அசாங்க சசவல ஆவைக்குல
இயங்வக திட்டிடல் சசவலின் சசவலப் பிாைக் குமிப்பிற்கான 4 ஆலது
திருத்தத்திற்கு இைங்க இயங்வக திட்டிடல் சசவலின் தம் II இலுள்ர
உத்திசாகத்தர்கவர தம் I இற்கு தபர்த்துதல்
1670/32 ஆம் இயக்க 2010.09.10 ஆம் திகதி இயங்வக சனநாக சசாசலிசக் குடிசின்
அதிலிசசட

லர்த்தானப்

பத்திாிவகில்

வலரிிடப்பட்ட

இயங்வக

திட்டிடல்

சசவலின் சசவலப் பிாைக் குமிப்பிற்கு 2137/26 ஆம் இயக்க 2019.08.20 ஆம் திகதி
இயங்வக சனநாக சசாசலிசக் குடிசின் அதிலிசசட லர்த்தானப் பத்திாிவகின்
பயம் வசய்ப்பட்ட திருத்தங்கள் ற்றும் 34/2019 ஆம் இயக்க வபாது நிருலாகச்
சுற்மமிக்வக ன்பலற்றுக்கு இைங்க இயங்வக திட்டிடல் சசவலின் தம் I இற்குத்
தபர்வு

வபறுலதற்கான

தவகவகவரப்

பூர்த்தி

வசய்துள்ர

உத்திசாகத்தர்கரிடிருந்து லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன.
02.
i.

பூர்த்தி வசய் சலண்டி தவகவகள்
தம் II இல் இண்டு (02) லருட வசலூக்கானதும் திருப்திகானதுான
சசவலக் காயத்வதப் பூர்த்தி வசய்திருத்தலும் தம் II இற்குத் தபர்வு வபற்மதன்
பின்னர் இண்டு (02) சம்பர ற்மங்கவர உவறத்திருத்தலும்.

ii.

இண்டாம் லிவனத்திமன் தவடதாண்டல் பாீட்வசில் சித்திவடந்திருத்தல்.

iii.

01/2020

ஆம்

ற்பாடுகலக்கு

இயக்க

அசாங்க

இைங்க

சசவல

ஒலக்காற்றுத்

ஆவைக்குலச்
தண்டவனகள்

சுற்மமிக்வகின்
துவும்

லிதிக்கப்

வபமாதலாக இருத்தல்.
iv.

அனுதிக்கப்பட்ட வசயாற்றுவக திப்பீட்டுச் வசவயாலங்குக்கு இைங்க தம்
II இற்குத் தபர்வு வபற்மதன் பின்னர், தபர்வுத் திகதிக்கு பன்னான
இண்டு (02) லருடங்கரில் திருப்திகான அல்யது அதவன லிட உர்
ட்டத்தியான வசயாற்றுவகவ வலரிப்படுத்திிருத்தல்.

v.

பல்கவயக்கறக

ானிங்கள்

பல்கவயக்கறகவான்மில்

ஆவைக்குலலினால்

அல்யது

அசாங்க

அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ஆவைக்குலலினால்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட உர் கல்லி நிறுலனவான்மில் பிற்சசர்க்வக "உ" இல்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பாடங்கரில் சதனும் ஒரு பாடத்துக்குாி பாடத்துவமில்
பட்டப் பின் பட்டவான்வமப் வபற்மிருத்தல்.
03.

தபர்த்தல் திட்டம்

தவகவகவரப் பூர்த்தி வசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கரிடிருந்து லிண்ைப்பங்கள் சகாாி
இயங்வக திட்டிடல் சசவலப் பிாைக் குமிப்பு ற்றும்
34/2019

ஆம்

இயக்க

வபாது

நிருலாகச்

சுற்மமிக்வக

2019.11.21 ஆம் திகதி
பயம்

லறங்கப்பட்டுள்ர

ற்பாடுகலக்கு இைங்க சசய 02 ஆம் பந்திின் கீழ் தவகவகவரப் பூர்த்தி
வசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள் தம் I இற்கு தபர்த்தப்படுலர்.
04.
i.

பதலிகரில் நிித்தல்
தம்

I

இற்கு

தபர்வு

வபறும்

உத்திசாகத்தர்கரால்

நிப்புலதற்கு

திர்பார்க்கப்படும் இயங்வக திட்டிடல் சசவலில் 2020.12.31 ஆம் திகதிில்
உள்ரலாமான வலற்மிடங்கரின் ண்ைிக்வக 72 ஆகும்.
ii.

லிண்ைப்பங்கள்
சர்ப்பிக்கும்

சகாரும்

படிவுத்

லிண்ைப்பதார்கரில்

திகதிில்
தம்

I

அல்யது
இற்கு

அதற்கு

பன்னர்

தபர்வு

வபறும்

உத்திசாகத்தர்கரின் சசவல பப்பு ற்றும் லிருப்பத்வத அடிப்பவடாகக்
வகாண்டு குமித்த பதலி வலற்மிடங்கலக்கு நினங்கள் லறங்கப்படும்.
05.

தவகவகவரப்

இவைக்கப்பட்டுள்ர

பூர்த்தி
படிலத்திற்கு

வசய்துள்ர
இைங்கப்

உத்திசாகத்தர்கள்
பூர்த்தி

வசய்த

இத்துடன்

லிண்ைப்பங்கவர

அவச்சின் வசயாரர்/ பித வசயாரர் ஊடாக அசாங்க சசவலகள், ாகாை
சவபகள் ற்றும் உள்லாடச்சி அவச்சின் வசயாரருக்கு 2021.04.09 ஆம் திகதிக்கு
பன்னர் கிவடக்கக் கூடிலாறு அனுப்ப சலண்டும். அன்வம தினத்தின் பின்னர்

அனுப்பப்படும்

லிண்ைப்பங்கள்

வபாறுப்சபற்கப்படாட்டாது

ந்தவலாரு

ன்பதுடன்

காைத்திற்காகவும்

குவமபாடுகள்

வகாண்டதாகவும்

பூைற்மதாகவும் அனுப்பப்படும் லிண்ைப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும்.
06.

ற்கனசல ஓய்வு வபற்மிருந்தாலும், தபர்வு வபறுலதற்கு தகுதிவபறும் திகதிில்

சசவலில் இருந்த, சசய 02 ஆம் பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தபர்வுக்கான
தவகவகவரப் வபற்றுள்ர உத்திசாகத்தர்கள் இந்த தபர்வுக்கு லிண்ைப்பிக்க
படியும்.
லிண்ைப்பங்கவர www.pubad.gov.lk ஊடாகப் வபற்றுக் வகாள்ர படியும்.
அசாங்க சசவல ஆவைக்குலலின் கட்டவரின் பிகாம்,

ஒப்பம்./ சே.சே. த்னசிாி
வசயாரர்
அசாங்க சசவலகள், ாகாை சவபகள் ற்றும்
திகதி: 2021.03.24

உள்லாட்சி அவச்சு

34/2019 ஆம் ப ொது நிருவொகச் சுற்றறிக்ககயின் 2.2 ஆம் ந்திக்கு இணங்க இலங்கக திட்டமிடல் சேகவயின்
தரம் II இலுள்ள உத்திச ொகத்தர்ககள தரம் I இற்குத் தரமு ர்த்துவதற்கொன விண்ணப் ம்

அலுவலகப்
ன் ொட்டுக்கொக
விண்ணப் இலக்கம்
குதி I - (உத்திச ொகத்தரினொல் பூர்த்தி பேய் ப் ட சவண்டும்)
1. ப

ர் (முதபலழுத்துக்களுடன்) : .................................................................................................................................

1.1 முழுப் ப

ர் : ............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
1.2 நி மனக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள ப

ர் : .........................................................................................

2. சதசி அகட ொள அட்கட இலக்கம் : .......................................................................................................................
3. பிறந்த திகதி: .........................................................................................................................................................................
4. தனிப் ட்ட முகவரி:- .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
5. பதொகலச சி இலக்கம்:5.1 நிகல ொன : ..................................................................................................................................................................
5.2 பேல்ச சி : ...................................................................................................................................................................
6. 6.1 தவி : .............................................................................................................................................................................
(தற்ச ொது வகிக்கும் தவி/ ஓய்வுப ற்ற ேந்தர்ப் த்தில் வகித்த தவி)
6.2 ஓய்வுப ற்றவரொயின் ஓய்வுப ற்ற திகதி : ..........................................................................................................
7. அகமச்சு/ திகணக்களம் : ................................................................................................................................................
8. 8.1 அலுவலக முகவரி : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
8.2 அலுவலக பதொகலச சி இலக்கம் : ......................................................................................................................
8.3 அலுவலக பதொகலநகல் இலக்கம் : ......................................................................................................................
9. நி மன/ தரமு ர்வுத் திகதி
9.1 இ.தி.சேகவக்கு

ஆட்சேர்ப்புச்

பேய் ப் ட்ட

முகற:

திறந்த

ச ொட்டிப்

ரீட்கே/

மட்டுப் டுத்தப் ட்ட ச ொட்டிப் ரீட்கே / ஏகன கவ
9.2 இ.தி.சே தரம் III இற்கொன நி மனத் திகதி : ........................................................................................................
9.3 இ.தி.சே தரம் II இற்கு தரமு ர்த்தப் ட்ட திகதி:...............................................................................................
(தரம் II இற்கு தரமு ர்த்தப் ட்ட கடிதத்தின் ேொன்றுப் டுத்தப் ட்ட பிரதிக 9.3 என இலக்கமிட்டு
இகணத்து அனுப் சவண்டும்)
10. சேகவயில் இல்லொத கொலப்

குதிகள் மற்றும் ஒழுக்கொற்றுத் தண்டகனகள் கொரணமொக சேகவக்

கொலம் குகறவகடதல்:
10.1 லீவு ப ற்றகமயின் அடிப் கடயில் சேகவக் கொலம் குகறவகடதல் (ப ொருத்தமொயின்
மொத்திரம் பூர்த்தி பேய் வும்)

பதொ.
இலக்
கம்

லீவு அனுமதிக்கொன நி ந்தகனகள்

கொலப் குதி

முத
ல்
1.

தொ னவிதிக் சகொகவயின் V:2.5.4

2.

தொ னவிதிக் சகொகவயின் XII:16

3.

தொ னவிதிக் சகொகவயின் XII:36

4.

33 ஆம் இலக்க முகொகமத்துவ சேகவ
சுற்றறிக்கக
01/2016 ஆம் இலக்க முகொகமத்துவ சேகவ
சுற்றறிக்கக
ஏகன ேம் ளமற்ற லீவுகள்

5.
6.

வகர

சேகவக்
கொலம்
குகறவகடயும்
நொட்களின்
எண்ணிக்கக
வரு
மொத நொ
டங்க ங்கள் ட்க
ள்
ள்

சேகவக் கொலம் குகறவகடயும் பமொத்த நொட்களின் எண்ணிக்கக
(லீவு அனுமதிக்கப் ட்ட கடிதங்களின் ேொன்றுப் டுத்தி
இலக்கமிட்டு இகணத்து அனுப்புதல் சவண்டும்)

பிரதிககள 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3... என

10.2 ஒழுக்கொற்று
விட ங்களின்
அடிப் கடயில்
(ப ொருத்தமொயின் மொத்திரம் பூர்த்தி பேய் வும்)

சேகவக்

ஒழுக்கொற்றுத் தீர்மொனம்

கொலம்

குகறவகடதல்

குற்றப்
குகறவகடயும் சேகவக் கொலம்
அக்கொலப்
த்திரத்திற்கு
குதி
இணங்க குற்றம் வருடங்கள் மொதங்கள் நொட்கள் முதல் வகர
இகைக்கப் ட்ட
கொலப் குதி

1
....................ேம் ள
ஏற்றங்ககளப்
பிற்ச ொடுதல்
2. ஏகன கவ
சேகவக் கொலம் குகறவகடயும்
நொட்களின் எண்ணிக்கக

பமொத்த

(ஒழுக்கொற்று தீர்மொனங்களின் ேொன்றுப் டுத்தி
இகணத்து அனுப்புதல் சவண்டும்)

பிரதிககள 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3... என இலக்கமிட்டு

11. ேம் ள ஏற்றங்ககள உகைத்திருத்தல்.
(தரமு ர்வுக்குத் தகுதி ப றும் திகதிக்கு/ குறித்த வருடத்திற்கு உடன் முந்தி 02 வருடங்களில் ேம் ள
ஏற்றங்ககள உகைத்துள்ளொர்/ உகைக்கவில்கல என் கத பின்வரும் அட்டவகணயில் குறிப்பிட
சவண்டும்.)
வருடம்

2019

2020

ேம் ள ஏற்றங்கள்
உகைக்கப் ட்டுள்ளன/
உகைக்கப் டவில்கல
**(வருடொந்த ேம் ள அறிக்கககளின் (ப ொது 185) ேொன்றுப் டுத்தி
இலக்கமிட்டு இகணக்கவும்)

பிரதிககள 11.1 என

12. 01/2020 ஆம் இலக்க அரேொங்க சேகவ ஆகணக்குழுச் சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க
ஒழுக்கொற்றுத் தண்டகனகளுக்கு உட் ட்டுள்ளகம/ உடப் டொகம.
12.1 கடந்த சேகவக் கொலப்

குதியில் 01/2020 ஆம் இலக்க அரேொங்க சேகவ ஆகணக்குழுச்

சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ொடுகளுக்கு இணங்க ஒழுக்கொற்றுத் தண்டகனக்கு உட் ட்டுள்ளொரொ?
ஆம்/ இல்கல
12.2 சமசல 12.1 இற்குரி
தில் "ஆம்" எனின், ஒழுக்கொற்றுக் கட்டகளக யும் அந்த ஒழுக்கொற்றுத்
தண்டனக யும் குறிப்பிடவும் (குறித்த தீர்மொனங்களின் ேொன்றுப் டுத்தி
பிரதிககள
இகணத்து

அனுப் வும்)

.......................................................................................................................................................................................
13. இரண்டொம் விகனத்திறன் தகடதொண்டல் ரீட்கேக ப் பூர்த்தி பேய்த திகதி : ............................................
14. இரண்டொம் அரே கரும பமொழித் (சிங்களம்/ தமிழ்) சதர்ச்சிக ப் பூர்த்தி பேய்த திகதி : ...............................
15. அனுமதிக்கப் ட்ட பே லொற்றுகக மதிப்பீட்டுச் பே பலொழுங்குக்கு இணங்க தரம் II இற்குத்
தரமு ர்வு ப ற்றதன் பின்னர், தரம் I இற்கு தரமு ர்வுத் திகதிக்கு முன்னரொன இரண்டு (02)
வருடங்களில் திருப்திகரமொன அல்லது அதகன விட உ ர் மட்டத்திலொன பே லொற்றுககக
பவளிப் டுத்தியிருத்தல். (சமசல 11 மற்றும் 12 இற்கு இணங்க, தரமு ர்வுக்குத் தகுதி ப றும்
திகதிக்கு/ குறித்த வருடத்திற்கு உடன் முந்தி 02 வருடங்களின் பே லொற்றுககக ப் பின்வரும்
அட்டவகணயில் குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.)
வருடம்

இறுதி மதிப்பீடு
மிகச்
சிறப் ொனது

ேொதொரண
மட்டத்கத
விட
உ ர்வொனது

திருப்திகரமொனது

திருப்தி ற்றது

உரி
உத்திச ொகத்
தர்களின்
ககப ொப்
மும்
தவி
முத்திகரயும்
உள்ளன/
இல்கல

(ஒவ்பவொரு வருடத்திற்குமொன பே லொற்றுகக அறிக்ககக்கு இணங்க ஒவ்பவொரு வரியும் நிரலும்
பூர்த்தி பேய் ப் ட சவண்டும்)
16. இலங்கக திட்டமிடல் சேகவயின் சேகவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 10.2.1.1 (V) இற்கு இணங்க
தகககமககளப் பூர்த்தி பேய்தகம ற்றி தகவல்கள்:
பதொடர்
இலக்கம்

ட்டப்பின் ொடபநறி

நிறுவனம்

பேல்லு டி ொகும்
திகதி

1.
2.
3.

(குறித்த

ட்டப்

பின்

ொடபநறியின்

ேொன்றிதழினதும்

ேொன்றுப் டுத்தி பிரதிககள இகணத்து அனுப் சவண்டும்)

ப றுச ற்று

ஆவணத்தினதும்

17. இலங்கக திட்டமிடல் சேகவயின் தரம் I இற்கு தரமு ர்வு ப றுவதற்குத் தகுதி ப றும்
திகதி:........................................
18. சமசல

01

முதல்

17

வகர ொன

இலக்கங்களில்

தரப் ட்டுள்ள

தகவல்கள்

முழுகம ொனதுமொன தகவல்ககளக் பகொண்ட விண்ணப் த்கதயும் உரி

ேரி ொனதும்

இகணப்புக்களின்

ேொன்றுப் டுத்தி பிரதிககளயும் இத்துடன் ேமர்ப்பிக்கிசறன்.

திகதி :.......................................

.......................................................................
விண்ணப் தொரரின் ககப ொப் மும் தவிப் ப

ரும்

குதி II (திகணக்களத் தகலவரினொல் பூர்த்தி பேய் ப் ட சவண்டும்)
1. உத்திச ொகத்தரொல் சமசல குறிப்பிடப் ட்டுள்ள விட ங்கள் அகனத்தும் ேரி ொனகவ ொகும்.
2. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ஆம் இலக்கங்களுக்குரி விட ங்கள் சகொகவயுடன் ஒப்பு சநொக்கப் ட்டன.
குறிப்பிடப் ட்டுள்ள விட ங்கள் ேரி ொனகவ என்றும் அகனத்து ஆவணங்களினதும் ேொன்றுப் டுத்தி
பிரதிகள் விண்ணப் ப் டிவத்துடன் இகணக்கப் ட்டுள்ளது என்றும் ேொன்றுப் டுத்துகின்சறன்.
3. உத்திச ொகத்தருக்கு எதிரொக ஒழுக்கொற்று நடவடிக்கககள் ஆரம்பிக்கப் ட்டு/ ஒழுக்கொற்று விேொரகண
நகடப றுகின்றது/ நகடப றவில்கல என்றும் உத்திச ொகத்தருக்கு எதிரொக ஒழுக்கொற்று நடவடிக்கக
எடுப் தற்கு எதிர் ொர்ப் தொக/ எதிர் ொர்க்கவில்கல என்றும் ேொன்றுப் டுத்துகின்சறன். (சதகவ ற்ற
பேொற்ககள பவட்டி விடவும்)
4. திரு/திருமதி/பேல்வி ........................................................................................ என் வரின் கடகம, வருகக மற்றும்
நடத்கத திருப்திகரமொனது. ........................................... ஆம் திகதி முதல் அவகர இலங்கக திட்டமிடல்
சேகவயின் தரம் I இற்கு தரமு ர்த்துவதற்கு சி ொரிசு பேய்கிசறன்.
5. உரி முகறயில் பூர்த்தி பேய் ப் ட்ட விண்ணப் ப் டிவத்கதயும் உண்கம ொன பிரதிகள் என்று
ேொன்றுப் டுத்தி இலக்கமிடப் ட்ட ஏகன
ஆவணங்ககள இகணப்புக்களொகவும் இத்துடன்
அனுப்புகிசறன்.

திகதி :................................

.............................................................
திகணக்கள/நிறுவனத்

தகலவரின்

தவியின் ப

ககப ொப் ம்,

ர், தவி முத்திகர

குதி III (உரி அகமச்சின் பே லொளரினொல் பூர்த்தி பேய் ப் ட சவண்டும்)
திரு./திருமதி/பேல்வி................................................................. என் வகர........................... ஆம் திகதி முதல் இலங்கக
திட்டமிடல் சேகவயின் தரம் I இற்கு தரமு ர்த்துவதற்குச் ரிந்துகரக்கிசறன்/ ரிந்துகரக்கவில்கல.

திகதி : ................................

..........................................................
அகமச்சின் பே லொளரின் ககப ொப் ம் /
தவி முத்திகர

அரச சசவை ஆவைக்குழுச் சசயலாளரின் PSC/APP/6/979/2020 ஆம் இலக்க 2021.03.22 ஆம் திகதிய
கடிதத்தின் மூலம் ைழங்கப்பட்டுள்ள தீர்மானத்திற்கு இைங்க இலங்வக திட்டமிடல் சசவையின் தரம்
I இன் பதவிகளுக்க நியமனமிப்பதற்கான விருப்பங்கவளப் சபறுதல்
முன்னுரிவம ஒழுங்கில் விருப்பத் சதர்வைக் குறிப்பிடவும்.
உத்திசயாகத்தரின் சபயர்:
அட்டைவை இல: 01

முன்னுரிவம
சசவை நிவலயம் ( அட்டைவை இல. 02 இற்கு இைங்க)
ஒழுங்கு
1
2
3
4
5
உத்திசயாகத்தரின் வகசயாப்பம் : ................................................................
அட்டைவை இல. 02

சதா.
இல

1

2

அவமச்ச/ இராஜாங்க அவமச்சு

திவைக்களம்/ பிரிவு

சைற்றிடங்ளின்
எண்ணிக்வக

அவமச்சு

1

பல்ச ாக்கு அபிவிருத்தி சசயலணித்
திவைக்களம்

2

புத்தசாசன

1

சபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அவமச்சு

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார
அலுைல்கள் அவமச்சு

1

3

நிதி அவமச்சு

கலாசார அலுைல்கள்

1

அபிவிருத்தி நிதி திவைக்களம்

2

அரசிவை சகாள்வக திவைக்களம்

1

சதசிய ைரவு சசலவுத்திட்ட திவைக்களம்

1

அரச நிதி திவைக்களம்

1

சபாது சதாழில் முயற்சிகள் திவைக்களம்

1

சதசிய திட்டமிடல் திவைக்களம்

4

சைளி ாட்டு ைளங்கள் திவைக்களம்

3

4

அரச சசவைகள், மாகாை சவபகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு

1

5

ைனசீைராசிகள் மற்றும்
ைனப்பாதுகாப்பு அவமச்சு

1

6

காணி அவமச்சு

1

7

நீர்ைழங்கல் அவமச்சு

1

8

மின்சக்தி அவமச்சு

1

9

ச டுஞ்சாவலகள் அவமச்சு

1

10

இவளஞர் மற்றும் விவளயாட்டுத்துவை
அவமச்சு

1

11

ைர்த்தக அவமச்சு

1

12

சதாழில் அவமச்சு

2

13

கமத்சதாழில் அவமச்சு

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

கர அபிவிருத்தி, கவரசயாரப்
பாதுகாப்பு, கழிவுப் சபாருள்
அகற்றுவக மற்றும் சமூக
துப்பரசைற்பாட்டு அலுைல்கள்
இராஜாங்க அவமச்சு
பிரம்பு, பித்தவள, மட்பாண்டங்கள்,
தளபாடங்கள் மற்றும் கிராமிய
வகத்சதாழில் சமம்பாட்டு இராஜாங்க
அவமச்சு
கிராமிய மற்றும் பாடசாவல
விவளயாட்டு உட்கட்டவமப்பு
ைசதிகள் சமம்பாட்டு இராஜாங்க
அவமச்சு
பத்திக், வகத்தறி துணிகள் மற்றும்
உள் ாட்டு ஆவட உற்பத்தி இராஜாங்க
அவமச்சு
சதசிய மரபுரிவமகள், அருங்கவலகள்
மற்றும் கிராமிய சிற்ப கவலஞர்
சமம்பாட்டு அலுைல்கள் இராஜாங்க
அவமச்சு
கல்வி மறுசீரவமப்பு, திைந்த
பல்கவலக்கழகங்கள் மற்றும்
சதாவலக்கல்வி சமம்பாட்டு
இராஜாங்க அவமச்சு
ைனசீைராசிகள் பாதுகாப்பு, யாவன
சைலி மற்றும் அகழிகவள
நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு
டைடிக்வககள், காடுகவள மீண்டும்
ைளர்த்தல் மற்றும் ைனைள அபிவிருத்தி
இராஜாங்க அவமச்சு
ச ல் மற்றும் தானிய ைவககள், சசதன
உைவுகள், மரக்கறிகள், பழைவககள்,
மிளகாய், சைங்காயம் மற்றும்
உருவளக்கிழங்கு சசய்வக சமம்பாடு,
விவத உற்பத்தி மற்றும் உயர்
சதாழினுட்ப கமத்சதாழில் இராஜாங்க
அவமச்சு

1

1

1

1

1

1

1

1

மகாைலி ைலயங்கள் சார்ந்த
கால்ைாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளின்
பாதுகாப்பு உட்கட்டவமப்பு ைசதிகள்
அபிவிருத்தி இராஜாங்க அவமச்சு

1

கிராமிய ையல்கள் மற்றும் அது சார்ந்த
குளங்கள், நீர்த்சதக்கங்கள் மற்றும்
நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க
அவமச்சு
சதன்வன, கித்துல் மற்றும் பவன
சசய்வக சமம்பாடு மற்றும் அவை
சார்ந்த வகத்சதாழில் பண்டங்கள்
உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி
பல்ைவகப்படுத்தல் இராஜாங்க
அவமச்சு

1

1

3

25

கரும்பு, சசாளம், மரமுந்திரிவக, மிளகு,
கறுைா, கராம்பு, சைற்றிவல உள்ளிட்ட
சிறு சதாட்ட பயிர்ச் சசய்வக
அபிவிருத்தி, அவை சார்ந்த சதாழில்கள்
மற்றும் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு
இராஜாங்க அவமச்சு

26

கிராமிய மற்றும் பிரசதச குடிநீர்
ைழங்கல் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி
இராஜாங்க அவமச்சு

27

28

இராஜாங்க அவமச்சு

1

சதசிய சமூக நீர் ைழங்கல்
திவைக்களம்

1

களஞ்சிய ைசதிகள், சகாள்கலன்
முவனயங்கள், துவைமுக ைழங்கல்
ைசதிகள், படகுகள் மற்றும்
கப்பற்சதாழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க
அவமச்சு
ைாகன ஒழுங்குறுத்துவக, சபருந்து
சபாக்குைரத்துச் சசவைகள் மற்றும்
புவகயிரதப் சபட்டிகள் மற்றும்
சமாட்டார் ைாகன வகத்சதாழில்
இராஜாங்க அவமச்சு

29

இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்க
ஆபரைங்கள் சார்ந்த வகத்சதாழில்கள்
இராஜாங்க அவமச்சு

30

சிவைச்சாவலகள் முகாவமத்துைம்
மற்றும் சிவைக்வகதிகள்
புனர்ைாழ்ைளிப்பு இராஜாங்க அவமச்சு

31

1

சமுர்த்தி, ைதிவிடப் சபாருளாதார,
நுண்நிதிய, சுயசதாழில் மற்றும் ைணிக
அபிவிருத்தி இராஜாங்க அவமச்சு

1

1

1

இராஜாங்க அவமச்சு

1

சிவைச்சாவலகள் திவைக்களம்

1

இராஜாங்க அவமச்சு

1

கிராம சக்தி பணியகம்

1

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திவைக்களம்

1

32

உர உற்பத்தி மற்றும் ைழங்கல்கள்,
இரசாயன உரங்கள் மற்றும்
கிருமி ாசினி பாைவன
ஒழுங்குறுத்துவக இராஜாங்க அவமச்சு

1

33

மருந்தாக்கல், விநிசயாகம் மற்றும்
ஒழுங்குறுத்துவக இராஜாங்க அவமச்சு

1

4

34

கிராமிய வீடவமப்பு, நிர்மாைத்துவை
மற்றும் கட்டிடப் சபாருட்கள்
வகத்சதாழில் சமம்பாட்டு இராஜாங்க
அவமச்சு

35

உள் ாட்டலுைல்கள் இராஜாங்க
அவமச்சு

36

37

38
39

சதசிய பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த
முகாவமத்துை இராஜாங்க அவமச்சு

வீடவமப்பு மற்றும் நிர்மாைத்துவை

1

இராஜாங்க அவமச்சு

1

மாைட்ட சசயலகம் – புத்தளம்

1

உள் விைகாரங்கள்

1

அனர்த்த முகாவமத்துைம்

1

ஆரம்ப சுகாதார சசவைகள், சதாற்று
ச ாய்கள் மற்றும் சகாவிட் ச ாய்க்
கட்டுப்பாட்டு அலுைல்கள் இராஜாங்க
அவமச்சு

1

சதாட்ட வீடவமப்பு மற்றும் சமூக
உட்கட்டவமப்பு ைசதிகள் இராஜாங்க
அவமச்சு
நிதி, மூலதனச் சந்வத மற்றும் அரச
சதாழில்முயற்சி மறுசீரவமப்பு
இராஜாங்க அவமச்சு

1
1

40

இலங்வக சதர்தல்கள் ஆவைக்குழு

1

41

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய
சார்த்துதல்கவளப் புலனாய்வு
சசய்ைதற்கான ஆவைக்குழு

1

42

43

சமல் மாகாை சவப

ைட மத்திய மாகாை சவப

சுகாதார, சுசதச மருத்துை, சமூக
லசனாம்பல், ன்னடத்வத மற்றும்
சிறுைர் பராமரிப்புச் சசவைகள்,
மகளிர் விைகார மற்றும் சவப
அலுைலகள் அவமச்சு

1

கல்வி, கலாசார மற்றும் கவலகள்,
விவளயாட்டுத் துவை மற்றும்
இவளஞர் அலுைல்கள் மற்றும் தகைல்
சதாழில்நுட்ப அவமச்சு

1

பிரதிப் பிரதான சசயலாளர்
அலுைலகம் (திட்டமிடல்) – மாகாை
திட்டமிடல் மற்றும் சதாழிற்பாட்டுத்
திவைக்களம்

1

பிரதான அவமச்சு

1

5

