி நிறுைனச ்

சட்டை்  ( 2007 இலக்கை் 26) 

 

• ைற்வறாரு அமைசச்ரின் கீழ் 

குறிை்ைாக 

ஒை்ைமடை்ைட்டிராத, இங்கு 

சைற்கூறை்ைட்ட 

விடயங்களுக்கு உரித்தான 

ஏமனய சகல 

பிரைாணங்களுை். 

• கமட ைற்றுை் அலுைலக 

ஊழியர ்சட்டை்  

• அரச வியாைாரச ்

சுற்றறிக்மக 

• சசமைை் பிரைாணங்கள் 

ைற்றுை் ஆட்சசரை்்பு 

நமடமுமறகள் 
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9.  கவல்கமள அறிந்து சகாள்வ ற்கு பிரமைகளால் சபற்றுக்சகாள்ள 

முடியுைான வசதிகள் 

 

அமைசச்ின் இமணயத் தளை்  - www. pubad.gov.lk 

மின்னஞ்சல்         - info@pubad.gov.lk 

 

10. கடந்  ஆறு ைா  கால ்திற்கான வருைானை் ைற்றுை் சசலவுகள் 

(அ). வருைானங்கள் / அரசின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

நிகழ்சச்ித் 

திட்டை் 

வசலவுத் 

தமலை்பு 

ைருடாந்த 

ைதிை்பீடு  

ஆறு 

ைாதங்களுக்கான 

உண்மை ைருைானை் 

01 20.02.01.01 965,000,000.00 ரூபா 671,457,340.52 ரூபா 

 

 (ஆ) . சசலவுகள் 

நிகழ்சச்ித் 

திட்டை் 

வசலவுத் 

தமலை்பு 

ைருடாந்த 

ைதிை்பீடு  

ஆறு 

ைாதங்களுக்கான 

உண்மைச ்வசலவு  

01 130 10,999,100,000.00 ரூபா 8,516,233,981.63 ரூபா 

 

11. வருடாந்  அபிவிரு ்தி ைற்றுை் சசமவ ் திட்டங்கள் ( பிர ான உள்ளடக்கை்) 

• அமைசச்ின் இமணயத்தளத்தின் ஊடாக தகைல்கமளை் வைற்றுக் 

வகாள்ள முடியுை். ( www.pubad.gov.lk ) 

 

12. வருடாந்  சசமவகள் ைற்றுை் அபிவிரு ்தி ் திட்டங்கள் ைற்றுை் 

சசயலாற்றுமக ைதிப்பீட்டு அறிக்மகயின் சுருக்கக் குறிப்பு 

• அமைசச்ின் இமணயத்தளத்தின் ஊடாக தகைல்கமளை் வைற்றுக் 

வகாள்ள முடியுை் ( www.pubad.gov.lk ) 

 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
https://www.pubad.gov.lk/
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13. நியைனை் சசய்யப்பட்ட  கவல் வழங்குை் அலுவலரக்ள் 

அரச சசமவகள், ைாகாண சமபகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு (அரச 

சசமவகள் பிரிவு) 

 

வையர ்   : - திரு. என்.யூ. நி ான் வைன்டிஸ் 

ைதவி / ைதவிகள்  : - சைலதிகச ்வசயலாளர ் ( புலனாய்வு ைற்றுை் 

வசயற்ைாட்டு) 

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011 2676433 

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி : - info@pubad.gov.lk 

 

ஓய்வூதியத் தினைக்களம் 

 

வையர ்   : - திரு. ஏ. ேகத் டீ. டயஸ் 

ைதவி / ைதவிகள்  : - ஓய்வூதியை் ைணிை்ைாளர ்நாயகை் 

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011 2431647 

 

வையர ்   : - திரு.சக. ஆர.் ைத்ைபிரிய 

ைதவி / ைதவிகள்  : - ைணிை்ைாளர ்(அமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011 2320045 

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: - dg@pensions.gov.lk 

 

அரசகருை சைாழிகள் திமணக்களை் 

 

வையர ்   : - திரு. சமிந்த ைஹசலகை் 

ைதவி / ைதவிகள்  : - உதவி ஆமணயாளர ்(வைாழிவையரை்்பு) 

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011-2877231 

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: - mshamee78@gmail.com  

 

இலங்னக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம் 

 

வையர ்   : - திருைதி. குைாரி ேயசசகர 

ைதவி / ைதவிகள்  : - ைணிை்ைாளர ்நாயகை் 

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011 5980202 

 

வையர ்   : - திரு. கலாநிதி சசைாலி சுதசிங்ஹ 

ைதவி / ைதவிகள்  : - சிசர ்ட ஆசலாசகர ்

வதாமலசைசி இலக்கை் : - 011 5980200 

நிறுைனத்தின் e-mail முகைரி: - mail@slida.lk 

 

 

 

mailto:info@pubad.gov.lk
mailto:dg@pensions.gov.lk
mailto:mshamee78@gmail.com
mailto:mail@slida.lk
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,yq;if Njrpa kdpj ts mgptpUj;jp rig 

ngau;     : - jpUkjp. N[.V.rp.gp. [arpq;` 

gjtp     : -  cjtp gzpg;ghsu; (mgptpUj;jp) 

njhiyNgrp ,yf;fk;  : -  0112-595680/79 

epWtdj;jpd; kpd;dQ;ry; Kftup: - director.nhrdc@yahoo.com 

ச சிய சைாழிக் கல்வி ைற்றுை் பயிற்சி நிறுவமை 

தபயர்    : - திரு. யூ.பீ. ஆர ்.சீ. கருணாரத்ன 

பதவி / பதவிகள்  : - cjtpg; gzpg;ghsu; 

ததானலவபசி இலக்கம் : - 0113092903 

நிறுவைத்தின் e-mail முகவரி: - nilet@sltnet.lk 

 

 murfUk nkhopfs; Mizf;FO 
 

ngau;    : - rptg;gpufhrk; kjpthzd; 
gjtp/ gjtpfs;  :-  cjtpg; gzpg;ghsu; 

njhiyNgrp ,yf;fk ; :- 0112889864 
epWtdj;jpd; e-mail Kftup:- olcommission@gmail.com 
 
வதசிய தைாழிகள் பிரிவு 

தபயர்    :- எச். எச். புஷ்பகுைார  

பதவி    :- கருத்திட்ை உத்திவயாகத்தர் 

ததா.வப இல   :- 011-2883926 

நிறுவைத்தின் மின் அஞ்சல் :- langdiv2018@gmail.com  

 

பாராளுைன்ற அலுவல்கள் பிரிவு 

வையர ்   :- திருைதி என்.எை்.ஏ.என். நைரத்ன 

ைதவி/ைதவிகள் :- பிரதான முகாமைத்துை சசமை       

உத்திசயாகத்தர ்

வதாமலசைசி இலக்கை் :- 0112786988 

நிறுைனத்தின் e-mail  முகைரி:- mdpa@sltnet.lk 

 

அனைச்சரின் னகதயாப்பம் 

     திகதி 

 

 

mailto:director.nhrdc@yahoo.com
mailto:nilet@sltnet.lk
mailto:olcommission@gmail.com
mailto:langdiv2018@gmail.com
mailto:mdpa@sltnet.lk
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய  கவலறியுை் உரிமைச ாடர்பான சட்டை் 9 ஆை் 

பிரிவின் கீழ் சசயற்திட்டை் ச ாடர்பாக அறிக்மக சவளியிடப்படு ல் சவண்டுை் 

– ச ாமலச ாடர்பு வழிகாட்டல்கள். 

 

1. அமைசச்ு / திமணக்களை் / நிறுைனை் :   அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் 

உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

 

2. வசயற்திட்டத்திமன நமடமுமறை்ைடுத்துை் நிறுைனை் : அரச சசமைகள், ைாகாண 

சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

 

3. வசயற்திட்ட அறிக்மக 

 (அ). வசயற்திட்டத்தின் வையர ்ைற்றுை் அதன் இயல்பு – நில பியச வீடமைை்புத் திட்டை் 

-  வைானராகமல ைாைட்டை் 

 

வசயற்திட்டை் நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுை் இடை் (ைலயை், ைாகாணை், ைாைட்டை், பிரிவு 

ைற்றுை் இடை்) – ஊைா ைகாணை், வைானராகமல ைாைட்டச ் வசயலகத்துக்குரிய 

ைமழய உத்திசயாகபூரை் வீடமைை்புத்திட்டை் அமைந்துள்ள காணி 

 

ஆரை்பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி   -  2017.07.20 

நிமறவு வசய்ைதற்கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி -   2021.01.29 

( ஆ). சசயற்திட்டை் 

 குறிக்சகாள்கள் ைற்றுை் இலக்குகள் – அரச அலுைலரக்ளுக்கான ைதிவிட ைசதிமள 

ைழங்குைதற்கான கட்டிடத்திமன நிரை்ாணித்தல். 

 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் விமளவுகள் 

                      

இலக்குமடய ையன்வைறுநரக்ள்   - அரச அலுைலரக்ள் 

                        

வசயற்திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைமடயக் கூடிய ைக்கள் குழுவினர ்-  

 

அைரக்ளுடன் வதாடரை்ாடல் சைற்வகாள்ளை்ைட்டிருை்பின் அமை       வதாடரை்ான 

இழை்பீடு ைற்றுை் சசதங்கள் ைற்றிய முழுமையான விைரங்கள்.  

 

 (இ). ைதிப்பிடப்பட்ட சைா ்  சசலவு -  200 மில்லியன் 

 

நிதி மூலத்திற்கான ஏற்ைாடுகள் ( உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு 

சைறாக) - உள்நாட்டு 

அரச / தனியார ்கூட்டாண்மையுடனான வசயற்திட்டைாக காணை்ைடுைாயின் நிதிை் 

ைங்சகற்பு வைை்சைறாக ைற்றுை் தனியாரை்் பிரிவினருக்கு கிமடக்கை்வைறுை் 

நன்மைகள் / அநுகூலங்கள் 

(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற்திட்டங்களுக்கு உரித்தான அதிகாரசமைகளிடமிருந்து 

அங்கீகாரத்திமனை் வைற்றுக்வகாள்ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு, 

வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அமைசச்ரமை, முதலீட்டுச ்சமை, ைாகாண சமை, 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை ஆகியன)   

 

 உரியஅதிகாரசமபகள்                      அனுைதியிமனப் சபற்றுக்சகாண்ட திகதி   

அமைசச்ரமை         2016.08.17 

பிரசதச சமை - வைானராகமல  2017.03.30 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமை    2020.01.31 
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(உ). பின்ைருை் விடயங்கள் ஏற்புமடயதாயின் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்திய 

திகதி 

 

விடயங்கள் ஏற்புமடயது 

பற்றி 

திகதி திகதி 

(இரண்டாை் 

கட்டை்) 

1. சாத்தியைான ஆய்வுகள் ஏற்புமடயது - - 

2. சகள்வி ைனுக்கள் 

அமழத்தல் 

ஏற்புமடயது 2017.04.07 2019.02.15 

3. சகள்வி ைதிை்பீடுகள் 

(நிதி / வதாழில்நுட்ைை்) 

ஏற்புமடயது 2017.05.18 2019.04.04 

4. வைறுமகக் குழு ஏற்புமடயது 2017.06.05 2019.04.04 

5. ஒை்ைந்தங்கமள ைழங்குதல் ஏற்புமடயது 2017.06.21 2019.04.26 

6. உடன்ைடிக்மகயில் 

மகசச்ாத்திடல் 

ஏற்புமடயது 2017.07.03 2019.05.08 

 

சூழல் தாக்கங்கள் காணை்ைடுைாயின் அமை ைற்றிய ைதிை்பீடுகள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீட்டிமன சைற்வகாள்ளுை் நிறுைனை் – இல்மல 

 

(ஊ). ைழங்குநரக்ள் / ஒை்ைந்தக்காரரக்ளின் விைரை்  

வையர ் : - வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிடட் 

நிறுைனை்  : - 

முகைரி  : - வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிடட், 

ைதுள்மளக்     கிமள, 37/2A, ைண்டாரநாயக்க ைாைத்மத, 

ைதுள்மள. 

  

(எ). சைலதிக விைரங்கமள வைற்றுக்வகாள்ள முடியுைான அலுைலரின் வையர,் ைதவி, 

முகைரி, வதாமலசைசி இலக்கை் ைற்றுை் மின்னஞ்சல். 

 

வையர ்  : திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 

ைதவி  : சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்( வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

முகைரி  : அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி 

அமைசச்ு, வகாழுை்பு 07. 

வதாமலசைசி இலக்கை் : 011- 2 697234 

மின்னஞ்சல் : sas-hd@pubad.gov.lk 

 

 

..............................................    ............................................... 

 திகதி    அமைசச்ரின் மகவயாை்ைை் 
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய  கவலறியுை் உரிமைச ாடர்பான சட்டை் 9 ஆை் 

பிரிவின் கீழ் சசயற்திட்டை் ச ாடர்பாக அறிக்மக சவளியிடப்படு ல் சவண்டுை் 

– ச ாமலச ாடர்பு வழிகாட்டல்கள். 

 

1. அமைசச்ு / திமணக்களை் / நிறுைனை் :   அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் 

உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

2. வசயற்திட்டத்திமன நமடமுமறை்ைடுத்துை் நிறுைனை் : அரச சசமைகள், ைாகாண 

சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

3. சசயற்திட்ட அறிக்மக 

(அ). வசயற்திட்டத்தின் வையர ்ைற்றுை் அதன் இயல்பு – நில பியச வீடமைை்புத் திட்டை் –  

கை்ைஹ ைாைட்டை் 

வசயற்திட்டை் நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுை் இடை் (ைலயை், ைாகாணை், ைாைட்டை், பிரிவு 

ைற்றுை் இடை்) – சைல் ைாகாணை், கை்ைஹ ைாைட்டை், களணிய இன் தானாயை் ைத்மத 
 

ஆரை்பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி    - 2017.07.29 

நிமறவு வசய்ைதற்கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி -   2021.05.29 

 

( ஆ). சசயற்திட்டை் 

 குறிக்சகாள்கள் ைற்றுை் இலக்குகள் – அரச அலுைலரக்ளுக்கான ைதிவிட ைசதிமள 

ைழங்குைதற்கான கட்டிடத்திமன நிரை்ாணித்தல். 

 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் விமளவுகள் 

                   

இலக்குமடய ையன்வைறுநரக்ள்   - அரச அலுைலரக்ள் 

                        

வசயற்திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைமடயக் கூடிய ைக்கள் குழுவினர ்-  

 

அைரக்ளுடன் வதாடரை்ாடல் சைற்வகாள்ளை்ைட்டிருை்பின் அமை       வதாடரை்ான 

இழை்பீடு ைற்றுை் சசதங்கள் ைற்றிய முழுமையான விைரங்கள்.  

 

(இ). ைதிப்பிடப்பட்ட சைா ்  சசலவு -  397 மில்லியன் 

 

நிதி மூலத்திற்கான ஏற்ைாடுகள் ( உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு 

சைறாக) உள்நாட்டு 

 

 அரச / தனியார ்கூட்டாண்மையுடனான வசயற்திட்டைாக காணை்ைடுைாயின் நிதிை் 

ைங்சகற்பு வைை்சைறாக ைற்றுை் தனியாரை்் பிரிவினருக்கு கிமடக்கை்வைறுை் 

நன்மைகள் / அநுகூலங்கள் 

 

உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற்திட்டங்களுக்கு உரித்தான அதிகாரசமைகளிடமிருந்து 

அங்கீகாரத்திமனை் வைற்றுக்வகாள்ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு, 

வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அமைசச்ரமை, முதலீட்டுச ்சமை, ைாகாண சமை, 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை ஆகியன)   

 

உரியஅதிகாரசமபகள்                      அனுைதியிமனப் சபற்றுக்சகாண்ட திகதி   

அமைசச்ரமை    2016.08.17 
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(உ). பின்ைருை் விடயங்கள் ஏற்புமடயதாயின் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்திய 

திகதி 

 

விடயங்கள் ஏற்புமடயது 

பற்றி 

திகதி திகதி 

((இரண்டாை் 

கட்டை்) 

1. சாத்தியைான ஆய்வுகள் ஏற்புமடயது - - 

2. சகள்வி ைனுக்கள் 

அமழத்தல் 

ஏற்புமடயது 2017.05.19 2019.03.01 

3. சகள்வி ைதிை்பீடுகள் 

(நிதி / வதாழில்நுட்ைை்) 

ஏற்புமடயது 2017.07.05 2019.04.30 

4. வைறுமகக் குழு ஏற்புமடயது 2017.07.07 2019.04.30 

5. ஒை்ைந்தங்கமள 

ைழங்குதல் 

ஏற்புமடயது 2017.07.28 2019.05.08 

6. உடன்ைடிக்மகயில் 

மகசச்ாத்திடல் 

ஏற்புமடயது 2017.07.31 2019.05.08 

 

சூழல் தாக்கங்கள் காணை்ைடுைாயின் அமை ைற்றிய ைதிை்பீடுகள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீட்டிமன சைற்வகாள்ளுை் நிறுைனை் – இல்மல 
 

(ஊ). ைழங்குநரக்ள் / ஒை்ைந்தக்காரரக்ளின் விைரை்  

 வையர ் : - லிங்க் இன்ஜினியரிங் பிமரைட் லிமிடட் 

முகைரி  : - லிங்க் இன்ஜினியரிங் பிமரைட் லிமிடட், இலக்கை் 32, 2 ஆை்  

ைாடி, காலி வீதி, வதஹிைமல. இரண்டாை் கட்டை் 

 

வையர ் : வசன்றல் எஞ்சினியரிங்க சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிட்டட் 

முகைரி     : 3ஆை் ைாடி, பிரசதச சமைக் கட்டடை், மிரிஸ்ைத்மத, கை்ைஹா 

 

(எ). சைலதிக விைரங்கமள வைற்றுக்வகாள்ள முடியுைான அலுைலரின் வையர,் ைதவி, 

முகைரி, வதாமலசைசி இலக்கை் ைற்றுை் மின்னஞ்சல். 

 

வையர ்  : திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 

ைதவி  : சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்( வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

முகைரி  : அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி 

அமைசச்ு, வகாழுை்பு 07. 

வதாமலசைசி இலக்கை் : 011- 2 697234 

மின்னஞ்சல் : sas-hd@pubad.gov.lk 

 

..............................................    ............................................... 

 திகதி    அமைசச்ரின் மகவயாை்ைை் 
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய  கவலறியுை் உரிமைச ாடர்பான சட்டை் 9 ஆை் 

பிரிவின் கீழ் சசயற்திட்டை் ச ாடர்பாக அறிக்மக சவளியிடப்படு ல் சவண்டுை் 

– ச ாமலச ாடர்பு வழிகாட்டல்கள். 

 

1. அமைசச்ு / திமணக்களை் / நிறுைனை் :   அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் 

உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

2. வசயற்திட்டத்திமன நமடமுமறை்ைடுத்துை் நிறுைனை் : அரச சசமைகள், ைாகாண 

சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

3. சசயற்திட்ட அறிக்மக 

(அ). வசயற்திட்டத்தின் வையர ்ைற்றுை் அதன் இயல்பு – நில பியச வீடமைை்புத் திட்டை் – 

கண்டி ைாைட்டை். 

 

வசயற்திட்டை் நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுை் இடை் (ைலயை், ைாகாணை், ைாைட்டை், பிரிவு 

ைற்றுை் இடை்) –  ைத்திய ைாகாணை், கண்டி ைாைட்டை், அஸ்கிரிய, ஆரட்்லரஹ்ில் 

ைத்மத. 

 

ஆரை்பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி    - 2017.12.14 

நிமறவு வசய்ைதற்கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி - 2020.10.30 

 

( ஆ). சசயற்திட்டை் 

குறிக்சகாள்கள் ைற்றுை் இலக்குகள் – அரச அலுைலரக்ளுக்கான ைதிவிட ைசதிமள 

ைழங்குைதற்கான கட்டிடத்திமன நிரை்ாணித்தல். 
 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் விமளவுகள் 

இலக்குமடய ையன்வைறுநரக்ள்   - அரச அலுைலரக்ள் 

                        

வசயற்திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைமடயக் கூடிய ைக்கள் குழுவினர ்-  

 

அைரக்ளுடன் வதாடரை்ாடல் சைற்வகாள்ளை்ைட்டிருை்பின் அமை       வதாடரை்ான 

இழை்பீடு ைற்றுை் சசதங்கள் ைற்றிய முழுமையான விைரங்கள்.  

 

(இ). ைதிப்பிடப்பட்ட சைா ்  சசலவு -  67 மில்லியன் 
 

 நிதி மூலத்திற்கான ஏற்ைாடுகள் ( உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு 

சைறாக) - உள்நாட்டு 

 அரச / தனியார ்கூட்டாண்மையுடனான வசயற்திட்டைாக காணை்ைடுைாயின் நிதிை் 

ைங்சகற்பு வைை்சைறாக ைற்றுை் தனியாரை்் பிரிவினருக்கு கிமடக்கை்வைறுை் 

நன்மைகள் / அநுகூலங்கள் 

 

(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற்திட்டங்களுக்கு உரித்தான அதிகாரசமைகளிடமிருந்து 

அங்கீகாரத்திமனை் வைற்றுக்வகாள்ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு, 

வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அமைசச்ரமை, முதலீட்டுச ்சமை, ைாகாண சமை, 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை ஆகியன)   

உரியஅதிகாரசமபகள்                      அனுைதியிமனப் சபற்றுக்சகாண்ட திகதி

   

அமைசச்ரமை    2016.08.17 

 

    ைசுமைக் கட்டிடத்திற்கான அனுைதிமயை் வைற்றுக்வகாள்ள நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சமைக்கு சைரை்்பிக்கை்ைட்டுள்ளசதாடு, சான்றுை்ைடுத்தை்ைட்ட ைட்டத்தில் 



59 

 

இற்மறை்ைடுத்தை்ைட்ட ைசுமை தரத்திமன ைழங்குைறதற்குை் 

ைரிந்துமரக்கை்ைட்டுள்ளது.  

         (உ). பின்ைருை் விடயங்கள் ஏற்புமடயதாயின் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்திய 

திகதி 

 

விடயங்கள் ஏற்புமடயது பற்றி திகதி 

1. சாத்தியைான ஆய்வுகள் ஏற்புமடயது - 

2. சகள்வி ைனுக்கள் அமழத்தல் ஏற்புமடயது 2017.10.12 

3. சகள்வி ைதிை்பீடுகள் 

(நிதி / வதாழில்நுட்ைை்) 

ஏற்புமடயது 2017.11.20 

4. வைறுமகக் குழு ஏற்புமடயது 2017.11.23 

5. ஒை்ைந்தங்கமள ைழங்குதல் ஏற்புமடயது 2017.12.04 

6. உடன்ைடிக்மகயில் 

மகசச்ாத்திடல் 

ஏற்புமடயது 2017.12.08 

 

சூழல் தாக்கங்கள் காணை்ைடுைாயின் அமை ைற்றிய ைதிை்பீடுகள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீட்டிமன சைற்வகாள்ளுை் நிறுைனை் – இல்மல 

 

(ஊ).  ைழங்குநரக்ள் / ஒை்ைந்தக்காரரக்ளின் விைரை்  

  வையர ்  : - சக.ஜீ.எஸ். சகாந்தசிங்க 

 நிறுைனை்  : - சகாந்தசிங்க கன்ஸ்ரக்ஷன் நிறுைனை் 

 முகைரி  :-  107 ஏ, 6  ஆை் ஒழுங்மக, ேயைாலபுர, கை்வைால 

(எ). சைலதிக விைரங்கமள வைற்றுக்வகாள்ள முடியுைான அலுைலரின் வையர,் 

ைதவி, முகைரி, வதாமலசைசி இலக்கை் ைற்றுை் மின்னஞ்சல். 
 

வையர ்  : திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 

ைதவி  : சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்( வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

முகைரி  : அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி 

அமைசச்ு, வகாழுை்பு 07. 

வதாமலசைசி இலக்கை் : 011- 2 697234 

மின்னஞ்சல் : sas-hd@pubad.gov.lk 

 

இசவ்சயற்திட்டத்தின் நிரை்ாணச ் வசயற்ைாடுகள் 2020.09.30 ஆை் திகதி பூரத்்தி வசய்யை்ைட்டு 

கண்டி ைாைட்ட வசயலகத்திடை் 2020.12.16 ஆை் திகதி இக்கட்டை் ஒை்ைமடக்கை்ைட்டது. 

 

..............................................    ............................................... 

 திகதி      அமைசச்ரின் மகவயாை்ைை் 
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய  கவலறியுை் உரிமைச ாடர்பான சட்டை் 9 ஆை் 

பிரிவின் கீழ் சசயற்திட்டை் ச ாடர்பாக அறிக்மக சவளியிடப்படு ல் சவண்டுை் 

– ச ாமலச ாடர்பு வழிகாட்டல்கள். 

 

1. அமைசச்ு / திமணக்களை் / நிறுைனை் :   அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் 

உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

2. வசயற்திட்டத்திமன நமடமுமறை்ைடுத்துை் நிறுைனை்    : அரச சசமைகள், ைாகாண 

சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

3. சசயற்திட்ட அறிக்மக 

(அ). வசயற்திட்டத்தின் வையர ்ைற்றுை் அதன் இயல்பு – நில பியச வீடமைை்புத் திட்டை் – 

வைாலன்னறுமை ைாைட்டை். 
 

வசயற்திட்டை் நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுை் இடை் (ைலயை், ைாகாணை், ைாைட்டை், பிரிவு 

ைற்றுை் இடை்) –  ைடைத்திய ைாகாணை், வைாலன்னறுமை ைாைட்டை், ஹிகுரக்வகாமட 
 

2018.03.22 ஆந் திகதி லிங்க இன்ஜினியரிங் பிமரைட் லிமிடட் நிறுைனத்துக்கு ஒை்ைந்த 

அடிை்ைமடயில் ஒை்ைமடக்கை்ைட்டுள்ளசதாடு, ஒை்ைந்தக்காரரின் ைலவீனைான 

வைளதீக முன்சனற்றை் ைற்றுை் நிரை்ான நிமல காரணைாக அை் ஒை்ைந்தை் 2019.03.21 

ஆந் திகதியன்று இமடநிறுத்தை்ைட்டது. 

அதற்கமைய, இரண்டாை் தடமையாக ைழங்கிய ஒை்ைந்தை் வதாடரப்ிலான தகைல்கள் 

பின்ைருைாறு காட்டை்ைட்டுள்ளது.  

ஆரை்பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி     - 2019.11.19 

நிமறவு வசய்ைதற்கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி  - 2021.09.12 

 

( ஆ). சசயற்திட்டை் 

குறிக்சகாள்கள் ைற்றுை் இலக்குகள் – அரச அலுைலரக்ளுக்கான ைதிவிட ைசதிமள 

ைழங்குைதற்கான கட்டிடத்திமன நிரை்ாணித்தல். 
 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் விமளவுகள் 
 

இலக்குமடய ையன்வைறுநரக்ள்   - அரச அலுைலரக்ள் 

                        

வசயற்திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைமடயக் கூடிய ைக்கள் குழுவினர ்-  

 

அைரக்ளுடன் வதாடரை்ாடல் சைற்வகாள்ளை்ைட்டிருை்பின் அமை       வதாடரை்ான 

இழை்பீடு ைற்றுை் சசதங்கள் ைற்றிய முழுமையான விைரங்கள்.  

 

(இ). ைதிப்பிடப்பட்ட சைா ்  சசலவு -  225 மில்லியன் 

 

நிதி மூலத்திற்கான ஏற்ைாடுகள் ( உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு 

சைறாக) - உள்நாட்டு 

 

அரச / தனியார ்கூட்டாண்மையுடனான வசயற்திட்டைாக காணை்ைடுைாயின் நிதிை் 

ைங்சகற்பு வைை்சைறாக ைற்றுை் தனியாரை்் பிரிவினருக்கு கிமடக்கை்வைறுை் 

நன்மைகள் / அநுகூலங்கள் 

(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற்திட்டங்களுக்கு உரித்தான அதிகாரசமைகளிடமிருந்து 

அங்கீகாரத்திமனை் வைற்றுக்வகாள்ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு, 
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வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அமைசச்ரமை, முதலீட்டுச ்சமை, ைாகாண சமை, 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை ஆகியன)   

                        

உரியஅதிகாரசமபகள்                      அனுைதியிமனப் சபற்றுக்சகாண்ட திகதி

   

அமைசச்ரமை    2016.08.17 

 

(உ). பின்ைருை் விடயங்கள் ஏற்புமடயதாயின் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்திய 

திகதி 

 

விடயங்கள் ஏற்புமடயது பற்றி திகதி 

1. சாத்தியைான ஆய்வுகள் ஏற்புமடயது - 

2. சகள்வி ைனுக்கள் அமழத்தல் ஏற்புமடயது 2019.08.31 

3. சகள்வி ைதிை்பீடுகள் 

(நிதி / வதாழில்நுட்ைை்) 

ஏற்புமடயது 2019.03.23 

4. வைறுமகக் குழு ஏற்புமடயது 2019.09.30 

5. ஒை்ைந்தங்கமள ைழங்குதல் ஏற்புமடயது 2019.11.05 

6. உடன்ைடிக்மகயில் 

மகசச்ாத்திடல் 

ஏற்புமடயது 2019.11.15 

 

சூழல் தாக்கங்கள் காணை்ைடுைாயின் அமை ைற்றிய ைதிை்பீடுகள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீட்டிமன சைற்வகாள்ளுை் நிறுைனை் – இல்மல 
 

(ஊ). ைழங்குநரக்ள் / ஒை்ைந்தக்காரரக்ளின் விைரை்  

 

வையர ் : -  வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிவடட் 

முகைரி  : -  வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிவடட், 

இலக்கை் 481/4/ஏ, குருை்பு சந்தி,  வைாலன்னறுமை.  

 

(எ). சைலதிக விைரங்கமள வைற்றுக்வகாள்ள முடியுைான அலுைலரின் வையர,் 

ைதவி, முகைரி, வதாமலசைசி இலக்கை் ைற்றுை் மின்னஞ்சல். 
 

வையர ்  : திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 

ைதவி  : சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்( வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

முகைரி  : அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி 

அமைசச்ு, வகாழுை்பு 07. 

வதாமலசைசி இலக்கை் : 011- 2 697234 

மின்னஞ்சல் : sas-hd@pubad.gov.lk 

 
 

..............................................    ............................................... 

 திகதி      அமைசச்ரின் மகவயாை்ைை் 
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2016 இலக்கை் 12 இமனயுமடய  கவலறியுை் உரிமைச ாடர்பான சட்டை் 9 ஆை் 

பிரிவின் கீழ் சசயற்திட்டை் ச ாடர்பாக அறிக்மக சவளியிடப்படு ல் சவண்டுை் 

– ச ாமலச ாடர்பு வழிகாட்டல்கள். 
 

1. அமைசச்ு / திமணக்களை் / நிறுைனை் :   அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் 

ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

2. வசயற்திட்டத்திமன நமடமுமறை்ைடுத்துை் நிறுைனை் : அரச சசமைகள், 

ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 

3. சசயற்திட்ட அறிக்மக 

(அ). வசயற்திட்டத்தின் வையர ்ைற்றுை் அதன் இயல்பு – நில பியச வீடமைை்புத் திட்டை் – 

வகாழுை்பு ைாைட்டை். 
 

வசயற்திட்டை் நமடமுமறை்ைடுத்தை்ைடுை் இடை் (ைலயை், ைாகாணை், ைாைட்டை், பிரிவு 

ைற்றுை் இடை்) – சைல் ைாகாணை், வகாழுை்பு ைாைட்டை், இலக்கை் - 04, வஹக்டர ்

வகாை்சைகடுை ைாைத்மத, வகாழுை்பு 07. 

 

ஆரை்பிக்க உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி     - 2018.06.19 

நிமறவு வசய்ைதற்கு உத்சதசிக்கை்ைட்ட திகதி    - 2020.11.09 
 

( ஆ). சசயற்திட்டை் 

குறிக்சகாள்கள் ைற்றுை் இலக்குகள் – அரச அலுைலரக்ளுக்கான ைதிவிட ைசதிமள 

ைழங்குைதற்கான கட்டிடத்திமன நிரை்ாணித்தல். 
 

எதிரை்ாரக்்கை்ைடுை் விமளவுகள் 
 

இலக்குமடய ையன்வைறுநரக்ள்   - அரச அலுைலரக்ள் 
 

வசயற்திட்டத்தினால் ைாதிக்கை்ைமடயக் கூடிய ைக்கள் குழுவினர ்-  

 

அைரக்ளுடன் வதாடரை்ாடல் சைற்வகாள்ளை்ைட்டிருை்பின் அமை       வதாடரை்ான 

இழை்பீடு ைற்றுை் சசதங்கள் ைற்றிய முழுமையான விைரங்கள்.  

 

 (இ). ைதிப்பிடப்பட்ட சைா ்  சசலவு -  700 மில்லியன் 

 

நிதி மூலத்திற்கான ஏற்ைாடுகள் ( உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ஒதுக்கீடுகள் சைறு 

சைறாக) - உள்நாட்டு 
 

 அரச / தனியார ்கூட்டாண்மையுடனான வசயற்திட்டைாக காணை்ைடுைாயின் நிதிை் 

ைங்சகற்பு வைை்சைறாக ைற்றுை் தனியாரை்் பிரிவினருக்கு கிமடக்கை்வைறுை் 

நன்மைகள் / அநுகூலங்கள் 

(ஈ). உத்சதசிக்கை்ைட்ட வசயற்திட்டங்களுக்கு உரித்தான அதிகாரசமைகளிடமிருந்து 

அங்கீகாரத்திமனை் வைற்றுக்வகாள்ளை்ைட்ட திகதிகள் (சதசிய திட்டமிடல் குழு, 

வைாருளாதார அபிவிருத்திக் குழு, அமைசச்ரமை, முதலீட்டுச ்சமை, ைாகாண சமை, 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை ஆகியன)   

 

உரியஅதிகாரசமபகள்                          அனுைதியிமனப்  

சபற்றுக்சகாண்ட திகதி 

அமைசச்ரமை            2017.06.07 

ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமை      2018.04.04 

தீயமணை்புச ்சசமைத் திமணக்களை் 2017.12.08 

இலங்மக மின்சார சமை 2018.02.22 

நீர ்ைழங்கல் ைற்றுை் ைடிகாமைை்புத் திமணக்களை் (வகா.ை.ந.சமை)2018.03.03 
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சதசிய நீர ்ைழங்கல் ைற்றுை் ைடிகாலமைை்புச ் சமை 2018.02.20 

திண்ைக் கழிவு முகாமைத்துைை் பிரிவு (வகா.ை.ந.சமை) 2018.03.29 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமை         2019.03.25 

     

(உ). பின்ைருை் விடயங்கள் ஏற்புமடயதாயின் அைற்றிமன நமடமுமறை்ைடுத்திய 

திகதி 

 

 

விடயங்கள் ஏற்புமடயது 

பற்றி 

திகதி 

1. சாத்தியைான ஆய்வுகள் ஏற்புமடயது - 

2. சகள்வி ைனுக்கள் அமழத்தல் ஏற்புமடயது 2018.03.09 

3. சகள்வி ைதிை்பீடுகள் 

(நிதி / வதாழில்நுட்ைை்) 

ஏற்புமடயது 2018.04.11 

4. வைறுமகக் குழு ஏற்புமடயது 2018.04.12 

5. ஒை்ைந்தங்கமள ைழங்குதல் ஏற்புமடயது 2018.06.05 

6. உடன்ைடிக்மகயில் 

மகசச்ாத்திடல் 

ஏற்புமடயது 2018.06.22 

 

சூழல் தாக்கங்கள் காணை்ைடுைாயின் அமை ைற்றிய ைதிை்பீடுகள் ைற்றுை் 

ைதிை்பீட்டிமன சைற்வகாள்ளுை் நிறுைனை் – இல்மல 

 

(ஊ). ைழங்குநரக்ள் / ஒை்ைந்தக்காரரக்ளின் விைரை்  

 வையர ் : - வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிடட் 

நிறுைனை்  : - 

முகைரி  : - வசன்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சரவ்ிசஸ் பிமரைட் லிமிடட், இலக்கை் 

415, வைௌத்தாசலாக்க ைாைத்மத, வகாழுை்பு 07.       

        

(எ). சைலதிக விைரங்கமள வைற்றுக்வகாள்ள முடியுைான அலுைலரின் வையர,் ைதவி, 

முகைரி, வதாமலசைசி இலக்கை் ைற்றுை் மின்னஞ்சல். 

 

வையர ்  : திருைதி பீ.யூ.ரீ. ைருசவிதான 

ைதவி  : சிசர ்ட உதவிச ்வசயலாளர ்( வீடமைை்பு ைற்றுை் அபிவிருத்தி) 

முகைரி  : அரச சசமைகள், ைாகாண சமைகள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி 

அமைசச்ு, வகாழுை்பு 07. 

வதாமலசைசி இலக்கை் : 011- 2 697234 

மின்னஞ்சல் : sas-hd@pubad.gov.lk 

 
 

..............................................    ............................................... 

 திகதி      அமைசச்ரின் மகவயாை்ைை் 

mailto:sas-hd@pubad.gov.lk

