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1. அறிமுகம்  
 

1.1 அரசகருை மைோழிக் மகோள்டகட  மவற்றிகரைோக நடைமுடறப்படுத்தும் 
மபோருட்டு அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்கள் தோம் அரசோங்க யசடவக்கு இடணந்த 
அரசகருைமைோழி தவிர ைற்டற  அரசகருை மைோழி அறிடவ 
மபறுவதற்குரி தோன ஏற்போடுகள் 2007-05-28 ஆம் திகதி ிைப்பட்ைதும் 07/2007 ஆம் 
இலக்கத்டதக் மகோண்ைதுைோன அரசோங்க நிருவோகச் சுற்றறிக்டக ில் (இணைப்பு 
I) கோட்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றறிக்டக ின் ஏற்போடுகளுக்கு அடைவோக 
2007-07-01 ஆம் திகதி ன்றுக்குப் பின்னர் அரசோங்க யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் 
மசய் ப்படும் அத்துைன் பதவிகளுக்கு நி ைிக்கப்படும் உத்திய ோகத்தர்கள் 
அவர்களுடை  நி ைனத் திகதி ிலிருந்து ஐந்து (05) ஆண்டுகளுக்குள் உரி  
ைட்ைத்திலோன அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்ள 
யவண்டுமைன்பயதோடு, விதித்துடரக்கப்பட்ை கோலப்பகுதிக்குள் மைோழித் யதர்ச்சி 
ைட்ைத்டத அடை த்தவறும் உத்திய ோகத்தர்களின் சம்பளயவற்றங்கள் 
பிற்யபோைப்படும். இந்த நிடலடை ின் கோரணைோக எழுந்துள்ள சில 
விை ங்கடளத் தீர்வு மசய்வதன் மபோருட்டு ைோண்புைிகு யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சரும் ைோண்புைிகு மபோதுநிருவோக, உள்நோட்ைலுவல்கள் 
அடைச்சரும் "அரசகருை மைோழிக் மகோள்டகட   நடைமுடறப்படுத்துவதற்கோக 
அரசோங்க யசடவ ிலுள்ள பதவிநிடலத் தரங்களுக்கு இருமைோழி ஆற்றடல 
வழங்குதல்" எனத் தடல ங்கைிைப்பட்ைதும் 2012-04-19 ஆம் 
திகதி ிைப்பட்ைதுைோன கூட்டு குறிப்மபோன்டற (அ.ப.12/0555/520/002) 
அடைச்சரடவக்குச் சைர்ப்பித்துள்ளனர். (இணைப்பு II) 

 
 

1.2 மசோல்லப்பட்ை குறிப்பில் ஐந்து (05) பியரரிப்புகள் அடைச்சரடவக்கு சிபோரிசு 
மசய் ப்பட்டிருந்தயதோடு, இந்தப் பியரரிப்புகளில் I ஆம் V ஆம் பியரரிப்புகளின் 
மதோைோா்பில் 2012-05-23 ஆம் திகதி ன்று அடைச்சரடவ ினோல் 
பின்வருவனவற்டறச் மசய்வதற்கு  அங்கீகோரம் வழங்கப்பட்ைது : (இணைப்பு III) 

 
 

(அ) 2007-07-01 ஆம் திகதி மதோைக்கம் 2010-06-30 ஆம் திகதி வடரயுள்ள 
கோலப்பகுதி ில் அரசோங்க யசடவக்கு ஆட்யசர்க்கப்பட்ை 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு இறுதிச் சந்தர்ப்பைோக ைற்றுமைோரு இரண்டு (02) 
ஆண்டுக் கோலப்பகுதிட  ைோத்திரம் விதித்துடரக்கப்பட்ை மைோழித்யதர்ச்சி 
ைட்ைத்டத அடைவதன் மபோருட்டு வழங்குவதற்கும்; அத்துைன் 

 
 

(ஆ) 07/2007 ஆம் இலக்கத்டதக் மகோண்ை அரசோங்க நிருவோகச் சுற்றறிக்டக ின் 
2 ஆம் பந்தி ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள "சம்பள ஏற்றத்டதப் பிற்யபோைல்" 
என்ற மசோற்களுக்குப் பதிலோக "சம்பள ஏற்றத்டத நிறுத்துதல்" என்ற 
மசோற்கடளப் புகுத்துவதன் மூலம் மபோருத்தைோனவோறு திருத்துவதற்கும்.  
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1.3 இந்தக் குறிப்பில் உள்ள II  ஆம் III ஆம் IV ஆம் பியரரிப்புகள் சம்பந்தைோக ஆய்வு 
மசய்த தோபனவிை ங்கள் பற்றி  அடைச்சரடவ உபகுழுவோனது தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி ில் யவண்ைப்படும் யதர்ச்சிட  எய்துவதற்கோக அரசோங்கத்தினோல் 
இதுவடர வழங்கப்பட்ை சலுடககடள தகுந்த முடற ில் ப ன்படுத்துவதற்கு 
அதிக எண்ணிக்டக ில் அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்கள் தவறி டைக்கு 
மூலகோரணி ைோண்புைிகு அடைச்சர்கள் இருவரினோலும் சைர்ப்பிக்கப்பட்ை 
யைற்குறிப்பிட்ை குறிப்பின் I ஆம் இடணப்பில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
உத்திய ோகத்தர்கள் குழுவின் அறிக்டக ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள விை ங்கள் 
என்பது அவதோனிக்கப்பட்ைது. இந்த கோரணங்களுக்கு யைலதிகைோக 07/2007 ஆம் 
இலக்கமுடை  சுற்றறிக்டக ிலுள்ள ஏற்போடுகளின்படி இட புள்ள 
உத்திய ோகத்தர்களிைைிருந்து ைிகவும் உ ர்ைட்ைத்திலோன யதர்ச்சி 
எதிர்போர்க்கப்பட்ைடைய  இந்த நிடலடைக்கு மபரிதோன தோக்கத்டத 
ஏற்படுத்தியுள்ளமதன்பதுவும்  கண்ைறி ப்பட்டுள்ளது. 

 
1.4 இதற்கடைவோக, அரசோங்க யசடவ ின் பலதரப்பட்ை தரங்கடளச் யசர்ந்த 

உத்திய ோகத்தர்களுக்கு அவர்களுக்கு மபோருந்தக் கூடி தோக அவர்கள் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி ில் மதோழிற்படு அறிடவப் மபற்றுள்ளோர்களோமவன்படத ைதிப்பிைக் 
கூடி தோக குறிப்போக அத்தடக  தரம் ஒவ்மவோன்றுக்கும் மபோறுப்பு 
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள மபோதுக் கைடைகடளயும் மபோறுப்புகடளயும் கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் மகோண்டு ஒவ்மவோரு யசடவ வகுதிகளுக்கும் மபோருத்தைோனவோறு 
பரீட்டசகடள நைோத்துவது சம்பந்தைோக விரிவோக ஆரோய்ந்து அது மதோைர்பில் 
வழிமுடறம ோன்டற வகுத்தடைத்து, அடைச்சரடவ ினோல் பரிசீலடன 
மசய் ப்படுவதன் மபோருட்டு சிபோரிசுகடளச் சைர்ப்பிப்பதற்கோக அது 
தோபனவிை ங்கள் பற்றி  அடைச்சரடவ உபகுழுவிற்கு சைர்ப்பிக்கப்படுவதற்கோக 
பின்வருயவோர்கடளக் மகோண்ை உத்திய ோகத்தர்கள் குழுமவோன்று 
நி ைிக்கப்பட்ைது : 

 
 அடைச்சரடவச் மச லோளர் - (தடலவர்) ; 
 

 மச லோளோா், மபோதுநிருவோக. உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சு ;  
 

 மச லோளோா், யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு - (கூட்ை 
அடழப்போளர்)*; 

 

 நிதி, திட்ைைிைல் அடைச்சின் மச லோளரினோல் மப ர் குறிப்பிட்டு  
 நி ைிக்கப்படும் பிரதிநிதிம ோருவர்; 
 

 தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி ; 
 

 பரீட்டசகள் ஆடண ோளர் அதிபதி;  
 

 அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளர்; அத்துைன் 
 

 கல்வி அடைச்சின் மச லோளரினோல் மப ர் குறித்து நி ைிக்கப்படும் 
யதசி  கல்வி நிறுவகத்தின் பிரதிநிதிம ோருவர்.** 

 
 
* நடைமுடற ரீதி ிலோன நிடலடைகள் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்டு, அடைச்சரடவ   
  அலுவலகத்தினோல் குழுக் கூட்ைங்கள் கூட்ைப்பட்ைன.  
** கல்வி அடைச்சின் மச லோளர் தனிப்பட்ை ரீதி ில் கூட்ைங்களில் கலந்துமகோண்ைோர். 
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2. உத்தியயொகத்தர்கள் குழுவின் ஆய்வுகள்: 
 

2.1 இக்குழுவோனது 2012-05-31 ஆம் திகதி ிலிருந்து 2013-05-29 ஆம் திகதி வடரயுள்ள 
கோலப்பகுதி ில் 16 கூட்ைங்கடள நைோத்தியுள்ளது. மதோைக்கக் கூட்ைங்களின் 
யபோது இக்குழுவோனது தனது சிபோரிசுகடள அடைச்சரடவக்கு சைர்ப்பிப்பதற்கு 
வசதி ளிப்பதன் மபோருட்டு யைலும் ஆய்வு மசய் ப்படுவதற்கோக குறித்த சிறப்புப் 
பணிகளுைன் கீழ் 2.2 ைற்றும் 2.3 இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு இரண்டு 
உபகுழுக்களுக்கு குறித்மதோதுக்கப்பட்ைன. 

 
2.2 அரசோங்க யசடவ ிலுள்ள உத்திய ோகத்தர்களின் மவவ்யவறு வகுதிகடளச் 

யசர்ந்தவர்களினோல் மபற்றுக்மகோள்ளப்பை யவண்டி  மைோழித் யதர்ச்சி ைட்ைத்டத 
தனித்தனி ோக கண்ைறிவதற்குத் யதடவப்படும் மதோைக்கத் தகவல்கடளத் 
த ோரிக்கும் யவடல மதோைர்பில் IV ஆம் இடணப்பின் (ஆ) வின் கீழ் மப ர் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள உத்திய ோகத்தர்களின் ஒத்தோடச இந்த குழுவினோல் 
மபறப்பட்ைது.  

 
2.3 ப னுள்ள விதத்தில் மைோழித் யதர்ச்சிட ப் மபறுவதற்கு மபோருத்தைோன 

முடற ி மலோன்று வகுத்தல், அந்தந்த யசடவகளுக்கு / பதவிகளுக்கு ஏற்ற 
மைோழித் யதர்ச்சிக்கு மபோருத்தைோனவோறு புதி  போை சிபோரிசுகடள வகுத்தல், 
புதி  கற்டகப் மபோதிம ோன்று மதோகுக்கப்படும்வடர கற்டக யநோக்கங்களுக்கோக 
மபோருத்தைோன போைநூலின் நிரமலோன்று த ோரிக்கப்படுவதற்கோன சிபோரிசுகடள 
த ோரித்தல் ஆகி னவற்றின் யபோது இந்த உத்திய ோகத்தர்கள் குழுவினோல்  IV 
ஆம் இடணப்பின் (அ) வின் கீழ் மப ர் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அச்சந்தர்ப்பத்தில் 
மும்மைோழி இலங்டகக்கோன சனோதிபதி மச லணி ினோல் யசடவ மபற்றுக் 
மகோள்ளப்பட்ை கல்விைோன்கள் குழுவின் கருத்துகளும் மபற்றுக் மகோள்ளப்பட்ைன.  

 
2.4 இடணப்பு V இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களும் 

மதோழிற்சங்க பிரதிநிதிகளும் இந்தக் குழுக் கூட்ைங்களில் கலந்து மகோண்ையதோடு, 
இந்த கலந்துடர ோைல்களின் யபோது அவர்களினோல் முக்கி  விை ங்கள் 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ைன.  

 
2.5 இந்த விை ம் மதோைர்பிலோன ஆய்வின் யபோது இடணப்பு VI இல் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள எழுத்துமூல முன்டவப்புகள், இந்தக் குழுவினோல் 
கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைன . 
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3. ஏற்கனயவ நணடமுணறயிலுள்ள ஏற் ொடுகளுக்கு அணைவொக அரசொங்க 
உத்தியயொகத்தர்களிடைிருந்து எதிர் ொர்க்கப் டும் அவர்கள் யசணவயில் 
இணைந்த அரசகருை பைொழியல்லொத ைற்ணறய   அரசகருை   பைொழி  
பதொடர் ிலொன   யதர்ச்சி ைட்டங்கள்: 

 

ஏற்கனயவ ஏற்புடைத்தோனடவகளோகவுள்ள அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி 
ைட்ைங்கள் 07/2007 ஆம் இலக்கத்டதக் மகோண்ை அரசோங்க நிருவோகச் 
சுற்றறிக்டக ில் (இடணப்பு I) குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு 3 வகுதிகளின் கீழ் 
பின்வருைோறு வகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
(அ)  யைற்குறிப்பிட்ை சுற்றறிக்டக ின் இடணப்பிலுள்ள I ஆம் வகுதிக்கு 

ஏற்புடைத்தோன (அரசோங்க யசடவ ின் சியரட்ை உத்திய ோகத்தர்கள் 
மபரும்போலோயனோர்களினோல்) உத்திய ோகத்தர்களினோல் எய்தப்பை 
யவண்டி , அவர்கள் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத 
ைற்டற  அரசகருைமைோழித் யதர்ச்சி ோவது க.மபோ.த.(சோ/த) பரீட்டச ில் 
பிரதோன போைமைோன்றோக (இரண்ைோவது மைோழி ோகயவோ அல்லது விருப்பத் 
யதர்வு மைோழி ோகயவோ அல்ல) சிங்ளத்தில்/தைிழில் 
சித்தி டைந்திருப்பதுைன் அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்தப்படும் சிங்களம் / தைிழ் வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டச ில் 
சித்தி டைந்திருத்தல் அல்லது அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்தப்படும் வியசை திறடைப் பரீட்டச ில் சித்தி டைந்திருத்தல். 

 

(ஆ) யைற்குறிப்பிட்ை சுற்றறிக்டக ின் இடணப்பில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 2 ஆம் 
வகுதிக்குரி  அரசோங்க முகோடைத்துவ உதவி ோளர் யசடவயும் அதற்கு 
சைைோன திடணக்கள யசடவகளும், மபோலிஸ் யசடவ ின் உதவி 
மபோலிஸ் அத்தி ட்சகர் பதவிக்கு கீழ் நிடலப் பதவிகடள வகிக்கின்ற 
உத்திய ோகத்தர்கள், கிரோை உத்திய ோகத்தர்கள், குடும்ப சுகோதோர யசடவ, 
விரிவோக்கல் யசடவகளில் கைடைபுரியும் சகல மவளிக்கள 
உத்திய ோகத்தர்கள் ஆகிய ோர்களினோல் எய்தப்பை யவண்டி  அவர்கள் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரச 
கருைமைோழித் யதர்ச்சி ோவது அரசகருைமைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்தப்படும் இடைநிடல ைட்ைப் பரீட்டச ில் மைோழி கற்டகமநறிச் 
யசோதடன ில் சித்தி டைந்திருத்தல்.  

 

(இ)   யைற்குறிப்பிைப்பட்ை சுற்றறிக்டக ின் இடணப்பிலுள்ள 3 ஆம் 
வகுதிக்குரி  இலங்டக விஞ்ஞோன யசடவ, இலங்டக மபோறி ி லோளர் 
யசடவ, அரசோங்க ைருத்துவ உத்திய ோகத்தர்கள், பல் ைருத்துவ 
உத்திய ோகத்தர்கள், இலங்டக விலங்கு உற்பத்தி, சுகோதோர யசடவ, தோதி 
யசடவ, நூலகர் யசடவ அயதயபோன்று சோரதி யசடவ, 
அலுவலகப்பணி ோளர் யசடவ யபோன்றவற்றினோல் எய்தப்பை யவண்டி  
அவர்கள் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை    மைோழித் யதர்ச்சி ோனது அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களத்தினோல் நைோத்தப்படும் மதோைக்க ைட்ை மைோழி கற்டகமநறிச் 
யசோதடன ில் சித்தி டைந்திருத்தல். 
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4. அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்களினொல் 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொகச் சுற்றறிக்ணகயிலுள்ள ஏற் ொடுகளின்  ிரகொரம்  எதிர் ொர்க்கப் ட்ட 
அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிணய எய்துவது சம் ந்தைொக எதிர்யநொக்கப் டும் 
 ிரச்சிணனகள் சம் ந்தைொகவும் இதற்குரிய விடயங்கள் சம் ந்தைொகவும் 
குழுவின் சி ொரிசுகள் : 

 

 அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களினோல் அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சிட  எய்துவது 
சம்பந்தைோக ஏற்கனயவ நடைமுடற ிலுள்ள 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  
அரசோங்க நிருவோகச் சுற்றறிக்டக ிலுள்ள ஏற்போடுகள் எதிர்போர்க்கப்பட்ைவோறு 
நிடறயவறோடை சம்பந்தைோகவும் அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ிடன மபற்றுக் 
மகோள்வது மதோைர்பில் அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்கள் முகங்மகோடுத்துள்ள பிற 
பிரச்சிடனகள் சம்பந்தைோகவும் குழுவினோல் கலந்துடர ோைப்பட்ைதன் பின்னர், 
பின்வரும் விை ங்கள் அவதோனிக்கப்பட்ைன: 

 
4.1 07/2007 ஆம் இலக்கத்ணதக் பகொண்ட அரசொங்க நிருவொகச் சுற்றறிக்ணகணய 

நணடமுணறப் டுத்துவது சம் ந்தைொக எதிர்யநொக்கப் டும்  ிரச்சிணனகள்:  
 
4.1.1 07/2007 ஆம் இலக்கத்டதக் மகோண்ை அரசோங்க நிருவோகச் சுற்றறிக்டக 

2007-04-28 ஆம் திகதி ன்று மவளி ிைப்பட்டிருந்த யபோதிலும், இதில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஏற்போடுகளின் பிரகோரம் மைோழித் யதர்ச்சிட ப் 
மபற்றுக் மகோள்வதற்கு அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு இதுவடர 
யபோதுைோன வசதிகள் வழங்கப்பைோடை ;  

 
(அ) இட புள்ள மைோழித் யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு 

யபோதுைோன ப ிற்சிப் போைமநறிகள், சு  கற்டக மநறிகள் அல்லது 
இதற்கோக வியசைைோக வடிவடைக்கப்பட்ை போைநூல்கள் 
இல்லோடை ; 

 
(ஆ) வியசைைோக மகோழும்பிற்கு மவளிய  தூரப் பிரயதசங்களில் 

கைடை ோற்றும் உத்திய ோகத்தர்களுக்கு அரசகருை மைோழிட  
கற்பதற்குப் மபோருத்தைோன போைமநறிகள் ஒழுங்கடைக்கப்பட்டிருக் 
கோடையும் அதற்கு யபோதுைோன வசதிகள் இல்லோடையும்; 
அத்துைன் 

 
(இ) வோர இறுதி நோட்களிலும் யசடவ ோற்ற யவண்டி  

உத்திய ோகத்தர்கள் அைங்கலோக யவடலப்பளுக் கூடி  
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு யைல் (அ), (ஆ) வின்  கீழ் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள கோரணங்களினோல் இட புள்ள யதர்ச்சிட ப் 
மபறுவதற்கு இ லோதிருக்கின்றடை. 

 
4.1.2 சில யசடவகடளச் யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு அவர்களுடை  

யசடவப் பிரைோணக் குறிப்பில் யவண்ைப்பட்டுள்ள அரசகருை மைோழித் 
யதர்ச்சிட யும் 07/2007 ஆம் இலக்கத்டதக் மகோண்ை அரசோங்க நிருவோகச் 
சுற்றறிக்டக ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள யதர்ச்சிட யும் மபற 
யவண்டியுள்ளடை: அத்துைன் 
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4.1.3 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக 
ஏற்போடுகளில் குறிப்பிைப்பைோத ைோற்று தடகடைகடளக் மகோண்டுள்ள சில 
அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களினோல் இந்த சுற்றறிக்டக ில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ஏற்போடுகளின்  பிரகோரம் அரசகருை மைோழித் 
யதர்ச்சிட ப் மபறயவண்டி  யதடவ ிலிருந்து விலக்களிக்குைோறு 
இட புள்ள அதிகோரபைீங்களிைம் யகோரிக்டக விடுக்கப்பட்டுள்ளடை. 

 
4.2 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க நிருவொக சுற்றறிக்ணகயின் மூலம் 

சியரட்ட உத்தியயொகத்தர்களுக்கொக விதித்துணரக்கப் ட்டுள்ள யதர்ச்சி ைட்டம் 
பதொடர் ில் எதிர்யநொக்கப் டும்    ிரச்சிணனகள்: 

 
சியரட்ை உத்திய ோகத்தர்கள் யைற்மசோன்ன சுற்றறிக்டக ஏற்போடுகளின் பிரகோரம் 
அவர்கள் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி ில் யதர்ச்சிட  எய்துவதற்கோக அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தின் 
சோர்பில் பரீட்டசகள் திடணக்களத்தினோல் நைோத்தப்படும் எழுத்துமூல 
பரீட்டச ிலும் அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் நைோத்தப்படும் 
வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டச ிலும் சித்தி டைதல் யவண்டும். அவ்வோறு 
நைோத்தப்படும் எழுத்துமூலப் பரீட்டசக்குப் பதிலோக இட புள்ள ைற்டற  
அரசகருை மைோழிட  க.மபோ.த. (சோ/த) பரீட்டச ில் தோய்மைோழி ோக (பிரதோன 
போைைோக) சித்தி டைதல் ஏற்றுக் மகோள்ளப்பட்ைோலும், அவ்வோறு இதடன 
பிரதோன போைைோக சித்தி டைதல் பின்வரும் கோரணங்களின் விடளவோக கடின 
இலக்மகோன்றோக உள்ளடை குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 
   
4.2.1 க.மபோ.த.(சோ/த) சிங்களம்/தைிழ் மைோழி வினோத்தோளுக்கு (பிரதோன போை 

வினோப் பத்திரம்) ஏற்புடைத்தோன கட்ைடைப்பு த ோரிக்கப்பட்டுள்ளது 
குழந்டதப் பரோ த்திலிருந்து சிங்களம்/தைிழ் மைோழி ிட  
ப ன்படுத்தியுள்ள அத்துைன் மூன்று (03) ஆண்டுக் கோலப்பகுதி ில் (தரம் 
9 லிருந்து தரம் 11 வடர) வோரமைோன்றுக்கு ஐந்து (05) ைணித்தி ோலங்கள் 
வடர சிங்கள மைோழிட யும் / தைிழ் மைோழிட யும் இலக்கி த்டதயும் 
கற்பதன் மூலம் மைோழி ில் யபோதி  கல்வி அறிடவப் மபற்றுள்ள 
ைோணவர்களினோல் மபற்றுக்மகோள்ளப்பட்ை யதர்ச்சிகடள 
ைதிப்பிடுவதற்கோகவோகும். 

 
4.2.2 யையல 3 (அ) வில் மசோல்லப்பட்ை பிரதோன போைம் ைீதோன 

வினோத்தோளுக்கு தோய்மைோழி ில் அல்லது முதலோவது மைோழி ில் 
யதர்ச்சி மபற்றவர்களினோல் ைட்டுயை மவற்றிகரைோக விடை ளிக்க 
முடியுயை தவிர இப்போைத்டத இரண்ைோவது மைோழி ோக கற்றவர்களினோல் 
இவ்வோறு இலகுவோக விடை ளிக்க முடி ோமதன இந்த அறிக்டக ின் 2.3 
இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள கல்விைோன்கள் குழுவினோல் சுட்டிக் 
கோண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
4.2.3 தோய்மைோழி ோக மைோழிம ோன்டறக் கற்றவர்களின் ைட்ைத்தில் 

யதர்ச்சி ிடனப் மபறுவதற்கு இ லுைோன விதத்தில் இதற்கோக கோலத்டத 
மசலவழிப்பதற்கு வியசைைோக தூரப் பிரயதசங்களில் கைடை ோற்றும் 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லோடை ினோல் அவர்களுக்கு 
க.மபோ.த (சோ/த) சிங்களம்/தைிழ் மைோழி (பிரதோன போைம்) வினோத்தோளுக்கு 
மவற்றிகரைோக விடை ளிப்பது சோத்தி ைற்ற விை ைோக உள்ளது. 
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4.3  சில யசணவகளினொல்  எய்தப் ட  யவண்டிய   பைொழித்  யதர்ச்சி   
சம் ந்தைொக எதிர்யநொக்கப் டும்  ிரச்சிணனகள் : 

  

4.3.1  நூலகர் யசணவ: 
 
 சிங்களம் அயத யபோன்று தைிழ் மைோழி ில் ஆக்கப்பட்ை நூல்கள் பற்றி  

தகவல்கடள நோடுபவர்களுக்கு உதவுவதற்கோகவுள்ள நூலகர் யசடவக்கு 
கனிஷ்ை ஊழி ர்களிைைிருந்து எதிர்போர்க்கப்படும் ஆகக் குடறந்த மைோழித் 
யதர்ச்சி ைட்ைம் சிபோரிசு மசய் ப்பட்டுள்ளது. ஆ ினும், இந்த வகுதிட ச் 
யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு கூடி  மைோழித்யதர்ச்சி இருப்பது 
அவர்களிைைிருந்து யசடவட  நோடும் யசடவ நோடுநர்களுக்கு 
விடனத்திறன் ைிக்க யசடவட  வழங்குவதற்கு ஏதுவோய் அடையும் 
என்பதனோல் நூலகர் யசடவக்கோக தற்யபோது விதித்துடரக்கப்பட்டுள்ள 
ைட்ைத்டதவிை உ ர்ந்த மைோழித் யதர்ச்சிட  ஏற்புடைத்தோக்குவது 
மபோருத்தைோனமதன்பது இந்தக் குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.3.2 இலங்ணக ஆயுள்யவத ைருத்துவ யசணவ : 
 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக ின் 
பிரகோரம் அரசோங்க ைருத்துவ உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் பல் ைருத்துவ 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் 3 ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ைட்ைம் 
ஏற்புடைத்தோகின்ற யபோதிலும் ஆயுள்யவத ைருத்துவ 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு இந்த சுற்றறிக்டக ில் எந்தவிதைோன 
ஏற்போடுகளும் குறிப்பிைப்பைவில்டல. ஆயுள்யவத ைருத்துவ 
உத்திய ோகத்தர்கள் நோடு தழுவி  ரீதி ில் பலதரப்பட்ை ைக்கள் 
பிரிவினர்களுைன் யசடவ ோற்ற யவண்டுமைன்பதனோல் அவர்களுக்கும் 
தற்யபோது அரசோங்க ைருத்துவ உத்திய ோகத்தர்களுக்கு ஏற்புடைத்தோன 3 
ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ைட்ைத்டத ஏற்புடைத்தோக்குவது 
மபோருத்தைோனமதன்பதுவும் இந்தக் குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.3.3 ஆசிரியர் யசணவ : 
 

(அ) ஏற்கனயவ நடைமுடற ிலுள்ள 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  
அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக ில் ஆசிரி ர் யசடவ மதோைர்பில் 
ஏற்புடைத்தோக்கப்பை யவண்டி  அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி 
பற்றி  ஏற்போடுகள் உள்வோங்கப்பைவில்டல. 

 
(ஆ) ஆசிரி ர் யசடவ ோனது இைைோற்றத்திற்கு உட்பட்ை யசடவ 

ம ோன்றோடக ினோல் தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை 
மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை மைோழி உபய ோகப் 
படுத்தப்படும் பிரயதசமைோன்றிலுள்ள போைசோடலம ோன்றில் தைது 
கைடைகடள நிடறயவற்றும் யபோதும் ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி ில் உடர ோடும் ைோணவர்களுைன் மச லோற்றும் யபோதும் 
ைற்டற  அரசகருை மைோழி மதோைர்பில் யபோதுைோன அறிவு 
இருத்தல் அத்தி ோவசி ைோனதோகும். 
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(இ) மும்மைோழிக்கோன இலங்டக என்னும் இலக்டக யநோக்கி 
மசல்டக ில் தைது ைோணவர்களுக்கு ைற்டற  அரசகருை 
மைோழிட  கற்கும் மபோருட்டு ஆசிரி ர்களினோல் வழங்கக்கூடி  
வழிகோட்ைல்களும் அவர்களுக்குரி தோன வியசை பணியும் 
கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைவிைத்து ஆசிரி ர் யசடவக்கு 
அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி மபற்றுக் மகோள்ளும் ஏற்போடுகடள 
ஏற்புடைத்தோக்குவது மபோருத்தைோனதோகும் . 
 

(ஈ) இலங்டக கல்வி நிருவோக யசடவ, அதிபர்கள் யசடவ 
ஆகி வற்றின் பதவிகளுக்கு ஆசிரி ர்கள் யசடவட ச் யசர்ந்த 
தடகடை மபற்றவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுைோடக ினோல், 
அவர்கள் ஆசிரி ர் யசடவ ில் இருக்கும் கோலப்பகுதி ில் 
அரசகருை மைோழி யதர்ச்சி மபற்றுக் மகோள்ளுவது அவர்களுக்கு 
ைிகவும் ப னுள்ளதோகும். 

 
(உ) ஆதலோல், 2013-07-01 ஆம் திகதி ிலிருந்து யசடவ ில் 

இடணந்துமகோள்ளும் ஆசிரி ர்கள் ஐந்து (05) வருை கோலத்திற்குள் 
இந்த உத்திய ோகத்தர்கள் குழுவினோல் புதிதோக பியரரிக்கப்பட்டுள்ள  
3 ஆம் வகுதிக்கோன  யதர்ச்சி ைட்ைத்டத எய்துவது 
மபோருத்தைோனதோகும். 

 
4.4 பதொடக்கைட்ட  தவிகளுக்கு ப ொருத்தைொன யதர்ச்சி ைட்டபைொன்ணற 

அறிமுகப் டுத்தும் யதணவ :  
  
 ைருத்துவம், மபோறி ி ல் விஞ்ஞோனம் யபோன்ற அகிலநோட்டு யசடவகளுக்குரி  

3ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ைட்ைம் 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  அரசோங்க 
நிருவோக சுற்றறிக்டக ின் பிரகோரம் அரசோங்க யசடவட ச் யசர்ந்த சோரதி 
ைற்றும் அலுவலக உதவி ோளர் யபோன்ற ைட்ைங்கடளச் யசர்ந்த ஊழி ர்களுக்கும் 
ஏற்புடைத்தோக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலோல், இத்தடக  பதவிகளுக்கு யதடவப்படும் 
மைோழித் யதர்ச்சி ைட்ைம் யைற்குறிப்பிட்ை மதோைக்கைட்ை பதவிகடள வகிக்கின்ற 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் ஏற்புடைத்தோக்குவது மபோருத்தைோகோமதன்பதனோல், இந்த 
ஊழி ர்களின் யசடவ ின் யதடவக்யகற்றவோறு 4 ஆம் வகுதி ோக புதி  யதர்ச்சி 
ைட்ைமைோன்டற அறிமுகப்படுத்தும் யதடவ குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.5 அரசொங்க துணறசொர்ந்த சகல நிறுவனங்களிலும் உள்ள 

 ைியொட்படொகுதியினர்கள்  பைொழித் யதர்ச்சியிணன எய்த யவண்டுபைன : 
 

 அரசி லடைப்பின் 22 ஆம் உறுப்புடர ின் கீழ் விதித்துடரக்கப்பட்டுள்ள 
ஏற்போடுகளுக்கடைவோக மபோதுைக்களுக்கு யசடவ வழங்கும் சகல 
நிறுவனங்களும் இந்த ஏற்போடுகளுக்கு இணங்கிம ோழுக யவண்டுமைனவும் 
இதுவடர தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழி ில் யதர்ச்சி ிடனப் மபற்றுக் மகோள்வது தோபனவிதிக் 
யகோடவ ின் மபோருள் யகோைலுக்கு அடைவோக அரசோங்க பணி ோளர்களோகக் 
கருதப்படும் அடைச்சுகள், திடணக்களங்கள் ைற்றும் ைோகோண அரசோங்க 
யசடவக்கு உரி  பணி ோட்மைோகுதி ினருக்கு ைோத்திரயை கட்ைோ  
ைோக்கப்பட்டுள்ளது.  மபோதுைக்களுைன் யநரடி ோக கைடை ோற்றும் ஏடன  
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அரசோங்க கூட்டுத்தோபனங்கள், நி திச்சட்ைசடபகள், அரசோங்க வங்கிகள் ைற்றும் 
கம்பனிகள் யபோன்றவற்றின் பணி ோளர்களும் தோம் யசடவ ில் இடணந்த 
அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் 
மகோள்ளோவிட்ைோல் குறித்த ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் உடர ோடும், 
மச லோற்றும் யசடவமபறுநர்களின் எதிர்போர்ப்பிடன நிடறயவற்றுவதற்கு 
மசோல்லப்பட்ை நிறுவனங்கடளச் யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு இ லோைற் 
யபோகும். ஆதலோல், அரசோங்க யசடவக்கு ஏற்புடைதோக்கப்படுகின்ற மைோழித் 
யதர்ச்சித் யதடவ இந்த நிறுவனங்களுக்கும் ஏற்புடைத்தோக்குவது 
மபோருத்தைோனமதனக் குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 
 

4.6 தொய்பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை பைொழிணய க.ப ொ.த.(சொ/த) 
ைட்டத்தில் கற் தற்கு உள்ள தணடகள் : 

 
4.6.1 ஏற்கனயவயுள்ள பரீட்டசத் திட்ைத்திற்கடைவோக சை ம், தோய்மைோழி, 

வரலோறு, விஞ்ஞோனம், ஆங்கிலம், கணிதம் ஆகி  கட்ைோ ம் 
கற்கயவண்டி  முக்கி  ஆறு (06) போைங்களும் அைங்கலோக க.மபோ.த.(சோ/த) 
பரீட்டச ில் ஆகக் கூடுதலோக 09 போைங்கடளத் மதரிவு மசய்வதற்கு 
பரீட்டசக்கோகத் யதோற்றும் ைோணவர்களுக்கு வோய்ப்புள்ளது. மூன்று (03) 
விருப்பத் மதரிவு போைங்கடளத் மதரிவுமசய்வதற்கோன பல போைங்கடளக் 
மகோண்டுள்ள மூன்று (03) பிரிவுகளிலிருந்து ஒவ்மவோரு போைம் வதீம் 
மதரிவு மசய் ப்பைல் யவண்டும். இரண்ைோம் மைோழி (சிங்களம்), 
இரண்ைோம் மைோழி (தைிழ்) போைங்கள் உள்ளைக்கப்பட்டுள்ள விை ப் 
பிரிவில் மபரும்போலோன ைோணவர்கள் உ ர் தரத்தில் கற்பதற்கு 
எதிர்போர்க்கும் போைமநறிகளுக்கு ஏற்புடைத்தோன போைங்களும் உள்ளைக்கப் 
பட்டுள்ளடை ினோல்,  அவர்கள் இரண்ைோம் மைோழி (சிங்களம்) அல்லது 
இரண்ைோம் மைோழி (தைிழ்) போைத்டத மதரிவு மசய்வதற்கு 
விரும்புவதில்டல. அத்துைன் தோய்மைோழி ைட்ைத்தில்  சிங்களம் அல்லது 
தைிழ் ஆகி  இரு போைங்களில் ஒரு போைத்திற்கு ைட்டுயை யதோற்ற 
முடியும். இதற்கடைவோக தோய்மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழிட  க.மபோ.த.(சோ.த) பரீட்டச ில் மதரிவு மசய்வதற்கு 
ைோணவர்களுக்குள்ள வோய்ப்பு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ைதோக  உள்ளடையும்  
கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.6.2 அரசோங்க யசடவகளுக்கோன பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் யபோது 

விதித்துடரக்கப்பட்டுள்ள தடகடைகளில் ைற்டற  அரசகருைமைோழி 
மதோைர்பிலோன யதர்ச்சி உள்ளைக்கப்பைோததன் கோரணத்தினோல், தைது 
தோய்மைோழி அல்லோத ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் க.மபோ.த (சோ/த) 
பரீட்டச ில் (இரண்ைோம் மைோழி (Second Language) ைட்ைத்தில்) 
யதோற்றுவதற்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கோடையும் கூை கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது.  
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4.7 இணயபுள்ள ைற்ணறய அரசகருை பைொழிணயக் கற் தற்கு இலகுவொகும் 
விதத்தில் இணயபுள்ள பைொழி பசயற் ொட்டு நிணலயில்  யன் டுத்தப் டும் 
 ிரயதசபைொன்றில் கைிசைொன ஒரு கொலப் குதி யசணவயொற்றுவதற்கொக 
வொய்ப்பு கிணடக்கும் விதத்தில் அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்களுக்கு 
ப ொருத்தைொன இடைொற்ற திட்டங்கணள அறிமுகப் டுத்தும் யதணவ :  

 
 இட புள்ள ைற்டற  மைோழி வழக்கத்திலுள்ள பிரயதசமைோன்றில் 

திட்ைவட்ைைோன ஒருகோலப்பகுதிக்கு கைடை ோற்றுவது  இந்த மைோழிட க் 
கற்பதற்கு ைிகப் மபோருத்தைோன முடறம ன்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள 
விை மைோன்றோகும். ஆதலோல், தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை 
மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருைமைோழி மபரும்போலோன ைக்களினோல் 
அவர்களுடை  நிருவோக மைோழி ோக ப ன்படுத்துகின்ற பிரயதசத்திலுள்ள 
பிரயதச மச லகப் பிரிமவோன்றிலுள்ள (இந்த அறிக்டக ின் 8.1.1(எ) பிரகோரம் 
பிரகைனப்படுத்தப்பட்ை) அரசோங்க நிறுவனமைோன்றில் திட்ைவட்ைைோன ஒரு 
கோலப்பகுதி யசடவ ோற்றுவதற்கு வோய்ப்பு வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருைமைோழி ில் கைடை ோற்றுவதற்கு யபோதுைோன அறிவிடனப் 
மபறுவதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பைலோமைன்பதுவும் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.8 ைற்ணறய அரசகருை பைொழி பதொடர் ில் உயர் யதர்ச்சிணய ப ற்றுக் 

பகொள்வதற்கு அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கணள  ஊக்குவிக்கும் யதணவ: 
 

தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி மதோைர்பில் (சுற்றறிக்டக ின் மூலம் எதிர்போர்க்கப்பட்ை யதர்ச்சிக்கு 
கூடுதலோக) தைது மசோந்த விருப்பத்தில் க.மபோ.த.(சோ/த) பரீட்டச ில் தோய் மைோழி 
ைட்ைத்திலோன (பிரதோன போைைோக) யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்கடள ஊக்குவிக்கும் மபோருட்டு மபோருத்தைோன ஊக்குவிப்பு 
முடறம ோன்டற துரிதைோக அறிமுகப்படுத்தும் யதடவ இந்த உத்திய ோகத்தர்கள் 
குழுவினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 

 
4.9 அரசகருைபைொழிக் பகொள்ணகணய விணனத்திறன் ைிக்கதொக பசயற் டுத்தும் 

ப ொருட்டு அரசொங்க பைொழிப்ப யர்ப் ொளர் யசணவயின் யசணவப்  ிரைொைக் 
குறிப்ண  திருத்துதல்: 

 
 ஏற்கனயவ அரசோங்க யசடவ ில் யதர்ச்சி மபற்ற  மைோழிமப ர்ப்போளர்களுக்கோன 

பற்றோக்குடற நிலவுவயதோடு, இதன் கோரணைோக  சில அரசோங்க நிறுவனங்களில் 
மைோழிமப ர்ப்புகள் உரி  தரத்தில் அன்றி கீழ் ைட்ைத்தில் கோணப்படுகின்றன. 
அயதயபோன்று, யபோதுைோன வசதிகளும் உரி  அங்கீகோரமும் இல்லோததன் 
விடளவோக அனுபவம் ைிக்க திறடை ோன மைோழிமப ர்ப்போளர்கடள அரசோங்க 
யசடவ ில்  தங்கடவத்துக் மகோள்வதில் பிரச்சிடன நிலவுகின்றது. ஆதலோல், 
இந்தப் பிரச்சிடனக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வடக ில் யசடவப் பிரைோணக் 
குறிப்மபோன்று மைோழிமப ர்ப்போளர்கள் யசடவ சோர்பில் அறிமுகப்படுத்துவது 
மபோருத்தைோன நைவடிக்டக ோகும் . 
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5. கல்விைொன்கள் குழுவினொல்  ியரரிக்கப் ட்ட  ொட சி ொரிசுகளும் ைதிப் ீட்டு 
வழிமுணறயும் : 

 
 அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களினோல் எய்தப்பை யவண்டி  அரசகருை மைோழித் 

யதர்ச்சிட  பரீட்சிப்பதற்கும் ைதிப்பிடுவதற்கும்  மபோருத்தைோன போை சிபோரிசும் 
ைதிப்படீ்டு வழிமுடற சம்பந்தைோகவும் உத்திய ோத்தர்கள் குழுவுக்கும் 
கல்விைோன்கள் குழுவுக்கும் இடைய  பல சுற்று கலந்துடர ோைல்கள் 
நைோத்தப்பட்ைதன் பின்னர், கல்விைோன்கள் குழுவினோல் பின்வரும் போை சிபோரிசும் 
ைதிப்படீ்டு வழிமுடறயும் சிபோரிசு மசய் ப்பட்ைது. அயதயபோன்று 07/2007 ஆம் 
இலக்கமுடை  அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 3 
வகுதிகடளச் யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்கள் ைீள வகுப்படீு மசய் ப்பட்டு கனிஷ்ை 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கோக 4 ஆவது வகுதிம ோன்றோக புதி  வகுதிம ோன்டற 
அறிமுகப்படுத்தும் யதடவ சம்பந்தைோகவும் உத்திய ோகத்தர்கள் குழுவினோலும் 
கல்விைோன்கள் குழுவினோலும் ஒத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது:  

 
5.1   கல்விைொன்கள் குழுவினொல் சி ொரிசு பசய்யப் ட்டுள்ளவொறு, 1ஆம் 

வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ைட்டம் யதணவப் டும் அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கள் 
தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக ப ற்றுக் பகொள்ள  யவண்டிய யதர்ச்சி  (சிங்களம்  / 
தைிழ்)  

 
5.1.1 இலக்கு : 
 

 அரச கருைமைோழிகள் மகோள்டக ின் ப னுள்ள நடைமுடறப் 
படுத்தலுக்கோக சிங்கள, தைிழ்மைோழி யபசும் ைக்களுக்கிடைய  சமூக 
கலோசோர யவறுபோடுகள் பற்றி   விழிப்புணர்டவயும் அவற்டற 
ைதிப்பதடனயும் யைம்படுத்துதல்.  

 

5.1.2 குறிக்யகொள்கள்: 
  

(அ) பல்வடக ோன நிருவோகக் கைடைகடளப் புரிவதன் மபோருட்டு குறி ிலக்கு 
மைோழி ில் அதன் எழுத்துமூல ைற்றும் உடர ோைல் வடிவங்களில் 
மதோைர்பு மகோள்ளவடத இ லுைோக்குதல். 

 
(ஆ) தூண்டுதல், மைச்சுதல், நிரோகரித்தல் முதலி ன யபோன்ற பல்வடக 

மைோழிப்பணிகடள நிடறயவற்றுவதன் மபோருட்டு மைோழிட க் 
டக ோள்வடத இ லுைோக்குதல். 

 
(இ) குறி ிலக்குமைோழி யபசுபவர்களின் சமூக கலோசோர மபறுைதிகடள 

போரோட்ைக்கூடி தோகவிருத்தல். 
 
(ஈ) குறி ிலக்கு மைோழிக்கு வோசகங்களின் மதோைமரோன்டற 

மைோழிமப ர்ப்படத இ லுைோக்குதல். 
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5.1.3 கற்ணகப் ப றுய றுகள் : 
 

 இந்தக் கற்டகமநறி ின்  முடிவில் சிக்கலோன நிருவோக ரீதி ிலோன 
கைடைகடள நிடறயவற்றும் யபோது குறி ிலக்கு மைோழி ில் 
எழுத்துமூலம் ைற்றும் உடர ோைல் வடிவங்களில் மதோைர்பு 
மகோள்வதற்குத் தூண்டுதல், மைச்சுதல், நிரோகரித்தல் யபோன்ற சிக்கலோன 
மைோழிப் பணிகடள நிடறயவற்றுவதற்கோக நன்கு உபய ோகப்படுத்திக் 
மகோள்வதற்கும் குறி ிலக்கு மைோழி ில் உடர ோடுபவர்களின் சமூக 
மபோருளோதோர மபறுைதிகடள போரோட்ைக்கூடி வர்களோகவும் குறி ிலக்கு 
மைோழி ில் வோசகங்களின் மதோைமரோன்டற ப ிற்சி மபறுயவோர் 
மைோழிமப ர்க்கக் கூடி வர்களோகவும் இருப்பர்.  

 
5.1.4 ப ொருளடக்கம்: 
 

(அ) பசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகள்: 
 

(I) பல்யவறு நிடலடைகள் ைற்றும் நிகழ்வுகள் மதோைர்பிலோன 
உடர ோைல்கடளச் மசவிைடுத்தலும் விளங்கிக் 
மகோள்ளுதலும்; 
 

(II) தடலடை வகிக்கும் ைட்ைத்தில் கூட்ைங்களிலும் 
கலந்துடர ோைல்களில் உள்ள மபோருளைக்கத்டத 
மசவிைடுத்தலும் விளங்கிக் மகோள்ளுதலும்; 

 

(III) நோளோந்த உடர நிகழ்வுகளினதும் ஊைக நிகழ்ச்சித் 
திட்ைங்களினதும் மதோைமரோன்டறப் பற்றி மசவிைடுத் 
தலும் விளங்கிக் மகோள்ளுதலும்;  

 

(IV) உடரநிகழ்த்துபவர்களின் உணர்வுகள் ைற்றும் 
அபிப்பிரோ ங்களின் ந நுட்ப யவறுபோடுகடள 
மசவிைடுத்தலும்  விளங்கிக் மகோள்ளுதலும். 

 
(ஆ) உணரயொடல் யதர்ச்சிகள்: 
 

(I) முடற ோகவும் அர்த்தபூர்வைோகவும் கருத்துக்கடளயும் 
உணர்வுகடளயும் மவளிப்படுத்தல் ; 

 

(II) சமூக ைற்றும் மதோழில்சோர் நிடலடைகளில் பணிவு 
ைற்றும் உடர ோைல் வடிவங்களில் நடைமுடற 
ைரபுகளுக்கடைவோன கலந்துடர ோைல். ; 

 

(III) ஒருவருடை  மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பிலோன 
விை ங்கள் ைீது முன்டவப்புக்கடளச் மசய்தல் ; 

 

(iv) இலக்கணம், மசோற்மதோகுதி, உச்சரிப்பு விை ங்களில் 
உ ர்ந்த அளவிலோன மசம்டையுைன் உடர ோடுதல். 

 
(இ) வொசிப்புத் யதர்ச்சிகள்: 
 

(I) நோளோந்த நைவடிக்டகள் மதோைர்பிலோன மவளி டீுகளின் 
மதோைமரோன்டற வோசித்தலும் விளங்கிக் மகோள்ளுதலும் ; 
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(II) ஒருவருடை  மசோந்த மதோழில் சம்பந்தப்பட்ை மதோழினுட்ப 
ைற்றும் விஞ்ஞோன ஆவணங்கடள வோசித்தலும் விளங்கிக் 
மகோள்ளுதலும். 

 
(ஈ) எழுத்துத் யதர்ச்சிகள்: 
 

(I) பத்திரிடகப் பிரசுரங்கடளயும் உள்ளைக்கி தோன அலுவலக 
கடிதங்கடளயும்   ஆவணங்கடளயும் எழுதுதல்; 

 

(II) உத்திய ோகபூர்வ ைற்றும் நோளோந்த ஆவணங்கடளச் சுருக்கி 
எழுதுதலும் விரிவோக விளக்கி எழுதுதலும் ; 

 

(III) உ ர்ந்த அளவு மசம்டையுைன் எழுத்துமூல மைோழி ின் 
நடைமுடற ைரபுகடளப் ப ன்படுத்துதல் ; 

 

(iv) மைோழி ின் எழுத்துவடிவத்தின் மபோருத்தைோன 
மசோற்மறோகுதி, இலக்கணக் கட்ைடைப்புக்கள் முடறக்யகற்ப 
எழுதுதல் ; 
 

(V) பல்யவறுபட்ை அலுவலக ைற்றும் நோளோந்தக் குறிப்புகடள 
மூலமைோழி ிலிருந்து குறி ிலக்கு மைோழிக்கும் 
குறி ிலக்கு மைோழி ிலிருந்து மூலமைோழிக்கும் 
மைோழிமப ர்ப்புச் மசய்தல் ; 

 

(VI) உடர ோைல் வழக்கிலுள்ள குறிப்புகடள எழுத்து 
வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலுள்ள குறிப்புகடள 
உடர ோைல் வழக்கிலும் மைோழிமப ர்ப்புச் மசய்தல்.  

 
(உ) ைதிப் ீடு: 
 

(I) எழுத்துமூலப்  ரீட்ணச 
 

 வினோத்தோள் I (2 ைணித்தி ோலங்கள்) - 
இலக்கணமும் மசோற்மறோகுதியும், கிரகித்தல் 

 

 வினோத்தோள் II (2 ைணித்தி ோலங்கள்) - எழுதுதல், 
சுருக்கி எழுதுதல், கடிதங்கள்,  மைோழிமப ர்ப்பு  

                                                                                                        
(II) வொய்பைொழிமூலப்   ரீட்ணச  
 

 (30 நிைிைங்கள்) 30% புள்ளிகள். இது வோசித்தல் 
மசவிைடுத்தல் ைற்றும் உடர ோைல் யதர்ச்சிகள். 
பின்வருைோறு புள்ளிகள் வழங்கப்படும். 

 
வோசிப்பு   : 05 
மசவிைடுத்தல்  : 10 
உடர ோைல்  : 15 
 

(ஊ) கற்ணகபநறியின் கொல அளவு : 
 

இந்த போை சிபோரிசிற்குரி  போைமநறி 300 ைணித்தி ோலங்களோகும். 
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5.2 கல்விைொன்கள் குழுவினொல் சி ொரிசு பசய்யப் ட்டுள்ளவொறு, 2 ஆம் 
வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ைட்டம் யதணவப் டும் அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கள் 
தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக ப ற்றுக் பகொள்ள யவண்டிய யதர்ச்சி  (சிங்களம் / தைிழ்)  

 
5.2.1 இலக்கு: 
 

 அரச கருைமைோழிகள் மகோள்டக ின் ப னுள்ள நடைமுடறப் 
படுத்தலுக்கோக சிங்கள, தைிழ்மைோழி யபசும் ைக்களுக்கிடைய  சமூக 
கலோசோர யவறுபோடுகள் பற்றி  விழிப்புணர்டவயும் அவற்டற 
ைதிப்பதடனயும் யைம்படுத்துதல்.  

 
5.2.2 குறிக்யகொள்கள்: 
 

(அ) மைோழி ின் எழுத்துமூல ைற்றும் உடர ோைல் வடிவங்களில் 
ப னுள்ள முடற ில் மதோைர்பு மகோள்ளக் கூடி தோகச் மசய்தல் ; 

 

(ஆ) ஒருவருடை  மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பில் அவர் வழக்கைோன 
நிருவோகப் பணிகளில் ஈடுபடுவடத இ லக்கூடி தோகச் மசய்தல் ; 

 

(இ) மைோழி ின் ப னுள்ள ப ன்படுத்துதலின் மூலைோக சிறந்த 
மபோதுைக்கள் மதோைர்புகடள கட்டிம ழுப்பும் ஆற்றடல 
இ லக்கூடி தோகச் மசய்தல் ; 

 

(ஈ) மைோழி ின் எழுத்துமூல ைற்றும் உடர ோைல் ஊைகங்களில் அவர் 
வோசகங்கடள உருவோக்குவடதயும் மைோழிமப ர்ப்படதயும் இ லக் 
கூடி தோகச் மசய்தல் ; 

 
5.2.3 கற்ணகப் ப றுய றுகள் : 
 

கற்டகமநறி ின் முடிவில் ைோணவர்கள் எழுத்துவழக்கு ைற்றும் 
யபச்சுவழக்கு யபோன்ற இருபிரிவுகளிலும் திருப்திகரைோன வடக ில் 
மதோைர்போைல் மசய்வதற்கும் தைது மதோழிலுக்குரி  நோளோந்த நிருவோகப் 
பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கும் மைோழி ின் விடளதிறன்ைிக்க 
ப ன்போட்டினூைோக மபோதுைக்களுைனோன நல்லமதோரு உறவுமுடறட க் 
கட்டிம ழுப்புவதற்கும் மைோழி ின் எழுத்துவழக்கு ைற்றும் யபச்சுவழக்கு 
முடறகளிலுள்ள பிரதிகடள மைோழிமப ர்ப்புச் மசய்வதற்கும் 
த ோரிப்பதற்கும் உரி  நிடல ில் இருப்பர். 

 
5.2.4 ப ொருளடக்கம் : 
 

(அ) பசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) மதோழிலிலுள்ள பல்யவறு நிடலடைகள் ைற்றும் நிகழ்வுகள் 
மதோைர்பிலோன உடர ோைல்கடளச் மசவிைடுத்தலும் 
விளங்கிக் மகோள்ளுதலும் ; 

  

(II) ஒருவருடை  மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பிலோன மசய்திகள், 
கட்ைடளகள், அறிவிப்புக்கடளச் மசவிைடுத்தலும் விளங்கிக் 
மகோள்ளுதலும் ; 
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(III) ஒருவருடை  மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பிலோன 
இலத்திரனி ல் ஊைகங்கள் பற்றி மசவிைடுத்தலும் 
விளங்கிக் மகோள்ளுதலும் ; 

 

(IV) ஒருவருடை  மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பிலோன 
கூட்ைங்கள், கலந்துடர ோைல் ைற்றும் விரிவுடரகடள 
மசவிைடுத்தலும் விளங்கிக் மகோள்ளுதலும். 

 
(ஆ) உணரயொடல் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) உச்சரிப்டபயும் உள்ளைக்கி மசம்டையுைன் நிகழ்வுகடளயும் 
நிடலடைகடளயும் விவரித்தல் ; 

 

(II) அபிப்பிரோ ங்கடளயும் உைன்போட்டையும் 
உைன்போடின்டைட யும் மபோருத்தைோன முடற ில் 
மதரிவித்தல் ; 

 

(III) நிடலடைகளின் மதோைமரோன்றில் உடர ோைல்களில் 
ப னுள்ள முடற ில் ஈடுபடுதல் ; 

  

(IV) ஒரு வரயவற்புடர அல்லது நன்றி மதரிவித்தல் 
யபோன்றவற்றில் சுருக்கைோன உடரகடள நிகழ்த்துதல் ; 

 

(V) சமூக நிடலடைகளில் மசோந்தக் கருத்துக்கடள 
முன்டவத்தலும் ஏடனய ோர்களின் கருத்துக்களுக்கு 
அனுசரடண வழங்குதலும். 

 
(இ) வொசிப்புத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) யதடவ ோன மதோழில் நிடலடைகளில் சரி ோன 
உச்சரிப்புைன் சத்தத்துைன் வோசித்தல் ; 

 

(II) டகம ழுத்திலோன ஆவணங்கடளயும் உள்ளைக்கி 
உத்திய ோகபூர்வ கடிதங்கடளயும் சுற்றறிக்டககடளயும் 
ஆவணங்கடளயும் வோசித்தலும் விளங்கிக் மகோள்ளுதலும் ; 

 

(III) பத்திரிடகக் கட்டுடரகடள வோசித்தலும் விளங்கிக் 
மகோள்ளுதலும். 

  
(ஈ) எழுத்துத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) உத்திய ோகபூர்வ கடிதங்கடளயும் நிடனவுக் 
குறிப்புக்கடளயும் உள்ளைக்கி மசோந்தத் மதோழில் 
சம்பந்தப்பட்ை நடைமுடற எழுத்து யவடலப் பணிகளில் 
ஈடுபடுதல்; 

 

(II) அடிப்படை இலக்கண அைிசங்கடளப் ப ன்படுத்தி எளி  
வசனங்கடள எழுதுதல்; 
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(III) சுருக்கைோன வோசகங்கடள உடர ோைல் வடிவத்திலிருந்து 
எழுத்து மூல வடிவத்திற்கு ைோற்றுதலும் ைறுதடல ோக 
ைோற்றுதலும் ; 

 
(IV) ஒருமைோழி ிலிருந்து ைற்டற  மைோழிக்கு சிறி  

வோசகங்கடள மைோழிமப ர்த்தல். 
   
(உ) ைதிப் ீடு : 
  
 (I) எழுத்துமூலப் பரீட்டச     (70%புள்ளிகள்) 

  
 வோசிப்பு ைற்றும் எழுத்து மூல யதர்ச்சிகடள 

பரியசோதிப்பதற்கோன 3 ைணித்தி ோல வினோத்தோள். இது 
இரண்டு (02) பகுதிகடள மகோண்டிருக்கும் 

 
 பகுதி 1  (20% புள்ளிகள்) 

எளி  இலக்கணமும் மசோற் போவடனயும். 
 பகுதி 2  (50% புள்ளிகள்) 

கிரகித்தல்,கட்டுடர, கடிதம், மபோழிப்பு, மைோழிமப ர்ப்பு. 
 

(II)  வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டச (30% புள்ளிகள்)  
 

வோசிப்பு, மசவிைடுத்தல் ைற்றும் உடர ோைல் யதர்ச்சிகடள 
உள்ளைக்கி  30 நிைிைங்கடளக் மகோண்ை பரியசோதடன. 
இதற்கோக பின்வருைோறு புள்ளிகள் வழங்கப்படும். 

  
வோசிப்பு    :   05 
மசவிைடுத்தல்   :   10 
உடர ோைல்     :   15 

 
(ஊ) கற்ணகபநறியின் கொல அளவு : 
 
 இந்த போை சிபோரிசிற்குரி  போைமநறி 250 ைணித்தி ோலங்களோகும். 
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5.3  கல்விைொன்கள் குழுவினொல் சி ொரிசு பசய்யப் ட்டுள்ளவொறு, 3 ஆம் 
வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ைட்டம் யதணவப் டும் அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கள் 
தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக ப ற்றுக் பகொள்ள யவண்டிய யதர்ச்சி (சிங்களம் / தைிழ்)  

 
5.3.1 இலக்கு : 

 

 அரசகருை மைோழிகள் மகோள்டக ின் ப னுள்ள நடைமுடறப் 
படுத்தலுக்கோக சிங்கள, தைிழ்மைோழி யபச்சும் ைக்களுக்கிடைய  சமூக 
கலோசோர யவறுபோடுகள் பற்றி   விழிப்புணர்டவயும் அவற்டற 
ைதிப்பதடனயும் யைம்படுத்துதல்.  

 
5.3.2 குறிக்யகொள்கள்: 

 

(அ) நோளோந்த மசோந்த ைற்றும் உத்திய ோகபூர்வ உடர ோைல்களில் 
ஈடுபடுவதற்கோக உடர ோைல் ைற்றும் மசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகடள 
யைம்படுத்துதல் ; 

 

(ஆ) சுருக்கைோன உத்திய ோகபூர்வ ைற்றும் மசோந்தக் குறிப்புகடள 
வோசிப்பதற்கும் விளங்கிக் மகோள்வதற்குைோன வோசிப்புத் 
யதர்ச்சிகடள யைம்படுத்துதல் ; 

 

(இ) சுருக்கைோன குறிப்புகடள எழுதுவதற்கோக எழுத்துமூலத் 
யதர்ச்சிகடள யைம்படுத்துதல். 

 
5.3.3 கற்ணகப்  ப றுய றுகள் : 
 

 இக் கற்டக மநறி ின் முடிவில் ைோணவர்கள் நோளோந்த மசோந்த ைற்றும் 
உத்திய ோகபூர்வ உடர ோைல்களில் ஈடுபைவும் சுருக்கைோன 
உத்திய ோகபூர்வ குறிப்புகடளயும் மசோந்த குறிப்புகடளயும் வோசிப்பதற்கும் 
விளங்கிக் மகோள்வதற்கும் சுருக்கைோன குறிப்பு எழுதுவதற்கும் 
இ லக்கூடி  நிடல ில் இருப்பர்.  

 
5.3.4 ப ொருளடக்கம் : 
 

(அ) பசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) விவரணங்கடளயும் விளக்கங்கடளயும் மசவிைடுத்தலும் 
விளங்கிக் மகோள்ளலும்; 

   

(II) பகிரங்க அறிவித்தல்கள், அறிவுறுத்துடரகள், மதோடலயபசி 
அடழப்புகடளயும் உள்ளைக்கி மசய்திகள் ஆகி வற்றுக்கு 
மசவிைடுத்து அவற்டற விளங்கிக் மகோள்ளுதல் ; 

 

(III) எளி  உடர ோைல்கடள மசவிைடுத்தலும் விளங்கிக் 
மகோள்ளுதலும். 
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(ஆ) உணரயொடல் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) மபோருத்தைோன மசோற்மதோகுதிகடளப் ப ன்படுத்தி மசோந்த 
மதோழில் மதோைர்பிலோன விை ங்கடள விவரித்தலும் 
விளங்கப்படுத்துதலும் ; 

 
(II) பலவித மசோந்த உடர ோைல்களில் ஈடுபடுதல்; 
 
(III) ஒருவரின் மசோந்தத் மதோழில் மதோைர்பிலோன 

கலந்துடர ோைல்களில் ஈடுபடுதல். 
 

(இ) வொசிப்புத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) அறிவித்தல்கடளயும் அறிவுறுத்துடரகடளயும் வோசித்தல்; 
 
(II) முடறடைசோரோத மைோழி ில் எழுதப்பட்டுள்ள சுருக்கைோன 

குறிப்புகடள வோசித்தல். 
 

(ஈ) எழுத்துத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) சரி ோன வடிவத்திலும் அளவிலும் எழுத்துக்கடள 
எழுதுதல்; 

 
(II) படிவங்கடள நிரப்புதல்; 
 
(III) மசய்திகள், அறிவித்தல்கள் ைற்றும் அறிவுறுத்துடரகள் 

ஆகி வற்டற உள்ளைக்கி மைோழி ின் யபச்சு வடிவத்தில் 
சிறு குறிப்புகடள எழுதுதல். 

 
(உ) ைதிப் ீடு : 

 
 ைதிப்பைீோனது வோய்மைோழி ைற்றும் எழுத்து மைோழிம ன இரண்டு 

(02) பகுதிகடளக் மகோண்ைதோகும். 
 

(I) வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டச  
 60%  புள்ளிகள் வோசிப்பு, மசவிைடுத்தல் ைற்றும் 

உடர ோைல் யதர்ச்சிகடள உள்ளைக்கி  பரீட்டச ஒன்று. (30 
நிைிைங்கள்) 

 

(II) எழுத்துமூலப் பரீட்டச   
 40% புள்ளிகள்    எழுத்திலோன யதர்ச்சிகடள உள்ளைக்கி  

பரீட்டச ஒன்று (மூன்று ைணித்தி ோல வினோத்தோள்) 
 

 
(ஊ) கற்ணகபநறியின் கொல அளவு : 

 
   இந்த போை சிபோரிசிற்குரி  போைமநறி 150 ைணித்தி ோலங்களோகும். 
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5.4 கல்விைொன்கள் குழுவினொல் சி ொரிசு பசய்யப் ட்டுள்ளவொறு, 4 ஆம் 
வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ைட்டம் யதணவப் டும் அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கள் 
தொம் யசணவயில் இணைந்த  அரசகருை   பைொழியல்லொத    ைற்ணறய 
அரசகருை பைொழி சம் ந்தைொக ப ற்றுக் பகொள்ள யவண்டிய யதர்ச்சி 
(சிங்களம் / தைிழ்)  

 
5.4.1 இலக்கு : 
 

 அரச கருைமைோழிகள் மகோள்டக ின் ப னுள்ள நடைமுடறப் 
படுத்தலுக்கோக சிங்கள, தைிழ் மைோழி யபசும் ைக்களுக்கிடைய  சமூக, 
கலோசோர யவறுபோடுகள் பற்றி  விழிப்புணர்டவயும் அவற்டற 
ைதிப்பதடனயும் யைம்படுத்துதல். 

 
5.4.2 குறிக்யகொள்கள் : 

 

(அ) எளி  நோளோந்த உடர ோைல்களில் ஈடுபடுவதற்கோக உடர ோைல், 
மசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகடள யைம்படுத்துதல்; 

 

(ஆ) ஆட்களினதும் இைங்களினதும் மப ர்கடள வோசிப்பதற்கோன 
வோசிப்புத் யதர்ச்சிகடள யைம்படுத்துதல்; 

 

(இ) மப ர்கடளயும் முகவரிகடளயும் எழுதுவதற்கோன எழுத்துத் 
யதர்ச்சிகடள யைம்படுத்துதல். 

 
 

5.4.3 கற்ணக ப றுய றுகள் : 
 

இக் கற்டக மநறி ின் முடிவில் ஆட்களினதும் இைங்களினதும் 
மப ர்கடள வோசிப்பதற்கும் மப ர்கடளயும் முகவரிகடளயும் 
எழுதுவதற்குைோக எளி  நோளோந்த உடர ோைல்களில் ைோணவர்கள்  
ஈடுபடுவடத இ லச் மசய்தல். 
 

5.4.4 ப ொருளடக்கம் : 
 

(அ) பசவிைடுத்தல் யதர்ச்சிகள் : 
 
 அலுவலகத்திற்கு உள்யளயும் மவளிய யும் நைோத்தப் 

படுபடவகடளயும் உள்ளைக்கி எளி  அறிவிப்புக்கள், 
அறிவுறுத்துடரகள், மசய்திகள் ைற்றும் எளி  உடர ோைல்கடள 
விளங்கிக் மகோள்ளுதல். 
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(ஆ) ய ச்சுத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) ைக்கடள சந்தித்தலும் வோழ்த்துக்கடளத் மதரிவித்தலும்; 
 
(II) இலகு உடர ோைல்களில் ஈடுபைல்; 
 
(III) எளி  அறிவுறுத்துடரகடள வழங்குதல்; 
 
(IV) அலுவலகத்திற்கு உள்யளயும் மவளிய யும் குறுகி  

உடர ோைல்களில் ஈடுபைல்; 
 
(V) மதோடலயபசி அடழப்புகளுக்கு பதிலளித்தல்; 
 
(VI) எண்ணுதலும் கிழடை ினதும் ைோதங்களினதும் மப ர்கடளக் 

குறிப்பிடுதலும். 
 
 

(இ) வொசிப்புத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) வதீிச் டசடககள், மப ர்ப்பலடககள், பலடககளிலுள்ள 
அறிவுறுத்துடரகள்  ஆகி வற்டற வோசித்தல்; 

 

(II) பத்திரிடககளின் மப ர்கடள வோசித்தல்; 
 

(III) கடித உடறகளிலுள்ள மப ர்கடளயும் முகவரிகடளயும் 
வோசித்தல்; 

 

(IV) ஆட்கள், இைங்கள், பதவிப் மப ர்கடள வோசித்தல். 
 
 

(ஈ) எழுத்துத் யதர்ச்சிகள் : 
 

(I) சரி ோன வடிவத்திலும் உருவத்திலும் எழுத்துக்கடள 
எழுதுதல்; 

 

(II) சுருக்கைோன மசோற்கடள எழுதுதல்; 
 

(III) மசோந்தப் மப டரயும் முகவரிட யும் எழுதுதல்; 
 

(IV) இைங்கள், மபோருட்களின் மப ர்கடள எழுதுதல். 
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(உ) ைதிப் ீடு : 
 

 ைதிப்பைீோனது வோய்மைோழி எழுத்துமைோழிம ன இரண்டுப் 
பகுதிகடளக் மகோண்ைதோகும்.  

 

(I) வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டச 
  
 60% புள்ளிகள்  20 நிைிை உடர ோைல் பகுதிட யும்  

பத்துநிைிை மசவிைடுத்தல் பகுதிட யும்   உள்ளைக்கி  30 
நிைிைங்கடளக்  மகோண்ை பரீட்டச. 

 

(II) எழுத்துமூலப் பரீட்டச   
 
 40% புள்ளிகள்  வோசிப்பு ைற்றும் எழுத்துப்  பகுதிட  

உள்ளைக்கும் வடக ில் ஒரு ைணித்தி ோலப் பரீட்டச  
  
 

(ஊ) கற்ணகபநறியின் கொல அளவு : 
 

  இந்த போை சிபோரிசிற்குரி  போைமநறி 100 ைணித்தி ோலங்களோகும். 
 
 
5.5 தரமுணறப் டுத்தல் : 
 

 சகல வகுதிகளுக்கும் நைோத்தப்படும் பரீட்டசகளின் யபோது புள்ளிைட்ைம் 
பின்வருைோறு தரமுடறப்படுத்தப்படும் .  

 

அதிவியசை சித்தி  75 - 100 
வியசை சித்தி   65 -  74  
திறடைச் சித்தி  50 -  64  
சித்தி    40 -  49 
சித்தி ின்டை   0  -  39 

 
5.6  ரீட்ணசயில் சித்தியணடதல்   
 

 பரீட்டசட ப் பூர்த்தி மசய்வதற்கு வோய்மைோழிமூல ைற்றும் எழுத்துமூல ஆகி  
இரண்டிலும் யதோற்றுவது கட்ைோ ைோனதோகும். முழுப் பரீட்டச ிலும் 
சித்திம ய்துவதன் மபோருட்டு வோய்மைோழிமூலம் ைற்றும் எழுத்துமூலம் ஆகி  
இரண்டு பகுதிகளிலும் பரீட்சோர்த்தி ஒருவர் ஆகக்குடறந்தது 40% வதீப் 
புள்ளிகடள ோவது மபற்றுக் மகோள்ளுதல் யவண்டும். 
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6. கல்விைொன்கள் குழுவின்  ியரரிப்புகணள அடிப் ணடயொகக் பகொண்டு 
உத்தியயொகத்தர்கள் குழுவினொல் ஒவ்பவொரு வகுதிணயயும் யசர்ந்த 
யசணவகள்/  தவிகள் சொர் ில் யதணவபயன சி ொரிசு பசய்யப் டும் யதர்ச்சிகள்: 

 
யைல் 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 என்பவற்றின் கீழ் பியரரிக்கப்பட்டுள்ள போை 
சிபோரிசுகளும் கற்டக மநறியும் அந்தந்த யசடவகடளச் யசர்ந்த நிருவோக 
அதிகோரபைீங்கள், மதோழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் ஊக்கமுள்ள பிற தரப்பினர்கள் 
ஆகிய ோர்களுைன் ஆழைோக கலந்துடர ோைப்பட்ைதன் பின்னர், யசடவ / பதவி 
வகுதிகள் ஒவ்மவோன்றுக்கும் இருக்க யவண்டுமைன உத்திய ோகத்தர்கள் 
குழுவினோல் பியரரிக்கப்படும் அரசகருைமைோழித் யதர்ச்சி பின்வருைோறோகும். 
 

6.1 1 ஆம் வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ஏற்புணடத்தொகின்ற யசணவகள் /  தவிகள் : 
 

 யைற்போர்டவ ைற்றும் நிருவோக ரீதி ிலோன பணிகடள நிடறயவற்றும் யபோது 
தைது கீழ்நிடல உத்திய ோகத்தர்களினோலும் யசடவப் மபறுநர்களினோலும் 
ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் வோய்மூலம், எழுத்துமூலம் 
முன்டவக்கப்படுபடவ சம்பந்தைோக மசம்டை ோன தீர்ைோனங்கடள எடுக்கும் 
மபோருட்டு தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழி சம்பந்தைோக ப னுள்ள வடக ில் நிடறயவற்றுவதற்கு 
இருக்கயவண்டி  யதர்ச்சி இந்த வகுதிட ச் யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புடை னதோதல் யவண்டும். 
 

(I) தைது கைடைகடள ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் எழுத்து மூலமும் 
உடர ோைல் மூலமும் மசம்டை ோக மதோைர்போைல்கடளச் மசய்தல் ; 

 

(II) ஏயதனும் விை மைோன்று மதோைர்பில் கோரணம் கோட்டுதல் ; 
 

(III) ஊக்குவித்தல், மைச்சுதல், அத்துைன் கருத்துக்கடளக் யகட்ைல் யபோன்ற 
யநோக்கங்கடள நிடறயவற்றுவதற்கு ைற்டற  அரசகருை மைோழிட  
முடற ோக உபய ோகப்படுத்திக் மகோள்ளல் ; 

 
(IV) இட புள்ள ைற்டற  அரசகருை மைோழிட  யபசுபவர்களின் சமூக - 

கலோசோர மபறுைதிகடள ைதித்தல் ; 
 
(V) கலந்துடர ோைல் குறிப்புகள் யபோன்ற மதோழினுட்பம் சோரோத குறுகி  

ஆவணங்கடள ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் சைர்ப்பிப்பதற்கு 
இ லுைோதல். 

 
6.2 2 ஆம் வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ஏற்புணடத்தொகின்ற யசணவகள் /  தவிகள் : 
  

இந்த வகுதிட ச் யசர்ந்த  யசடவகளிலிருந்து / பதவிகளிலிருந்து பின்வரும் 
யநோக்கங்கள் ப னுள்ள வடக ில் நிடறயவற்றுவதற்குத் யதடவ ோன யதர்ச்சி 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்றது:  
 
(I) தைது கைடைகடள நிடறயவற்றும் யபோதும் யசடவகடள வழங்கும் 

யபோதும் எழுத்துமூலம் ைற்றும் உடர ோைல் ஆகி  இரண்டிலும் ைற்டற  
அரசகருை மைோழி ில் மவற்றிகரைோக மதோைர்போைல்கடளச் மசய்தல். 
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(II) தைது பதவிக்குரி  நோளோந்த மதோழில்சோர் நிருவோக யநோக்கங்களில் 
ஈடுபடும் யபோது ப னுள்ள வடக ில் ைற்டற   அரசகருை மைோழிட ப் 
ப ன்படுத்தி சிறந்த ைக்கள் மதோைர்போைடலக் கட்டிம ழுப்புதல். 

 

(III) ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் மதோழினுட்பம் சோரோத மபோது 
அறிக்டககள் யபோன்றவற்டற எழுதுவதற்கும் முன்டவப்பதற்கும் 
இ லுைோதல். 

 

(IV) மவற்றிகரைோக ஆட்களுக்கிடைய  ோன உறவுகடளப் யபணுவதற்கு 
ைற்டற  அரசகருை மைோழிட  ப ன்படுத்தும் ஆற்றல் இருக்கின்றடை. 

 
6.3 3 ஆம் வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ஏற்புணடத்தொகின்ற யசணவகள் /  தவிகள் : 
 

இந்த வகுதிட ச் யசர்ந்த யசடவகளிலிருந்து / பதவிகளிலிருந்து பின்வரும் 
யநோக்கங்கள் ப னுள்ள வடக ில் நிடறயவற்றுவதற்குத் யதடவ ோன யதர்ச்சி 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்றது:  
 
(I) தைது பதவிக்கு உரி தோக நோளோந்தம் யைற்மகோள்ளும் மதோழில் 

ரீதி ோனதும் நிருவோக ரீதி ோனதுைோன இலகு உடர ோைல்களில் 
ஈடுபடுவதற்கு இ லுைோதல். 

 
(II) அலுவலக சிறு குறிப்புகடள வோசிப்பதற்கும் சிறு குறிப்புகடள 

எழுதுவதற்கும் இ லுைோதல். 
 
(III) மவற்றிகரைோக ஆட்களுக்கிடைய  ோன உறவுகடளப் யபணுவதற்கு 

இ லுைோதல். 
 

6.4 4 ஆம் வகுதிக்கொன யதர்ச்சி ஏற்புணடத்தொகின்ற யசணவகள் /  தவிகள் : 
 

இந்த வகுதிட ச் யசர்ந்த  யசடவகளிலிருந்து / பதவிகளிலிருந்து  பின்வரும் 
யநோக்கங்கள் ப னுள்ள வடக ில் நிடறயவற்றுவதற்குத் யதடவ ோன  யதர்ச்சி 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்றது:  
 
(I) யசடவ நோடுநர்கடள நட்புறவுைன் வரயவற்றல். 
 

(II) ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் இலகு உடர ோைல்களில் ஈடுபடுதவற்கு 
இ லுைோதல். 

 

(III) ஆட்கள் ைற்றும் இைங்களின் மப ர்கடள வோசிப்பதற்கும் மப ர் ைற்றும் 
முகவரி ஆகி வற்டற எழுதுவதற்கும் இ லுைோதல். 

 

(IV) ைற்டற  அரசகருை மைோழி ில் யசடவ நோடுநடர உத்திய ோகத்தர் 
ஒருவரிைம் அல்லது உரி  இைத்திற்கு மதோைர்புபடுத்துவதற்கோன 
ஆற்றல். 
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7.  அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்களினொல் தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை பைொழி சம் ந்தைொன  

யதர்ச்சிணயப் ப ற்றுக் பகொள்ளும் ய ொது ஏற்புணடத்தொகும் இரண்டொம் பைொழித் யதர்ச்சி ைட்டங்கணள கொட்டும் அட்டவணை.  

 

நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

 (1)  07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய 
சுற்றறிக்ணகயில் 1 ஆம் வகுதியொகக் 
கொட்டப் டுள்ள   யசணவகள் /  தவிகள்  
இலங்டக நிருவோக யசடவ;  
இலங்டக கணக்கோளர் யசடவ; 
இலங்டக திட்ைைிைல் யசடவ; 
இலங்டக    கல்வி   நிருவோக யசடவ; 
இலங்டக கைத்மதோழில் யசடவ; 
உள்நோட்டு இடறவரி யசடவ; 

இலங்டக ைதிப்படீ்ைோளர் யசடவ; 
இலங்டக கணக்கோய்வுச் யசடவ; 
நீதி உத்திய ோகத்தர்கள் ; 
இலங்டக மபோலிஸ் யசடவ ின் உதவி 
மபோலிஸ் அத்தி ட்சகர் தரத்டதயும் 
உள்ளைக்கி அதடனவிை உ ர் தரங்கள்; 
சட்ை உத்திய ோகத்தர்கள்; 

இலங்டக மவளிநோட்டுச் யசடவ ; 

இலங்டக சுங்கச் யசடவ ; 

அகிலநோட்டுச் யசடவட ச்  சோரோத 
திடணக்கள யசடவகளில் உள்ள 
பதவிநிடல உத்திய ோகத்தர்கள் ; 

 இலங்டக அளடவ ோளர் யசடவ ; 
இலங்டக   கட்ைைக்  கடலஞர் யசடவ ; 

இலங்டக அதிபர்கள் யசடவ. 
 

(I) அட்ைவடண ின் I ஆம் நிரலின் 1 
ஆம் வகுதி ோகக் கோட்ைப்பட்டுள்ள  
யசடவகள் / பதவிகள் ைோறோது 
அவ்வோயற இருக்கயவண்டு 
மைன்பயதோடு, இந்த யசடவகள் / 
பதவிகள் சோர்பில் இந்த அறிக்டக ின் 
6.1 இன் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 1 ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ஏற்புடை  
தோக்குவதற்கும் .       

                   
(II) யசடவ ின் யதடவ ிடனப் 
பரிசீலடன மசய்து தோபனப் 
பணிப்போளர் நோ கத்தின் தடலடைத் 
துவத்தின் கீழ் உள்ள குழுவினோல்  
தீர்ைோனிக்கப்படும் பிற யசடவகளும்  
/ பதவிகளும் இந்த வகுதி ின் கீழ் 
யசர்ப்பதற்கும் . 

(I)  உ ர் மபோறுப்புைன் கூடி  
கைடைகடள நிடறயவற்றும் யபோது தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை 
மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழிட  யபசுபவர்களின் சமூக, 
கலோசோர மபறுைதிகடள போதுகோத்து 
குறித்த மைோழி ில் மசம்டை ோக எழுத்து 
மூலமும் உடர ோைல் மூலமும் 
மதோைர்போைல்கடளச்  மசய்தல்; 
 
(II) தைது பதவிக்குரி  நோளோந்த மதோழில் 
ரீதி ிலோன / நிருவோக ரீதி ிலோன 
பணிகளில் ஈடுபடும் யபோது யதடவ ோன 
சந்தர்ப்பங்களில்  கோரணம் கோட்டி 
நிரோகரித்தல், தைது தீர்ைோனங்கடள 
யசடவ மபறுநர்களுக்கு எண்பித்தல்.  
தைது பணி ோட்மைோகுதி ினடர ஊக்கு 
வித்தல், மைச்சுதல் அத்துைன் கருத்து 
கடளக் யகட்ைல் யபோன்ற யநோக்கங்கடள 
நிடறயவற்றுவதற்கு மைோழிட  நன்றோக 
உபய ோகப்படுத்திக் மகோள்ளல் ;  
 
 
 

(I) 1ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி 
ைட்ைத்திற்கு உரி தோக அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களத்தின் சோர்பில் 
பரீட்டசகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்தப்படும் எழுத்துமூலப் பரீட்டச 
 ிலும் அரசகருை மைோழிகள் திடணக் 
களத்தினோல் நைோத்தப்படும் வோய்மைோழி 
மூலப் பரீட்டச ிலும் சித்தி டைதல். 
           

 (II)  க.மபோ.த. (சோ/த) இல் இரண்ைோம் 
மைோழி சிங்களம்/தைிழ் போைத்தில் 
சித்திமபற்றிருப்பது எழுத்துமூலப் 
பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் தடகடை ோகும் 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

 (III) கலந்துடர ோைல் குறிப்புகள் யபோன்ற 
மதோழினுட்பம் சோரோத குறுகி  ஆவணங் 
கடளத் த ோரித்தல் 

 

(III) உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் யசடவ ில் 
இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத 
ைற்டற  அரசகருை மைோழி நிருவோக 
மைோழி ோக ப ன்படுத்தப்படுகின்ற 
ைக்கள் மபரும்போன்டை ோக வசிக்கும் 
பிரயதச மைோன்றிலுள்ள (இந்த 
அறிக்டக ின் சிபோரிசு 8.1.1(எ)  ில் 
உள்ளவோறு மபோதுநிருவோக, உள்நோட்டு 
அலுவல்கள் அடைச்சினோல் பிரகைனப் 
படுத்தப்பட்ை) பிரயதச மச லகப் 
பிரிவில் உள்ள அரசோங்க        
நிறுவனமைோன்றில் ஒரு வருை 
கோலப்பகுதிக்கு அல்லது அதற்கு 
கூடுதலோக யசடவ ோற்றுதல் 
வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் 
தடகடை ோகும். 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய 
சுற்றறிக்ணகயில் 2  ஆம் வகுதியொகக் 
கொட்டப் டுள்ள  யசணவகள்  /  தவிகள் : 

 

 
அரசோங்க முகோடைத்துவ உதவி ோளர் 
யசடவயும் அதற்கு சைைோன திடணக்கள 
யசடவளும் ; 
 

மபோலிஸ் யசடவ ின் உதவி மபோலிஸ் 
அத்தி ட்சகர் பதவிக்கு கீழ் நிடலப் 
பதவிகடள வகிக்கின்ற உத்திய ோகத்தர்கள்; 
 

கிரோை உத்திய ோகத்தர்கள்; 
 

விரிவோக்கல் யசடவகளில் கைடைபுரியும் 
சகல மவளிக்கள உத்திய ோகத்தர்கள் 
(மதோழினுட்ப யசடவகள் யபோன்ற 
யசடவகள்) ; 
 

மபோது சுகோதோர பரியசோதகர்; 
 

வரயவற்பு உத்திய ோகத்தர்; 
 

இலங்டக கணக்கோய்வு பரியசோதகர் யசடவ; 
 

குடும்ப சுகோதோர யசடவ; 

(I) I ஆம் நிரலில் 2 ஆம் வகுதி ோக 
கோட்ைப்பட்டுள்ள யசடவகளிலிருந்தும் 
/ பதவிகளிலிருந்தும் குடும்ப சுகோதோர 
யசடவ தவிர ஏடன  யசடவகளும் / 
பதவிகளும் மதோைர்ந்தும் இந்த 2 ஆம் 
வகுதி ின் கீழ் வகுப்படீு 
மசய்வதற்கும் இந்த யசடவகளுக்கு / 
பதவிகளுக்கு இந்த அறிக்டக ின் 6.2 
இன் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 2 ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  அவர்களுக்கு 
ஏற்புடை  தோக்குவதற்கும். 
 
(II) 1 ஆம் நிரலில் கோட்ைப்படுள்ள 
குடும்ப சுகோதோர யசடவட  2 ஆம் 
வகுதி ிலிருந்து நீக்கி இந்தச் 
யசடவட  3 ஆம் வகுதி ின் கீழ் 
யசர்ப்பதற்கும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I) தைது பதவிக்குரி  நோளோந்த 
கைடைகடள நிடறயவற்றும் யபோது 
எழுத்துமூல ைற்றும் உடர ோைல் ஆகி  
இரண்டிலும் மவற்றிகரைோக மதோைர் 
போைல்கடளச் மசய்தல்; 

 
(II) ப னுள்ள வடக ில் மைோழிட க் 
டக ோண்டு சிறந்த பகிரங்க உறவுகடள 
கட்டிம ழுப்பிக் மகோள்வதற்கும் 
மவற்றிகரைோக ஆட்களுக்கிடைய  ோன 
உறவுகடளப் யபணுவதற்கும் இ லுைோதல் 
 
(III)  மதோழினுட்பம் சோரோத மபோது 
அறிக்டககள் யபோன்றவற்டற  
எழுதுவதற்கும் வோய்மைோழி மூலம் 
முன்டவப்பதற்கும்  இ லுைோதல். 
 

(I) 2ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி 
ைட்ைத்திற்கு உரி தோக அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களத்தின் சோர்பில் 
பரீட்டசகள் திடணக்களத்தினோல் நைோத் 
தப்படும் எழுத்து மூலப் பரீட்டச ிலும் 
அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத் 
தினோல் நைோத்தப்படும் வோய்மைோழிமூலப் 
பரீட்டச ிலும் சித்தி டைதல். 
 

         

(II) க.மபோ.த. (சோ/த) இல் இரண்ைோம் 
மைோழி சிங்களம்/தைிழ் போைத்தில் சித்தி 
மபற்றிருப்பது எழுத்துமூலப் பரீட்டசக்கு 
ைோற்றுத் தடகடை ோகும்  
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(III) 1ஆம் நிரலில் கோட்ைப்படுள்ள 3 
ஆம் வகுதி ின் கீழ் வகுப்படீு 
மசய் ப்பட்டுள்ள நூலகர் யசடவட  
இந்த அறிக்டக ின் 4.3 இல் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அவதோனிப் 
புடரகடள அடிப்படை ோகக் மகோண்டு  
2 ஆம் வகுதிக்குரி  யசடவகள்/ 
பதவிகள் என்பதில் யசர்ப்பதற்கும்  
இந்த அறிக்டக ின் 6.2 இன் கீழ் 
கோட்ைப்பட்டுள்ள 2 ஆம் வகுதிக்கோன 
யதர்ச்சிட  இந்தச் யசடவக்கு 
ஏற்புடை தோக்குவதற்கும் 
  
(IV) யசடவ ின் யதடவ ிடனப் 
பரிசீலடன மசய்து தோபனப் 
பணிப்போளர் நோ கத்தின் தடலடைத் 
துவத்தின் கீழ் உள்ள குழுவினோல் 
தீர்ைோனிக்கப்படும் பிற யசடவ 
களுக்கும்/ பதவிகளுக்கும் 2 ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  ஏற்புடை  
தோக்குவதற்கும் 
 
 
 
 
 

(III) உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் யசடவ ில் 
இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத 
ைற்டற  அரசகருை மைோழி நிருவோக 
மைோழி ோக ப ன்படுத்தப்படுகின்ற 
ைக்கள் மபரும்போன்டை ோக வசிக்கும் 
பிரயதசமைோன்றிலுள்ள (இந்த அறிக் 
டக ின் சிபோரிசு 8.1.1(எ)  ில் 
உள்ளவோறு மபோதுநிருவோக, உள்நோட்டு 
அலுவல்கள் அடைச்சினோல் பிரகைனப் 
படுத்தப்பட்ை) பிரயதச மச லகப் 
பிரிவில் உள்ள அரசோங்க நிறுவன 
மைோன்றில் ஒரு வருை கோலப்பகுதிக்கு 
அல்லது அதற்கு கூடுதலோக 
யசடவ ோற்றுதல் வோய்மைோழிமூலப் 
பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் தடகடை ோகும் . 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(3) 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய 
சுற்றறிக்ணகயில் 3 ஆம் வகுதியொகக் 
கொட்டப் டுள்ள யசணவகள் /  தவிகள் : 

இலங்டக விஞ்ஞோன யசடவ; 

இலங்டக மபோறி ி லோளர் யசடவ; 

அரசோங்க ைருத்துவ, உத்திய ோகத்தர்கள் 
பல் ைருத்துவ உத்திய ோகத்தர்கள்; 

இலங்டக விலங்கு உற்பத்தி, சுகோதோர 
யசடவ; 

தோதி யசடவ; 

நூலகர் யசடவ; 

கனிஷ்ை பதவி ணி; 

 

(I) I ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
யசடவகளிலிருந்து/ 
பதவிகளிலிருந்து நூலகர் யசடவ, 
கனிஷ்ை பதவி ணி ினர் தவிர 
ஏடன  யசடவகடள / பதவிகடள 
3 ஆம் வகுதி ின் கீழ் வகுப்படீு 
மசய்வதற்கும் இந்த யசடவகளுக்கு 
/ பதவிகளுக்கு இந்த அறிக்டக ின் 
6.3 இன் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 3 
ஆம் வகுதி யதர்ச்சிட  ஏற்புடை  
தோக்குதல். 

 

(II) 1 ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
நூலகர் யசடவட  3 
வகுதி ிலிருந்து நீக்கி இதடன 2 
ஆம் வகுதி ின் கீழ் யசர்ப்பதற்கும் 
இந்த யசடவக்கு அறிக்டக ின் 6.2 
இன் கீழோன 2 ஆம் வகுதிக்கோன 
யதர்ச்சிட  ஏற்புடை தோக்குதல்.  

 

 

 

(I) தைது நோளோந்த கைடைகளின் யபோது 
சரளைோக உடர ோைல்களில் 
ஈடுபடுவற்கு இ லுைோதல்; 

(II)  அலுவலக சிறு குறிப்புகடள 
வோசிப்பதற்கும் சிறு குறிப்புகடள 
எழுதுவதற்கும் இ லுைோதல் 

(III)   மவற்றிகரைோக ஆட்களுக் 
கிடைய  ோன உறவுகடளப் 
யபணுவதற்கு இ லுைோதல்  

(I) 3 ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி 
ைட்ைத்திற்கு உரி தோக அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களத்தின் சோர்பில் 
பரீட்டசகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்தப்படும் எழுத்துமூலப் 
பரீட்டசயும் அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களத்தினோல் நைோத்தப்படும் 
வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டசயும்  

அல்லது 

 

(II)  தோம் யசடவ ில் இடணந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் அமுலிலிருந்த 
யசடவப் பிரைோணக் குறிப்பின் / 
ஆட்யசர்ப்புத் திட்ைத்தின் ஏற்போடு 
களுக்கு அடைவோக இட புள்ள 
அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சிட  
மபறும் யதடவட ப் பூர்த்தி 
மசய்திருத்தல்.  

அல்லது 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(III) 07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  
சுற்றறிக்டக ின் 2 ஆம் வகுதி ின் 
கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள குடும்ப 
சுகோதோர யசடவட  இந்த 
வகுதி ின் கீழ் (3 ஆம் வகுதி) 
யசர்ப்பதற்கும் இந்தச் யசடவக்கு 
அறிக்டக ின் 6.3 இன் கீழோன 3 
ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  
ஏற்புடை தோக்குதல். 

 

(IV) இலங்டக ஆயுள்யவத ைருத்துவ 
யசடவட யும் இலங்டக ஆசிரி ர் 
யசடவட யும் இந்த வகுதி ின் 
கீழ் (3ஆம் வகுதி) யசர்ப்பதற்கும் 
இந்தச் யசடவகளுக்கு அறிக்டக 
 ின் 6.3 இன் கீழோன 3 ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  ஏற்புடை  
தோக்குதல். 

 

 

 

 

(III) யசடவ ஆரம்ப ப ிற்சி ின் ஒரு 
பகுதி ோக இந்த அறிக்டக ின் 5.3 
இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள போை 
சிபோரிசுக்கு அடைவோக ஆகக் 
குடறந்தது 150 ைணித்தி ோலங்கள் 
மகோண்ை கோலப் பகுதி ின் சோர்பில் 
அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத் 
தினோல் / யதசி  மைோழிக் கல்வி, 
ப ிற்சி நிறுவனத்தினோல் அல்லது 
இந்த நிறுவனங்களின் யைற்போர் 
டவ ின் கீழ் நைோத்தப்படும் சிங்களம் 
/ தைிழ் மைோழி ப ிற்சிமநறி ஒன்றில் 
கலந்து மகோண்ைதன் பின்னர் நைோத் 
தப்படும் எழுத்துமூல, வோய்மைோழி 
மூல பரீட்டச ில் சித்தி டைதல். 

(IV) க.மபோ.த. (சோ/த) இல் இரண்ைோம் 
மைோழி சிங்களம் / தைிழ் போைத்தில் 
சித்திமபற்றிருப்பது எழுத்துமூலப் 
பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் தடகடை ோகும்  
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(V) நிடறவுகோண் ைருத்துவவி ல் 
மதோழில் வல்லுநர்கள் யசடவக்கும் 
துடண ைருத்துவ யசடவக்கும் 
உரி  பதவிகளுக்கு தோபனப் 
பணிப்போளர் அதிபதி ின் 2012. 04. 30 
ஆம் திகதி ிைப்பட்ைதும் EST/2 
/POLCY/03/0792 ஆம் இலக்கத்டதக் 
மகோண்ைதுைோன கடிதத்தின் மூலம் 
விதித்துடரக்கப்பட்டுள்ள 2 ஆம் 
வகுதிக்கோன அரசகருை மைோழித் 
யதர்ச்சிக்குப் பதிலோக அவர்களுக்கு 
இந்த அறிக்டக ின் 6.3 இன் கீழ் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 3 ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  ஏற்புடை  
தோக்குதல் 

(VI) 1 ஆம் நிரலில் 3 ஆம் 
வகுதி ின் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
கனிஷ்ை பதவி ணிகளுக்குரி  
அலுவலர்கடள, 2 ஆம் நிரலில் 
கோட்ைப் பட்டுள்ளவோறு 4 ஆம் 
வகுதி ோக புதிதோக வகுப்படீு 
மசய்தலும் இந்த அறிக்டக ின் 6.4 
இன் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 4ஆம் 
வகுதிக்கோன யதர்ச்சிட  
அவர்களுக்கு ஏற்புடை தோக்குதல் 

(V)  உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை 
மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 
மைோழி நிருவோக மைோழி ோக ப ன் 
படுத்தப்படுகின்ற ைக்கள் மபரும் 
போன்டை ோக வசிக்கும் பிரயதச 
மைோன்றிலுள்ள (இந்த அறிக்டக ின் 
சிபோரிசு 8.1.1(எ)  ில் உள்ளவோறு 
மபோதுநிருவோக,உள்நோட்டு அலுவல்கள் 
அடைச்சினோல் பிரகைனப்படுத்தப் 
பட்ை) பிரயதச மச லகப் பிரிவில் 
உள்ள அரசோங்க நிறுவனமைோன்றில் 
ஒரு வருை கோலப்பகுதிக்கு அல்லது 
அதற்கு கூடுதலோக யசடவ ோற்றுதல் 
வோய்மைோழிமூலப் பரீட்டசக்கு 
ைோற்றுத் தடகடை ோகும் . 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(VII) யசடவ ின் யதடவ ிடனப் 
பரிசீலடன மசய்து தோபனப் 
பணிப்போளர் நோ கத்தின் 
தடலடைத்துவத்தின் கீழ் உள்ள 
குழுவினோல் தீர்ைோனிக்கப்படும் பிற 
யசடவகளுக்கும் / பதவிகளுக்கும் 3 
ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ிடன 
ஏற்புடை தோக்குதல் 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

   ியரரிக்கப் ட்ட 4 ஆம் வகுதிக்கொக 
சி ொரிசு பசய்யப்  டும் புதிய யதர்ச்சி 
ைட்டம் 

  

(4)   
  

(I) 06/2006 ஆம் இலக்கமுடை  
அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக ின் I 
ஆம் இடணப்பில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
ஆரம்ப ைட்ைத்திற்கு உரி தோகின்ற 
யதர்ச்சி மபறோத பதவிகளோன 
அலுவலகப் பணி ோளர் யசடவயும் 
இலங்டக அளடவ உதவி ோளர் 
யசடவயும்  ; பகுதி யதர்ச்சி மபற்ற 
பதவி ோன  நீதிைன்ற புத்தகம் 
கட்டுநர் ; யதர்ச்சி மபற்ற பதவி ோன 
சோரதி ; யபோன்ற பதவிகளுக்கு இந்த 
அறிக்டக ின்  6.4 இன் கீழ் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 4ஆம் வகுதிக் 
கோன யதர்ச்சிட  ஏற்புடை தோக்குதல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I) யசடவ மகோள்யவோடரயும்  உத்தி 
ய ோகத்தர்கடளயும்  நட்புறவுைனும் 
சரி ோன முடற ிலும் வரயவற்பதற்கு 
இ லுைோதல் ; 
 

(II) யசடவநோடுநருைன் இலகு உடர 
 ோைல்களில் ஈடுபதற்கு இ லுைோதல்; 
 
(III) ஆட்கள் ைற்றும் இைங்களின் 
மப ர்கடள வோசிப்பதற்கும் மப ர் ைற்றும் 
முகவரி ஆகி வற்டற எழுதுவதற்கும்   
இ லுைோதல் ;   

     
           

(IV) ைற்டற  அரசகருைமைோழி ில்  
கைடை ோற்றும் யசடவநோடுநடர 
உத்திய ோகத்தோா் ஒருவரிைம் அல்லது 
இைமைோன்றுக்கு மதோைர்புபடுத்துவதற்கு 
இ லுைோதல்.  

 
 

(I) 4 ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ைட்ைத் 
திற்கு உரி தோக அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களத்தின் சோர்பில் பரீட்டசகள் 
திடணக்களத்தினோல் நைோத்தப்படும் 
எழுத்துமூலப் பரீட்டசயும் அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் நைோத் 
தப்படும் வோய்மைோழிமூலப்  பரீட்டசயும் 

அல்லது 

(II) அரசோங்க யசடவகள் ப ிற்சி 
நிறுவனம் அல்லது ைோகோண சடப 
ம ோன்றினோல் நிறுவகிக்கப்படும் ப ிற்சி 
நிறுவனமைோன்றினோல் அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களத்தின் வழி 
கோட்ைலின் கீழ் இந்த அறிக்டக ின் 5.4 
இன் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள விை  
சிபோரிசுக்கு அடைவோக ஆகக்குடறந்தது 
100 ைணித்தி ோலங்களுக்குள் நைோத்தப் 
படும் அரசகருைமைோழி யதர்ச்சி 
மதோைர்புபட்ை போை மநறிம ோன்றில் 
கலந்து மகோண்டு அதன் பின்னர் 
அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தின் 
வழிகோட்ைலின் ைீது நைோத்தப்படும் 
எழுத்துமூல வோய்மூல பரீட்டச ில் 
சித்தி டைதல். 
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நிரல் I  நிரல் II  நிரல் III  நிரல் IV 

 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங்க 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்கு அணைவொக 
ைற்ணறய அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு 
உரியதொகுகின்ற யசணவகளும் / 
 தவிகளும் 

I ஆம் நிரலுக்கு குழுவினொல் 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  திருத்தங்கள் 

தொம் யசணவயில் இணைந்த அரசகருை 
பைொழியல்லொத ைற்ணறய அரசகருை 
பைொழி சம் ந்தைொக இணயபுள்ள 
உத்தியயொகத்தர்கள் எய்த யவண்டுபைன 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள அரச கருைபைொழித் 
யதர்ச்சி 

யதர்ச்சிணய ைதிப் ிடுவதற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள வழிமுணற 

(II)  யசடவ ின் யதடவ ிடனப் 
பரிசீலடன மசய்து தோபனப் 
பணிப்போளர் நோ கத்தின் தடலடைத் 
துவத்தின் கீழ் உள்ள குழுவினோல் 
தீர்ைோனிக்கப்படும் பிற யசடவகளும் / 
பதவிகளும் இந்த வகுதி ின் கீழ் 
வகுப்படீு மசய்வதற்கும் இந்த 
யசடவகளுக்கு / பதவிகளுக்கு  இந்த 
அறிக்டக ின் 6.7 இன் கீழ் 
கோட்ைப்பட்டுள்ள 4 ஆம் வகுதிக்கோன 
யதர்ச்சிட  ஏற்புடை தோக்குதல் 

 

(III) க.மபோ.த. (சோ/த) இல் இரண்ைோம் 
மைோழி சிங்களம் / தைிழ் போைத்தில் 
சித்திமபற்றிருப்பது எழுத்துமூலப் 
பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் தடகடை ோகும் . 

  
 

(IV) உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் யசடவ ில் 
இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத 
ைற்டற  அரசகருை மைோழி நிருவோக 
மைோழி ோக ப ன்படுத்தப்படுகின்ற 
ைக்கள் மபரும்போன்டை ோக வசிக்கும் 
பிரயதசமைோன்றிலுள்ள (இந்த 
அறிக்டக ின் சிபோரிசு 8.1.1(எ)  ில் 
உள்ளவோறு மபோதுநிருவோக, உள்நோட்டு 
அலுவல்கள் அடைச்சினோல் பிரகைனப் 
படுத்தப்பட்ை) பிரயதச மச லகப் பிரிவில் 
உள்ள அரசோங்க நிறுவனமைோன்றில் ஒரு 
வருை கோலப்பகுதிக்கு அல்லது அதற்கு 
கூடுதலோக யசடவ ோற்றுதல் வோய் 
மைோழிமூலப் பரீட்டசக்கு ைோற்றுத் 
தடகடை ோகும். 
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8. உத்தியயொகத்தர்கள்  குழுவின் சி ொரிசுகள் : 
 

8.1  ின்வரும் ஏற் ொடுகணள உள்ளடக்கி 07/2007 ஆம் இலக்கமுணடய அரசொங் 
நிருவொக சுற்றறிக்ணகக்குப்  திலொக புதிய சுற்றறிக்ணகபயொன்ணற 
பவளியிடுவதற்கும்: 

 
 இந்த அறிக்டக ின் 7 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள அட்ைவடண ில் 

பியரரிக்கப்பட்டுள்ளவோறு : 
 

8.1.1  (அ) அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி மதோைர்பிலோன யசடவகள் / பதவிகள் 
வகுப்படீு சம்பந்தைோக ஏற்கனயவயுள்ள ஏற்போடுகடள, இந்த 
அட்ைவடண ின் II ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ளவோறு 
திருத்துவதற்கும்; 

 

 (ஆ) இந்த அட்ைவடண ின் II ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
யசடவகள் / பதவிகள் வகுதி ஒவ்மவோன்றினோலும் இந்த 
அட்ைவடண ின் III ஆம் நிரலில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழி மதோைர்பில் யதர்ச்சி எய்தப்பை யவண்டுமைன 
விதித்துடரப்பதற்கும்; 

 

 (இ) இந்த அட்ைவடண ின் II ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
யசடவகள் / பதவிகள் வகுதி ஒவ்மவோன்றினோலும் தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழி மதோைர்பில் யபோதுைோன யதர்ச்சி ிடனப் 
மபற்றுள்ளடைட  பரீட்சிப்பதற்கோகவும் ைதிப்பிடு வதற்கோகவும் 
அட்ைவடண ின் IVஆம் நிரலில் பியரரிக்கப்பட்டுள்ள 
வழிமுடறட  ஏற்பதற்கும்; 

 

 (ஈ) இந்த அட்ைவடண ின் III ஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
யதர்ச்சி ிடன பரீட்சிப்பதற்கும் ைதிப்பிடுவதற்கும் இந்த 
அட்ைவடண ின் IVஆம் நிரலில் கோட்ைப்பட்டுள்ள பியரரிக்கப்பட்ை 
வழிமுடறட  நடைமுடறப்படுத்தும் மபோருட்டு இந்த 
அறிக்டக ின் 5 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள 
கல்விைோன்கள் குழுவினோல் சிபோரிசு மசய் ப்பட்ை போை 
சிபோரிசுகடள ஏற்புடைத்தோக்குவதற்கும்; அத்துைன் 

 

 (உ) இந்த அட்ைவடண ின் I ஆம் நிரலில் (3) இன் கீழ் 
கோட்ைப்பட்டுள்ள 3 ஆம் வகுதிட ச் யசர்ந்த யசடவகளுக்கு / 
பதவிகளுக்கு ஏற்புடைத்தோன அரசகருை மைோழி யதர்ச்சிட  
பரீட்சிப்பதற்கும் ைதிப்பிடுவதற்கோகவும் இந்த அட்ைவடண ின் 
IVஆம் நிரலில் (II) இன் கீழ் பியரரிக்கப்பட்டுள்ள தடகடைப் 
பரியசோதடன வழிமுடறக்கு அரசகருை மைோழிகள் 
ஆடண ோளரினோல் மப ர் குறித்து நி ைிக்கப்படும் 
உத்திய ோகத்தர் ஒருவரின் யசடவட  எதிர்கோலத்தில் இந்த 
தடகடைட ப் பரீட்சிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் மபற்றுக் மகோள்வடத 
கட்ைோ ைோனதோக்குவதற்கும்; 
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 (ஊ) இலங்டக ஆயுள்யவத ைருத்தவ யசடவயும் இலங்டக ஆசிரி ர் 
யசடவயும் அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி மபறயவண்டி  
யசடவகளோக பியரரிக்கப்பட்டுள்ளடை ினோல், இந்த அறிக்டக ின் 
8.5 ஆம் சிபோரிசின் கீழ் பியரரிக்கப்படுகின்ற குழுவினோல் 
விதித்துடரக்கப்படும் திகதி ஒன்றிலிருந்து  இந்த யசடவகளுக்கோக 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்படும் உத்திய ோகத்தர்களுக்கு அரசகருை 
மைோழி யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்ளும் யதடவட  
ஏற்புடைத்தோக்குவதற்கும் ; 

 
 (எ) எவயரனும் உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் தோம் யசடவ ில் இடணந்த 

அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை மைோழி, நிருவோக 
மைோழி ோகப் ப ன்படுத்துகின்ற ைக்கள் மபரும்போன்டை ோக 
வசிக்கும் பிரயதச மச லோளர் பிரிவுகள் எடவ என்பது பற்றி 
இனங்கோணுவதற்கு இ லச் மசய்யும் வடக ில் அவ்வோறோன 
பிரயதச மச லோளர் பிரிவுகளின் பட்டி மலோன்டற யதசி  
மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சுைன் உசோவுதடலச் 
மசய்து த ோரிக்குைோறு மபோதுநிருவோக, உள்நோட்ைலுவல்கள் 
அடைச்சின் மச லோளருக்கு அறிவுறுத்துவதற்கும் ; 

 
 (ஏ) யைல் (உ) வின் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள சிபோரிசுகள் தவிர ஏடன  

சிபோரிசுகள் 2007-07-01 ஆம் திகதி ன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர், 
அரசோங்க யசடவக்கு /ைோகோண அரசோங்க யசடவக்கு இடணந்த 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு ஏற்புடைத்தோக்குவதற்கும்; 

 
(ஐ) இந்த அறிக்டக ின் 4 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

விை ங்கடள கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோண்டு 2007-07-01  ஆம் 
திகதி ிலிருந்து 2010-06-30  ஆம் திகதிவடர அரசோங்க யசடவக்கு 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்பட்ை உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 
அவர்களுக்குரி  மைோழித் யதர்ச்சி ைட்ைத்டத எய்தும் மபோருட்டு 
2012-05-23  ஆம்  திகதி ிைப்பட்ை அடைச்சரடவத் தீர்ைோனத்தின் 
பிரகோரம் வழங்கப்பட்டுள்ள சலுடகக் கோலத்திற்கு யைலதிகைோக 
யைலும் ஒருவருை சலுடகக்கோலமைோன்டற வழங்குவதற்கும்; 

  
(ஒ) 2010-06-30  ஆம் திகதி ன்றின் பின்னர் அரசோங்க யசடவ ில் 

இடணந்து மகோண்ை அத்துைன் எதிர்வரும் கோலத்தில் அரசோங்க 
யசடவக்கு இடணத்துக் மகோள்ளப்படும் உத்திய ோகத்தர்களினோல் 
அவர்களுக்குரி  மைோழித்யதர்ச்சி ைட்ைம் யசடவ ில் இடணந்து 
மகோண்ை திகதி ிலிருந்து ஐந்து (05) வருை கோலத்திற்குள் 
எய்தப்பை யவண்டுமைன்பயதோடு, இந்த யதடவட  பூர்த்தி 
மசய் ோத உத்திய ோகத்தகர்களின் சம்பளயவற்றங்கள் இந்த 
மைோழித்யதர்ச்சி ைட்ைத்டத அடையும் வடர நிறுத்துவதற்கும். 

  
8.1.2 ஏற்கனயவ அரசோங்க யசடவ ிலுள்ள உத்திய ோகத்தர்கள் 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை / திறடை அடிப்படை ில் உ ர் பதவிம ோன்றுக்கு 
நி ைனம் மபறுடக ில் இந்த உ ர் பதவிக்கு ஏற்புடைத்தோன அரசகருை 
மைோழித் யதர்ச்சி எய்தப்படுவதற்கும். 
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8.1.3 இடணப்பு மைோழி ோன ஆங்கில மைோழிமூலம் அரசோங்க யசடவ ில் 
இடணந்த மகோள்ளும் உத்திய ோகத்தர்கள் சம்பந்தைோக 
ஏற்புடைத்தோக்கப்பை யவண்டி  ஏற்போடுகள் : 

 
(அ) ஆங்கில மைோழிமூலம் யசடவ ில் இடணந்து மகோள்ளும் 

அரசோங்க உத்திய ோகத்தர் ஒருவர் அரசகருை மைோழிம ோன்றின் 
யதர்ச்சிட  தோய்மைோழி ைட்ைத்திலும் ைற்டற  அரசகருைமைோழித் 
யதர்ச்சிட  இரண்ைோம்மைோழி ைட்ைத்திலும் மபற்றுக் மகோள்தல் 
யவண்டும். 

 
(ஆ) தோம் தோய்மைோழி ைட்ைத்திலோன யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்வது 

எந்த அரசகருை மைோழி ில் என்படத உத்திய ோகத்தரின் 
விருப்பத்துக்கடை  தீர்ைோனிக்கப்பைலோம். யசடவ ில் இடணந்த 
மூன்று (03) வருை கோலத்திற்குள் தோய்மைோழி ைட்ை யதர்ச்சிட  
மபற்றுக்மகோள்ள யவண்டுமைன்பயதோடு, இரண்ைோம் மைோழி 
ைட்ைத்திலோன யதர்ச்சிட  யசடவ ில் இடணந்து ஐந்து (05) 
வருை கோலத்திற்குள் மபற்றுக் மகோள்தலும் யவண்டும்.  

 
(இ) ஆங்கில மைோழிமூலம் யசடவ ில் இடணந்து மகோள்ளும் 

உத்திய ோகத்தர் ஒருவரோல் தோம் யசடவ ில் இடணந்த 
மகோள்வதற்கு முன்னர் அல்லது யசடவக் கோலப்பகுதி ில் 
க.மபோ.த (சோ/த) இல் சிங்களம் / தைிழ் மைோழியுைன் இலக்கி மும் 
சித்தி டைந்திருந்தோல், குறித்த அரசகருை மைோழி சம்பந்தைோக 
தோய்மைோழி ைட்ைத்திலோன யதர்ச்சி ிடன மபற்றுக் மகோள்ளும் 
யதடவட  உத்திய ோகத்தர் பூர்த்தி மசய்துள்ளோமரன 
கருதப்படுதல் யவண்டும். 

 
(ஈ) ஆங்கில மைோழிமூலம் யசடவ ில் இடணந்து மகோள்ளும் 

உத்திய ோகத்தர் ஒருவரோல் தோம் யசடவ ில் இடணந்த 
மகோள்வதற்கு முன்னர் அல்லது யசடவக் கோலப்பகுதி ில் 
க.மபோ.த (சோ/த) இல் சிங்களம் / தைிழ்  இரண்ைோம் மைோழி ோக 
சித்தி டைந்திருந்தோல், குறித்த உத்திய ோகத்தரினோல் இரண்ைோம் 
மைோழி ைட்ைத்தில் சித்திம ய்த யவண்டி  அரசகருை மைோழி 
சம்பந்தைோக ஏற்புடைத்தோகும் எழுத்துமூல பரீட்டச ில் 
சித்தி டையும் யதடவட  பூர்த்தி மசய்துள்ளோமரன கருதப்படுதல் 
யவண்டும். 
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8.2 அரசகருை பைொழித்யதர்ச்சிணயப் ப றுவதன் ப ொருட்டு அரசொங்க 

உத்தியயொகத்தர்களுக்கு  ின்வரும் வசதிகள் துரிதைொக வழங்கப் டுவதற்கும்: 
 

(அ) அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களின் அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ிடன 
யைம்படுத்திக் மகோள்வதற்கு வியசைைோக த ோரிக்கப்பட்ை கற்டகப் 
புத்தகங்கள் யபோதுைோன அளவு மவளி ிைப்பைோடையும் இட புள்ள 
உத்திய ோகத்தர்கள் அடனவருக்கும் முழுயநர விதிமுடற ோன கற்டக 
மநறிகளில் கலந்து மகோள்வதில் உள்ள பிரச்சிடனகளும் கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்டு, சு ைோக கற்கும் வசதிகடள ஏற்படுத்தும் 
மபோருட்டு இந்த அறிக்டக ின் 5 இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
கல்விைோன்கள் குழுவினோல் சிபோரிசு மசய் ப்பட்டுள்ள போை சிபோரிசிடன 
அடிப்படை ோகக் மகோண்டு அந்தந்த குழுக்களுக்கு ஏற்ற போைப் புத்தகப் 
மபோதிகள் (Study Pack) மபோருத்தைோன கல்விைோன்கள் குழுமவோன்றின் 
மூலம் த ோரித்துக் மகோள்வதற்கும்.  

 
(ஆ) யைற்யபோந்த போைப் புத்தகப் மபோதிகடள அடிப்படை ோகக் மகோண்டு 

அந்தந்த யதர்ச்சி ைட்ைங்களுக்கு ஏற்ற போைமநறிகள் மபோருத்தைோன 
ஆற்றலுள்ள குழுமவோன்றின் அல்லது நிறுவனமைோன்றின் உதவிட ப் 
மபற்று வகுத்தடைத்துக் மகோள்வதற்கும்; 

 
(இ) முடற ோன போைமநறிகளில் கலந்து மகோள்வதற்கு வோய்பில்லோத 

அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு சு  கல்வி போைமநறிம ோன்றோக 
கற்பதற்கு இ லச் மசய்யும் விதத்தில் யைல் (ஆ) வின் கீழ் 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ள போைமநறிகடள இடை ஊைோட்ை இறு மவட்டுக்கள் 
(Interactive CD) மூலம் வசதி ளிக்கப்பட்ை போைமநறிகளோக த ோரிப்பதற்கும்; 

 
 

(ஈ) யைல் (ஆ) வில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அரசகருை மைோழி போைமநறிகடள 
அரசோங்க ைற்றும் தனி ோர் ஊைக நிறுவனங்களின் அனுசரடண ின் 
அச்சு ைற்றும் இலத்திரனி ல் ஊைகங்கள் மூலைோக பிரசித்தப்படுத்தும் 
யவடலத் திட்ைமைோன்டற நடைமுடறப்படுத்துவதற்கும்; 

 
(உ) யைல் (அ) ைற்றும் (ஆ) வில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள போைப் புத்தகங்கள்,  

கற்டக மநறிகள் த ோரிக்கப்படும் வடர இடைக்கோல ஏற்போமைோன்றோக VII 
ஆம் இடணப்பில் உள்ள பட்டி லில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள நூல்களிலிருந்து 
அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளரினோல் ைிகப் மபோருத்தைோனமதன 
தீர்ைோனிக்கும் நூல்கடள யபோதுைோனளவு எண்ணிக்டக ில் அச்சிட்டு 
அடவ யதடவப்படும் அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு மபற்றுக்மகோள்ளக் 
கூடி  வழிமுடறம ோன்டற அறிமுகப்படுத்துவதற்கும்;  

 
(ஊ) யைல் (உ) வில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு அரசகருை மைோழிகள் 

ஆடண ோளரினோல் இனங்கோணப்பட்ை நூல்களின் ஸ்யகன் (Scan) 
பண்ணப்பட்ை PDF பிரதிகள் அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தின் 
உத்திய ோகபூர்வ இடண த்தளங்களில் ஏற்புடைத்தோனவோறு 
யசர்ப்பதற்குத் யதடவ ோன நைவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும்; 
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(எ) மும்மைோழி இலங்டகக்கோன சனோதிபதி மச லணி ின் ஆயலோசகர்களோக 

மச லோற்றி  இடணப்பு VIII இல் மப ர் குறிப்பிட்டுள்ள கல்விைோன்கள் 
குழுவினோல் ஆக்கப்பட்ை "தைிழ் எழுத்துக்கள்" ைற்றும் "சிங்கள 
எழுத்துக்கள்" ஆகி  நூல்கடள அல்லது யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சினோல் சிபோரிசு மசய் ப்படும் அத்தடக  பிற 
மபோருத்தைோன இரண்டு நூல்கடள துரிதைோக அச்சிட்டு அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களினோல் தகவல் நோடுவதற்குத் யதடவ ோன 
நைவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும்; 

 
(ஏ) அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ிடன 

வழங்குவதற்கு ஏற்கனயவ அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் 
நடைமுடறப்படுத்தப்பட்டுள்ள வழிமுடற ைற்றும் யவடலத்திட்ைம் 
மதோைர்பில் ஆரோய்ந்து அதன் பின்னர், ைிகப் மபோருத்தைோனதும் 
நடைமுடற ரீதி ிலோனதுைோன ப ிற்சி யவடலத்திட்ைங்கள் ஒழுங்கு 
மசய் ப்பட்டு நைோத்துவதற்கு யதடவ ோன நைவடிக்டககடள 
எடுப்பதற்கும் இது மதோைர்பிலோன ஏற்போடுகடள உள்ளைக்கி புதி  
சுற்றுநிருபமைோன்டற மவளி ிடுவதற்கும்;  

 
 

(ஐ) ஏற்கனயவ ப ிற்சிக்கோக ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்பட்டுள்ள பட்ைதோரி 
ப ிலுநர்களிலிருந்து சிங்களம் ைற்றும் தைிழ் ஆகி  இரு மைோழிகளிலும் 
யபோதுைோன அறிவிடனயுடை  பட்ைதோரிகள் இருப்பின், அவர்களுக்கு 
விதிமுடற ோன ப ிற்சி அளிக்கப்பட்ைதன் பின்னர் இட புள்ள அரசகருை 
மைோழிட  இரண்ைோம் மைோழி ைட்ைத்தில் (Second Language Level) 
கற்பிப்பதற்கோக யைல் (ஏ)  ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள மைோழிப் ப ிற்சி 
யநோக்கங்களுக்குத் யதடவ ோன வள ஆட்களோக ஆட்யசர்ப்பதற்கு 
நைவடிக்டக எடுக்கப்படுவதற்கும் ; 

  
(ஒ) அரசகருை மைோழிகடளக் கற்பிப்பதற்கு தடகடை உள்ள ஆட்கள் ைற்றும் 

நிறுவனங்கடள ஊக்குவிக்கும் யநோக்கத்துைன் அவர்கடள இந்த 
யநோக்கத்திற்கோக தடகடைப் மபற்றவர்களோக அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களத்தில் பதிவு மசய்யும் முடறம ோன்டற அறிமுகப்படுத்து 
வதற்கும் தனிப்பட்ை முடற ில் அரசகருமைோழிகடள கற்பிப்பதற்கு 
அவர்களுக்குத் யதடவ ோன உதவிகடள வழங்குவதற்கும். 

 
8.3 அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிணய  ரீட்சிப் தற்கும் ைதிப் ிடுவதற்குைொக 

 ின்வரும் வழிமுணறணயப்  ின் ற்றுதல் : 
 
 இந்த அறிக்டக ின் இலக்கம் 7 இன் கீழ் சுட்டிக்கோண்பிக்கப்பட்டுள்ள 

அட்ைவடண ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  யசடவகள் / பதவிகள் வகுதி நோன்கிற்கும் 
ஏற்புடைத்தோன மைோழித் யதர்ச்சி ிடனப் பரீட்சிப்பதற்கும் ைதிப்பிடுவதற்கும் - 

 
(அ) 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எழுத்துமூல மைோழித் யதர்ச்சிட ப் பரீட்சிக்கும், 

ைதிப்பிடும் பரீட்டசட  ஒவ்மவோரு ஆண்டும் இரு தைடவகள் அரசகருை 
மைோழிகள் திடணக்களம் சோர்பில் பரீட்டசகள் திடணக்களத்தினோல்  
நைோத்துவதற்கும்; 
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(ஆ) இந்த அறிக்டக ின் இலக்கம் 5 இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள போை 

சிபோரிசுகடள த ோரிப்பதற்கு பங்களிப்பு நல்கி  கல்விைோன்கள் குழுவின் 
ஒத்தோடசட  யதடவ ோன சந்தர்ப்பங்களில் மபற்றுக் மகோண்டு, அந்தந்த 
குழுக்களின் யதர்ச்சி ைட்ைத்திற்கு ஏற்றவோறு த ோரிக்கப்படும் ைோதிரி 
வினோத்தோள் மதோகுதிம ோன்டற அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களினோல் 
தகவல் அறியும் மபோருட்டு வழங்குவதற்கு நைவடிக்டக எடுப்பதற்கும்; 

 
(இ) 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்மவோரு ஆண்டும் இரு தைடவகள் 

வோய்மைோழிமூல மைோழித் யதர்ச்சிட ப் பரீட்சிப்பதற்கும் ைதிப்பிடு 
வதற்குைோன பரீட்டசட  அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோல் 
நைோத்துவதற்கும்; 

 
(ஈ) இந்த அறிக்டக ிலுள்ள பியரரிப்புகடள அடிப்படை ோகக் மகோண்டு 

அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களின் அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சிட  
அளவிடுவதற்கோன பரீட்டசகள் ஆரம்பிக்கும் வடர ஏற்கனயவ அரசகருை 
மைோழி போைமநறிகடளக் கற்று பரீட்டசக்குத் யதோற்றுவதற்கு 
ஆ த்தைோகவுள்ள அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு ஏற்கனயவ 
அமுலிலுள்ள முடறக்கு அடைவோக பரீட்டசகடள பரீட்டசகள் 
திடணக்களத்தினோலும் அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களத்தினோலும் 2013 
ஆம் ஆண்டில் நைோத்துவதற்கு நைவடிக்டக எடுப்பதற்கும். 

 
8.4 யசணவ ஆரம்   யிற்சிகளின் ய ொது அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சியிணனப் 

ப ற்றுக் பகொள்வதற்கு வசதிகணளச் பசய்தல் : 
 

இந்த அறிக்டக ின் இலக்கம் 7 இன் கீழ் சுட்டிக் கோண்பிக்கப்பட்டுள்ள 
அட்ைவடண ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 3 ஆம் வகுதிட ச் யசர்ந்த 
உத்திய ோகத்தர்களும் அதடன விை உ ர்ந்த வகுதிகடளச் யசர்ந்த 
உத்திய ோகத்தர்களும் ஏயதனும் யசடவம ோன்றுக்கு / பதவிம ோன்றுக்கு 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்படுவதற்கோக மதரிவு மசய் ப்பட்ைதன் பின்னர் அதற்கோக 
வழங்கப்படும் யசடவ ஆரம்பப் ப ிற்சி ின் ஒரு பகுதி ோக தோம் யசடவ ில் 
இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை மைோழித் மதோைர்பில் 
யதர்ச்சி ிடனப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு 
அடைச்சின் வழிகோட்ைலின் கீழ் பின்வருைோறு துரித மைோழிப் ப ிற்சிப் 
போைமநறிம ோன்டற (ஆங்கில மைோழி மூலம் யசடவ ில் இடணந்த 
உத்திய ோகத்தர்கள் ஏற்புடைத்தோனவோறு அரசகருை மைோழிகள் இரண்டில் ஒரு 
மைோழி ில் யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக்மகோள்ளல் யவண்டும்) உள்வோங்கும் மபோருட்டு 
இட புள்ள அதிகோரபைீங்களினோல் நைவடிக்டக எடுக்கப்படுவதற்கும்; 
 
(அ) குறித்த போைமநறி ின் கோலம் ஆகக்குடறந்தது இந்த அறிக்டக ின்  3 

ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ிடன அடைவதற்கு யதடவம னக் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  150 ைணித்தி ோலங்களோகவிருப்பதற்கும்; 

 
(ஆ) போைமநறி ின் இறுதி ில் நைோத்தப்படும் எழுத்துமூல வோய்மைோழிமூல 

பரீட்டச ில் சித்தி டைதல் 3 ஆம் வகுதிக்கோன யதர்ச்சி ைட்ைத்திற்கோன 
ைோற்றுத் தடகடைம ோன்றோக கருதி நைவடிக்டக எடுப்பதற்கும்; அத்துைன் 
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(இ) நி ைனதோரர்கள் புதி  யசடவ நிடல ங்களில் இடணக்கப்படுவதற்கு 
முன்னர் விதிமுடற ோன யசடவ ஆரம்பப் ப ிற்சி நைோத்தப்பைோத 
பதவிகள் / யசடவகள் சோர்பில் முற்றுமுழுதோக மைோழித் யதர்ச்சி ிடன 
வழங்குவதற்கோக ைோத்திரம் அல்லது ப ிற்சிப் போைமநறிம ோன்டற 
கட்ைோ ைோக நைோத்துவதற்கு இட புள்ள அதிகோரபைீங்களினோல் 
நைவடிக்டக எடுக்கப்படுவதற்கும். 

 
8.5 அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிக்கு ஏற்புணடத்தொன விடயங்கணள நிர்ையித்தல் 

பதொடர் ில் நிணலயியற் குழுபவொன்ணற நியைித்தல் : 
 
 இந்த அறிக்டக ின் இலக்கம் 7 இன் கீழ் சுட்டிக் கோண்பிக்கப்பட்டுள்ள 

அட்ைவடண ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள வகுப்படீ்டிற்குள் யசர்க்கப்பைோத ஏயதனும் 
பதவிம ோன்று அல்லது யசடவம ோன்று இருக்குைோ ின்,  இந்தப் பதவிக்கு 
அல்லது யசடவக்கு ஏற்புடைத்தோன அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ைட்ைத்டத 
தீர்ைோனித்தல் அைங்கலோக அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களின் அரசகருை மைோழித் 
யதர்ச்சி மதோைர்பில் கோலத்துக்கு கோலம் எழும் விை ங்கடளப் பரிசீலடன மசய்து 
அடைச்சரடவக்கு மபோருத்தைோன சிபோரிசுகடளச் சைர்ப்பிப்பதன் மபோருட்டு 
பின்வரும் உத்திய ோகத்தர்கள் அைங்கி  நிடல ி ல் குழுமவோன்றுக்கு 
அதிகோரத்திடனக் டக ளிப்பதற்கும்: 

 
(I) தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி - (தடலவர்);  
 

(II) அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளர் - (உறுப்பினர்); 
 

(III) முகோடைத்துவச் யசடவகள் பணிப்போளர் அதிபதி - (உறுப்பினர்); 
 

(IV) அரசோங்க யசடவகள் ஆடணக்குழுவின் மச லோளரினோல் மப ர் குறித்து 
நி ைிக்கப்படும் உத்திய ோகத்தர் ஒருவர்; அத்துைன் 

 

(V) முன்டவப்புகள் பரிசீலடன மசய் ப்படுடக ில் இட புள்ள யசடவகளின் 
/ பதவிகளின் நிருவோக அதிகோரபைீம் அல்லது நிருவோக 
அதிகோரபைீத்திா்னோல் மப ர் குறித்து நி ைிக்கப்படும் சியரட்ை 
உத்திய ோகத்தர் ஒருவர். 
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8.6 அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்களுக்கொக ஏற்கனயவ அமுலிலுள்ள இடைொற்ற 
பகொள்ணககணளயும் திட்டங்கணளயும் அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சியிணனப் 
ப ற்றுக் பகொள்வதற்கு வசதியளிக்கும் வணகயில் திருத்துதல்: 

 
 தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  அரசகருை 

மைோழி வழக்கத்திலுள்ள ைக்கள் மபரும்போன்டைய ோர் வசிக்கும் பிரயதசத்தில் 
உள்ள பிரயதச மச லோளர் பிரிமவோன்றிலுள்ள (யைல் 8.1.1(எ)  ில்  
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு கண்ைறி ப்பட்ை) அரசோங்க நிறுவனமைோன்றில் 
ஆகக்குடறந்தது ஒரு (01) வருைக்கோலம் யசடவ ோற்றுவதற்கு அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் விதத்தில் ஆரம்ப நி ைனத்தின் 
யபோது இந்த யசடவ நிடல ங்களில் இடணப்பதற்கும் இட புள்ள பதவி ின் / 
யசடவ ின் உத்திய ோகத்தர்கள் அடனவருக்கும் இந்த வோய்ப்பு கிடைக்கும் 
விதத்தில் மபோருத்தைோன இைைோற்றக் மகோள்டகம ோன்டற அறிமுகப் 
படுத்துவதற்கு நைவடிக்டக எடுப்பதற்கும். (இந்த அறிக்டக ின் 7 ஆம் 
இலக்கத்தின் கீழ் கோட்ைப்பட்டுள்ள அட்ைவடண ின் IV ஆம் நிரலில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு  தோம் யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத 
ைற்டற  அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ிடன மபற்றுக் மகோள்ளயவண்டி  
ைற்டற  அரசகருைமைோழி ில் யபச்சுத் யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு 
இதன் மூலம் அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கு வசதி ளிக்கப்படுகின்றது )  

 
8.7 அரசகருை பைொழிக் பகொள்ணகணய நொட்டில்  யனுள்ள வணகயில் 

நணடமுணறப் டுத்துவதற்கு  ின்வரும் குறுகிய ைற்றும் நீண்டகொல 
நடவடிக்ணககணள எடுத்தல் : 

 
(அ) அரசோங்க யசடவக்கு ஏற்புடைத்தோக்கப்படும் மைோழித் யதர்ச்சித் 

யதடவட  அரசோங்க கூட்டுத்தோபனங்களிலும் நி திச்சட்ைசடபகளிலும்  
அரசோங்க வங்கிகளிலும் முற்றுமுழுதோக அரசுடைடை ோக்கப்பட்ை 
கம்பனிகளிலும் உள்ள பதவிகளுக்கு 2013-07-01 ஆம் திகதி ன்று அல்லது 
அதற்குப் பின்னர் யசடவ ில் இடணயும் உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புடைத்தோனதோக்குவதற்கும்; 

 
(ஆ) அரசகருை மைோழித் யதர்ச்சி ிடனப் மபற்ற உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 

வியசை ஊக்குவிப்புகடள வழங்குதல்: 
 

(I) மவளிநோட்டு புலடைப்பரிசில்கள், ப ிற்சிப் போைமநறிகள் அல்லது 
பட்ைப்பின் படிப்பு யபோன்றவற்றிற்கு விண்ணபிக்கும் யபோது தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழித் மதோைர்பில் யதர்ச்சிப் மபற்றுள்ளவர்களுக்கு 
முன்னுரிடை வழங்குவதற்கு நைவடிக்டக எடுப்பதற்கும்; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

(II) ஏற்கனயவ நடைமுடற ிலுள்ள 03/2007 ஆம் இலக்குமுடை  
அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டக ில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
ஏற்போடுகடளயும் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோண்டு, தோம் 
யசடவ ில் இடணந்த அரசகருைமைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருை மைோழி சம்பந்தைோக இந்த அறிக்டக ில் சிபோரிசு 
மசய் ப்பட்டுள்ள யதர்ச்சிட  விை கூடி  யதர்ச்சி ிடனப் 
மபற்றுக் மகோள்வதற்கு அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்கடள 
ஊக்குவிக்கும் மபோருட்டு மபோருத்தைோன ஊக்குவிப்பு 
முடறம ோன்டற அறிமுகப்படுத்துவதற்கும். 

 
(இ) அரசோங்க நிறுவனங்களில் அரசகருைமைோழிக் மகோள்டக ின் 

நடைமுடறப்படுத்தடல இலகுவோக்குவதன் மபோருட்டு யபோதுைோன   
அத்துைன் தடகடையுடை  மைோழிமப ர்ப்போளர்கடள யசடவ ில் 
ஈடுபடுத்துவதற்கு இ லச் மசய்யும் விதத்தில் பின்வரும் 
விை ங்கடளயும் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோண்டு, 
மைோழிமப ர்ப்போளர்கள் யசடவ சோர்பில் புதி  யசடவப் பிரைோணக் 
குறிப்மபோன்டற வகுத்தடைத்தல்: 

  
(I) பட்ைதோரி மைோழிமப ர்ப்போளர்களுக்கோக நிலவும் கடும் 

பற்றோக்குடற கோரணைோக இந்த தடகடைகளுைன் கூடி  
மைோழிமப ர்ப்போளர்கள் யதடவப்படும் அரசோங்க நிறுவனங்கடள 
இனங்கண்டு யசடவ புரிந்து மகோண்டிருக்கும் 
மைோழிமப ர்ப்போளர்கடள இந்த நிறுவனங்களில் இடணப்பதற்கும் 
யதடவக்யகற்ப பட்ைதோரி மைோழிமப ர்ப்போளர்கடள அரசோங்க 
யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்பு மசய்வதற்கும் நைவடிக்டக எடுத்தல்; 

 
(II) உ ர் மைோழித் யதர்ச்சிட க் மகோண்டுள்ள இடள  தடலமுடறப் 

பட்ைதோரிகளின் யசடவட ப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கும் அவர்கடள 
யசடவ ில் தங்கடவத்துக் மகோள்வதற்கும் அரசோங்க 
மைோழிமப ர்ப்போளர் யசடவட  கவர்ந்திழுக்கும் யசடவ 
ம ோன்றோக ைோற்றும் யதடவ; அத்துைன் 

 
(III) மபோதுைக்கள் கூடுதலோக யசடவகடளப் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு 

வருடகதரும் ைோவட்ை மச லகம், பிரயதச மச லகம், மபோலிஸ் 
நிடல ம் யபோன்ற நிறுவனங்களின் மைோழிமப ர்ப்பு ைற்றும் 
யபச்சுப்மப ர்ப்பு யநோக்கங்களுக்கோக யசடவகடள மபற்றுக் 
மகோள்வதற்கு இ லச் மசய்யும் விதத்தில் க.மபோ.த (உ/த) 
தடகடைகளுைன் மைோழித் யதர்ச்சிட க் மகோண்ை இடள  
தடலமுடற ினடர  பணிக்கைர்த்துதல் . 
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(ஈ) தோய்மைோழிட  விை யைலதிகைோக ைற்டற  அரசகருைமைோழிட  
இரண்ைோம் மைோழி ைட்ைத்தில் பிரதோன போைைோக 2017 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து க.மபோ.த. (சோ/த) பரீட்டச ில் யசர்ப்பது மபோருத்தைோனதோ 
என்பது பற்றி இட புள்ள சகல தரப்பினர்களுைனும் உசோவுதடலச் 
மசய்து, ஆறு (06) ைோத கோலத்திற்குள் அடைச்சரடவக்குச் 
சிபோரிசுகளுைனோன அறிக்டகம ோன்டறச் சைர்ப்பிக்குைோறு யதசி  கல்வி 
ஆடணக்குழுவிற்கு அறிவிப்பதற்கும்;  

 
(உ) பல்கடலக்கழகங்களுக்கு உள்வோங்கப்படும் ைோணவர்களுக்கு அவர்கள் 

மதரிவு மசய்யும் போைமநறிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் இந்த 
அறிக்டக ின் 5.4 இல் கோட்ைப்பட்டுள்ள போை சிபோரிசிற்கு அடைவோக 
ஆகக்குடறந்தது சுைோர் 100 ைணித்தி ோலங்கள் மகோண்ை கோலப்பகுதிக்குள் 
நைோத்தப்படும் அரசகருைமைோழித் யதர்ச்சி போைமநறிம ோன்றில் 
கலந்துமகோள்வடத 2014-01-01 ஆம் திகதி ிலிருந்து 
கட்ைோ ைோக்குவதற்கும். 

 
(ஊ) 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரசோங்க யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் மசய்யும் 

யபோது அரசகருை மைோழிகள் இரண்டிலும் யதர்ச்சி மபற்றிருப்படதக் 
கட்ைோ ைோக்குதல். அரசோங்க யசடவ ில் இடணயும் சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசகருை மைோழிம ோன்டற தோய்மைோழி ைட்ைத்திலும் (பிரதோன போைைோக) 
ைற்டற  அரசகருைமைோழி இரண்ைோம்மைோழி ைட்ைத்திலும் க.மபோ.த(சோ/த) 
பரீட்டச ில் சித்தி டைந்திருத்தல் அரசோங்க யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் 
மசய்யும் அடிப்படைத் தடகடை ோக யசர்ப்பதற்கும் இதன் மூலம் 
பியரரிக்கப்படுகின்றது. 

 

8.8 யைல் 8.1 முதல் 8.7 வணர குறிப் ிடப் ட்டுள்ள சி ொரிசுகணள 
நணடமுணறப் டுத்தும் ப ொறுப்பு இந்த அறிக்ணகயுடன் IX ஆம் இணைப் ொக 
உள்ள அட்டவணையில் கொட்டப் ட்டுள்ளவொறு இணயபுள்ள 
அணைச்சுகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் ணகயளிக்கப் டுவதற்கும் . 

 
8.9 இந்த அறிக்ணகயின் IX ஆம் இணைப் ில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளவொறு இந்த 

அறிக்ணகயில் சுட்டிக்கொட்டப் ட்டுள்ள சி ொரிசுகணள நணடமுணறப் டுத்தும் 
ப ொறுப்பு ணகயளிக்கப் டும் அணைச்சுகளுக்கு, திணைக்களங்களுக்கு ைற்றும் 
 ிற அரசொங்க நிறுவனங்களுக்கு இந்த  ியரரிப்புகணள 
நணடமுணறப் டுத்துவதற்கொன நிதி ஏற் ொடுகணள நடுத்தவணைக்கொல 
வரவுபசலவுத்திட்ட கட்டணைப் ின் கீழ் வரவுபசலவுத்திட்ட ைதிப் ீடுகளில் 
யசர்த்துக் பகொள்வதற்கு நடவடிக்ணக எடுக்குைொறு இந்த நிறுவனங்களுக்கு 
 ைிப்பு விடுப் தற்கும். 

 
8.10 இந்த அறிக்ணகயில் 8.1 முதல் 8.8 வணரயுள்ள சி ொரிசுகள் உரிய 

கொலக்கட்டணைப்புக்குள் நணடமுணறப் டுத்துவதணன உறுதி பசய்யும் 
ப ொருட்டும் யதணவயொன வழிகொட்டல்கணள பசய்வதற்கும் பதொடர் 
நடவடிக்ணககணள எடுப் தற்கும் அத்துடன் இது பதொடர் ிலொன 
முன்யனற்றத்ணத ஆறு (06) ைொதங்களுக்கு ஒரு தடணவ அணைச்சரணவக்கு 
அறிக்ணகயிடுவதன் ப ொருட்டும் அணைச்சரணவ உ  குழுபவொன்ணற 
நியைிப் தற்கும். 
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உத்தியயொகத்தர்கள் குழு: 
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«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ இÄ: 07/2007 

±ÉÐ இÄ: ¬/2/3/2/70 

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ 

¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û 

«¨ÁîÍ, 

Í¾óAÃ ºÐì¸õ, 

¦¸¡ØõÒ 07, 

2007 §Á ...28... ¬õ A¸A. 

 

«¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û, 

Á¡¸¡½ º¨À FÃ¾¡É ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û, 

ÁüÚõ A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ, 

 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û ¦¸¡û¨¸¨Âî ¦ºÂüÀÎò¾ø 

 

இÄí¨¸ ºÉ¿¡Â¸ §º¡ºOÍì ÌÊÂÃHý «ÃHÂÄ¨ÁôFý ÀÊ Hí¸Çõ, ¾Gú 

¬BÂ இÕ ¦Á¡L¸Ùõ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸Ç¡¸ இÕìBýÈ¨ÁÂ¡ø «Ãº¡í¸ 

¯òA§Â¡¸ò¾÷¸û «ùCÕ¦Á¡L¸DÖõ ¦ºÂÄ¡üÚÅ¾üÌ ¯¾ÅìÜÊÂ Å¨¸Iø 

Xúì¸¡Ïõ ²üÀ¡Î¸¨Ç ¦ºÂüÀÎòÐÅ¾üÌ «Ãº¡í¸õ W÷Á¡NòÐûÇÐ.  

 

(«) 2007.07.01 ¬õ A¸A Ó¾ø «Ãº¡í¸ §º¨ÅIø /Á¡¸¡½ «Ãº 

§º¨ÅIø §º÷òÐì ¦¸¡ûÇôÀÎõ ¯òA§Â¡¸ò¾÷¸û «¨ÉÅÕõ 

§º¨ÅIø §ºÕõ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡LìÌ §ÁÄA¸Á¡¸ Áü¨ÈÂ 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡LIø §º¨ÅIø §º÷óÐ 5 ÅÕ¼í¸ÙìÌû §¾÷îH 

¦ÀÚ¾ø §ÅñÎõ. 

 

(¬) À¾C¸ÙìÌ ¯EÂ ¸¼¨Á¸Dý ÀÊ §¾¨ÅôÀÎõ «Ãº ¦Á¡Lò 

§¾÷îH Xúì¸¡Ïõ Å¨¸Iø 3Áð¼í¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð. 

«¾ü¸¨ÁÅ¡¸ இÉí¸¡½ôÀð¼ ÀÄ §º¨Å¸û FýN¨½ôFø 

ÌKôF¼ôÀðÎûÇÉ. 

 

i.  ¸.¦À¡.¾(º¡.¾Ãõ)À[ð¨ºIø Hí¸Ç/¾Gú ¦Á¡L¨Â FÃ¾¡É 

À¡¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ HòA ¦ÀüKÕò¾ø (இÃñ¼¡õ ¦Á¡LÂ¡¸ 

«øÄÐ CÕôÀòÐìÌEÂ À¡¼Á¡¸ «øÄÐ)«òÐ¼ý 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û A¨½ì¸ÇòAÉ¡ø ¿¼¡ò¾ôÀÎõ 

§ÀîÍôÀ[ð¨ºIø HòAÂ¨¼¾ø «øÄÐ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û 

A¨½ì¸ÇòAÉ¡ø ¿¼¡ò¾ôÀÎõ C§º¼ §¾÷îHô À[ð¨ºIø 

HòAÂ¨¼óAÕò¾ø. FýN¨½ôFø Ó¾Ä¡ÅÐ ÅÌAìÌ 

இù§ÅüÀ¡Î ²üÒ¨¼ÂÐ. 

 

ii.  «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û A¨½ì¸ÇòAÉ¡ø ¿¼¡ò¾ôÀÎõ ¦Á¡Lô 

À¡¼¦¿KIý இÃñ¼¡õ J¨Äô À[ð¨ºIø 

HòAÂ¨¼óAÕò¾ø. FýN¨½ôFø 2 ¬ÅÐ ÅÌAìÌ 

இù§ÅüÀ¡Î ²üÒ¨¼ÂÐ. 

 

iii.  «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û A¨½ì¸ÇòAÉ¡ø ¿¼¡ò¾ôÀÎõ 

¦Á¡LôÀ¡¼¦¿KIý ¬ÃõÀ Áð¼ô À[ð¨ºIø 

HòAÂ¨¼óAÕò¾ø. FýN¨½ôFø 3 ¬ÅÐ ÅÌAìÌ 

இù§ÅüÀ¡Î ²üÒ¨¼ÂÐ. 

 

 

இணைப்பு I 
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(இ)    ²¾¡ÅÐ À¾C «øÄÐ §º¨Å¨Âî §º÷ó¾ ¯òA§Â¡¸ò¾÷¸Dø ´Õ 

ÀÌAIÉÕìÌ «Å÷¸ÇÐ ¸¼¨Á¸Dý இÂøÒì§¸üÈÅ¡Ú 

FýN¨½ôFø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ 2¬õ 3¬õ ÅÌA¸Dý §¾÷îH 

Áð¼òÐìÌ §ÁÄ¡É ¯Â÷ Áð¼òAø §¾÷îH §¾¨ÅôÀÎõ ±É 

JÂGôÒ «A¸¡E ¸ÕAÉ¡ø இÐ ¦¾¡¼÷FÄ¡É ÀEóÐ¨Ã¨Â 

ºõÀó¾ôÀð¼ «¨ÁîHý ¦ºÂÄ¡Çå¼¡¸ ¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ Á¡ 

«AÀAI¼õ ºÁ÷ôFòÐ §¾÷îH Áð¼ò¨¾ W÷Á¡NòÐì ¦¸¡ûÇ 

§ÅñÎõ. ¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ Á¡ «AÀA §¾¨ÅÂ¡É §¾÷îH 

Áð¼ò¨¾ò W÷Á¡NìÌõ §À¡Ð «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û ¬¨½ìÌØCý 

C¾ôÒ¨Ã ¦ÀüÚì ¦¸¡ûÇôÀÎõ.  

 

¯¾¡Ã½õ:  (FýN¨½ôFø 14 இý Xú ÌKôF¼ôÀðÎûÇ 

இÄí¨¸  Cï»¡É §º¨ÅIø HÄ À¾CìÌ 3¬õ 

ÅÌAIý §¾÷îH  Áð¼õ §À¡ÐÁ¡É¾¡¸ இøÄ¡CÊø 

¸¡Ã½í¸¨Çì ¸¡ðÊ  1¬õ «øÄÐ 2¬õ ÅÌA §¾÷îH 

Áð¼òÐìÌ  Á¡üÈÓÊÔõ.) 

 

(®) FýN¨½ôFø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ §º¨Å¸û / À¾C¸Dø 

JÃøÀÎò¾ôÀ¼¡¾ §º¨Å¸û / À¾C¸û ¦À¡ÕðÎ ²üÒ¨¼Â ÅÌA¸û 

¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ «AÀAIÉ¡ø W÷Á¡Nì¸ôÀÎõ. «ùÅ¡Ú 

W÷Á¡NìÌõ §À¡Ð ¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ «AÀA ºõÀó¾ôÀð¼ 

À¾C¸ÙìÌEÂ «¨ÁîHý ¦ºÂÄ¡Ç÷ ÁüÚõ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û 

¬¨½ìÌØ×¼ý ¸Äó¾¡§Ä¡Hì¸ §ÅñÎõ. 

 

02. JÂÁÉò A¸AIOÕóÐ 5 ÅÕ¼í¸ÙìÌû §ÁüÀÊ («)Cø ÌKôFð¼ 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lò §¾÷îH¨Â ¦ÀÈò¾ÅÚõ ¯òA§Â¡¸ò¾÷¸Dý §Å¾É «A¸EôÒ 

«Å÷¸û ¾¨¸¨Á ¦ÀÚõ Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀÎõ. 

 

03. «¨ÉòÐ §º¨Åô FÃÁ¡½ì ÌKôÒ¸Ùõ ¬ð§º÷ôÒ Að¼í¸Ùõ 

«¾ü¸¨ÁÅ¡¸ AÕò¾ôÀ¼ §ÅñÊÂÐ¼ý 2007.07.01 Ó¾ø ¦ºöÂôÀÎõ 

¬ð§º÷ôÒì¸û ¦À¡ÕðÎ Cñ½ôÀí¸û §¸¡ÃôÀÎõ §À¡Ðõ JÂÁÉì 

¸Ê¾í¸DÖõ இó¾ ²üÀ¡Î¸û §º÷òÐì ¦¸¡ûÇôÀ¼ø §ÅñÎõ. 

 

04. 2007.07.01 «ýÚ «øÄÐ «¾ý FýÉ÷ «Ãº §º¨ÅIø / Á¡¸¡½ «Ãº 

§º¨ÅIø ¦ºöÂôÀÎõ ¬ð§º÷ôÒì¸û ¦À¡ÕðÎ ÁðÎ§Á இó¾ ²üÀ¡Î¸û 

²üÒ¨¼Â¾¡ÅÐ¼ý ¾ÃôÀÎò¾ôÀð¼ À¾C ¯Â÷×¸û ÁüÚõ §º¨ÅÂ¡Ç÷¸ÙìÌ 

ÁðÎ§Á ¯EÂ Å¨ÃÂÚì¸ôÀð¼ / HÈôÒò AÈ¨Á Ó¨ÈIÄ¡É À¾C ¯Â÷×¸û 

§À¡ýÈ ¬ð§º÷ôÒ ¦À¡ÕðÎ ²üÒ¨¼Â¾øÄ. 

 

05. 2007.07.01 ¬õ A¸AìÌ FýÉ÷ ¬ð§º÷ôÒ ¦ºöÂôÀÎõ ¯òA§Â¡¸ò¾÷¸ÙìÌ 

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ 03/2007 இý ²üÀ¡Î¸û ²üÒ¨¼Â¾øÄ. 

 

06. «ÃHÂÄ¨ÁôÒ «ÖÅø¸û ÁüÚõ §¾HÂ ´Õ¨ÁôÀ¡ðÎ «¨ÁîHý 

இ½ì¸ôÀ¡ðÎ¼ý இîÍüÈKì¨¸ ¦ÅDI¼ôÀÎBýÈÐ. 

 

 

 

´ôÀõ/ Ê.Aº¡¿¡Âì¸  

¦ºÂÄ¡Ç÷ 

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸, 

¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û 

«¨ÁîÍ. 
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«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ இÄ: 07/2007(1) 

±ÉÐ இÄ: ¾¡/2/3/2/70 

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸, 

¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û 

«¨ÁîÍ, 

Í¾óAÃ ºÐì¸õ, 

¦¸¡ØõÒ 07. 

2007.08.29. 

 

º¸Ä «¨ÁîHý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸ÙìÌõ, 

A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷¸ÙìÌõ, 

 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lì ¦¸¡û¨¸¨Âî ¦ºÂüÀÎòÐ¾ø 

 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lì ¦¸¡û¨¸¨Âî ¦ºÂüÀÎòÐ¾ø ¦¾¡¼÷Fø 2007.05.28 ¬ó A¸A 

FÃÍEì¸ôÀð¼ 07/2007 ¬õ இÄì¸ «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸IýÀ¡ø ¯í¸û 

¸ÅÉõ ®÷ì¸ôÀÎBÈÐ. 

 

02. ÌKò¾ ÍüÈKì¨¸Iý 1(®)ÀóAIýÀÊ, இ¨½ôFø ¯ûÇ¼í¸¡¾ ¯í¸ÇÐ 

«¨ÁîÍì¸û/A¨½ì¸Çí¸Dý Bú ¦ºÂüÀÎõ À¾C¸DÖûÇ «ÖÅÄ÷¸û 

¦ÀüÚì ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂ ¦Á¡Lò §¾÷îH Áð¼ò¨¾(¬ð§º÷ôÒ ¦Á¡LìÌ 

«Îò¾ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡LIø §¾÷îH Áð¼ò¨¾)W÷Á¡NìÌõ ¦À¡ÕðÎ இòÐ¼ý 

இ¨½ì¸ôÀðÎûÇ ÀÊÅò¨¾ â÷òA ¦ºöÐ ¯¼ÉÊÂ¡¸ ¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ 

«AÀAìÌ «ÛôÒÅ¾üÌò §¾¨ÅÂ¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç ±ÎìÌÁ¡Ú 

§¸ðÎì¦¸¡ûB§Èý. 

 

03. இó¾ ²üÀ¡Î¸¨Ç ¦ºÂüÀÎòÐõ ¦À¡ÕðÎ ¾¡ÀÉ CAì §¸¡¨ÅIý 11¬õ 

«òAÂ¡ÂòAý 12:11:1 ¯ðFECý FýÉ÷ XúìÌKôF¼ôÀÎõ ¯ðFE× §º÷òÐì 

¦¸¡ûÇôÀÎõ. "12:11:2 ¯òA§Â¡¸ò¾÷ ´ù¦Å¡ÕÅÕõ §º¨ÅìÌ/À¾CìÌ 

JÂGì¸ôÀðÎ 5 ÅÕ¼í¸ÙìÌû இ¨ÂÂ¡É À¾CìÌ J÷½Iì¸ôÀðÎûÇ 

இÃñ¼¡õ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lò §¾÷îH¨Â (À¾CìÌ ²üÒ¨¼Â 

Áð¼ò¨¾)¦ÀüÚì¦¸¡ûÇø §ÅñÎõ. ÌKò¾ ¸¡ÄôÀÌAìÌû §¾÷îH¨Âô 

¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ¡¾ «ÖÅÄ÷¸Dý ºõÀÇ ²üÈõ ¾ûDô§À¡¼ôÀÎõ". 

 

04. இó¾ ²üÀ¡Î, «Ãº¡í¸ §º¨ÅIý º¸Ä §º¨Åô FÃÁ¡½ì ÌKôÒ¸DÖõ 

¬ð§º÷ôÒò Að¼í¸DÖõ §º÷ì¸ôÀðÎ AÕò¾ôÀ¼ø §ÅñÎõ. «¾ü¸¨ÁÂ, 

§º¨Åô FÃÁ¡½ì ÌKôÒ¸Dø ¾ü§À¡ÐûÇ ²üÀ¡Î¸DÖõ ¬ð§º÷ôÒò 

Að¼í¸DÖõ §º¨Å JÀó¾¨ÉIý Xú §ÁüÀÊ 3 ¬õ ÀóAIø ÌKôF¼ôÀð¼ 

²üÀ¡ð¨¼ §º÷òÐì ¦¸¡ûÅ¾üÌò §¾¨ÅÂ¡É ¿¼ÅÊì¨¸ ±ÎìÌÁ¡Ú இò¾¡ø 

«KCìBý§Èý. 

 

05. 2007.07.01 ¬ó A¸A Ó¾ø ÅÆí¸ôÀÎõ º¸Ä JÂÁÉì ¸Ê¾í¸DÖõ இó¾ 

²üÀ¡ðÊ¨Éî §º÷òÐì ¦¸¡ûÅ¾üÌ (ãÄî ÍüÈKì¨¸Iý 4¬õ ÀóA¨Âô 

À¡÷ì¸×õ) ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îò¾ø §ÅñÎõ. 

 

´ôÀõ/ Ê.Aº¡¿¡Âì¸ 

¦ºÂÄ¡Ç÷ 

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸, 

¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ. 

FÃA: ¾¨ÄÅ÷, 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡L¸û ¬¨½ìÌØ. 

 



 53 

(¾Â× ¦ºöÐ இ§¾ §À¡ýÈ Á¡AEô ÀÊÅòA¨Éî ºÁ÷ôFì¸×õ) 

 

±ÉÐ இÄ:- 

¯ÁÐ இÄ:- 

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

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

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

2007. 

¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ, 

 

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lì ¦¸¡û¨¸¨Âî ¦ºÂüÀÎòÐ¾ø 

 

2007.05.28 ¬ó A¸AÂ «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ 7/2007 இýÀÊ, இó¾ «¨ÁîHý 

/ A¨½ì¸ÇòAý கீú FýÅÕõ À¾C¸û ¦À¡ÕðÎ ²üÒ¨¼Â¾¡¸ §ÅñÊÂ 

இÃñ¼¡õ ¦Á¡Lò§¾÷îH Áð¼í¸¨Çò W÷Á¡NòÐ ±ÉìÌ C¨ÃÅ¡¸ 

«KCìÌÁ¡Ú இò¾¡ø §¸ðÎì¦¸¡ûB§Èý. 

 

மதோைர் 
இல. 

 
 
1 
 

பதவிப் மப ர் 
 
 
 
2 

ஆட்யசர்ப்புத் திட்ைம் / 
யசடவப்பிரைோணக் குறிப்பு 

மதோைர்பிலக்கம் 
 
3 

திடணக்களத் தடலவர்/ 
அடைச்சின் மச லோளர் 
விதந்துடரக்கும் யதர்ச்சி 

ைட்ைம்  
4 
 

தோபனப்பணிப்போளர் 
நோ கம் நிர்ண ிக்கும் 

யதர்ச்சி ைட்ைம் 
 
5 
 

   
 
 
 
 

  

 

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

«¨ÁîHý ¦ºÂÄ¡Ç÷/A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷ 

________________________________________________________________________ 
±ÉÐ இÄ:- 

¯ÁÐ இÄ:- 

2007 ...................... 

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

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

«Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lì ¦¸¡û¨¸¨Âî ¦ºÂüÀÎòÐ¾ø 

 

 ¯ÁÐ 2007 ....................Á¡¾ ........... ¬ó A¸AÂ ¸Ê¾õ ¦¾¡¼÷À¡ÉÐ. 
 

02. «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ 7/2007 இý Xú «Aø ÌKôF¼ôÀÎõ À¾C¸û 

¦À¡ÕðÎ ²üÒ¨¼Â¾¡¸ §ÅñÊÂ இÃñ¼¡õ «Ãº¸ÕÁ ¦Á¡Lò §¾÷îH Áð¼õ 

§ÁüÀÊ «ð¼Å¨½Iø 5¬õ JÃOø ÌKôFð¼Å¡Ú «¨Á¾ø §ÅñÎ¦ÁÉ 

இò¾¡ø ¦¾ECìBý§Èý. 

 

¾¡ÀÉô ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ. 
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இரகசியைொனது                    

 

 

பிரதிகள் : சனோதிபதி ின் மச லோளர்   எனதுஇலக்கம்: அ.ப./12/0555/520/002 
    பிரதை அடைச்சரின் மச லோளர்  அடைச்சரடவ அலுவலகம்,   

  நி.தி./மச     மகோழும்பு. 

  கல்வி / மச      2012 யூன் ைோதம் 02 ஆம் 
திகதி 

  யதசி  சம்பளங்கள்,  

  ப.ஆ.கு/இடண - தடலவர் 
  அரசோங்க யசடவகள் ஆ.கு / மச 
  கணக்கோய்வோளர் 
  

  யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சின் 
மச லோளர்மபோதுநிருவோக, உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சின் 
மச லோளர் 

 
 

அரச கருை பைொழிக் பகொள்ணகயின் நணடமுணறப் டுத்தல் அரசொங்க 
யசணவயில் உள்ள  தவி நிணலத்தரங்களின்  இருபைொழி ையப் டுத்தல் 

 
(யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சரும் மபோதுநிருவோக, 
உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சரும் சைர்ப்பித்த 2012-04-11 ஆம் 
திகதி ிைப்பட்ை கூட்டுக் குறிப்பு )  

 
 2012 யை ைோதம் 23 ஆம் திகதி நைோத்தப்பட்ை அடைச்சரடவக் கூட்ைத்தில் 
எடுக்கப்பட்ை தீர்ைோனம் யதடவ ோன நைவடிக்டககடள எடுப்பதற்கோக இத்துைன் 
அனுப்புகின்யறன்.. 

 
 

 எல்.பி.ஜ ம்பத்தி        ஒப்பம்/ எஸ்.அயபசிங்க 
 யைலதிகச் மச லோளர்       அடைச்சரடவச் மச லோளர் 

 
 

 (இ) குணறநிரப்பு நிகழ்ச்சிநிரலில் உள்ள விடயங்கள் : 
 
 தொ னவிடயங்கள்   ற்றிய  அணைச்சரணவ  உ குழு 

 
31. அணைச்சரணவப் த்திர இலக்கம் 12/0684/558/026 என இலக்கைிடப் ட்ட 

அணைச்சரணவச் பசயலொளர் சைர்ப் ித்த 2012-05-23 ஆம் திகதியிடப் ட்ட 
குறிப்புடன்  இணைக்கப் ட்டிருந்த  2012-05-22 ஆம் திகதி நடொத்தப் ட்ட 
தொ ன விடயங்கள்  ற்றிய அணைச்சரணவ உ குழுவின் சி ொரிசுகள் 
உள்ளடக்கப் ட்ட 01 ஆம் இலக்க அறிக்ணக அணைச்சரணவயினொல் 
 ரிசலீணன பசய்யப் ட்டு,  ின்வரும் தரீ்ைொனங்கள்  எடுக்கப் ட்டன :  

 
(I) அரசியலணைப் ின் ஏற் ொடுகளின் நியதிகளின்  ிரகொரம் 

அணைச்சரணவயினொல்   ணகயொளப் டவுள்ள தொ ன விடயங்கள்: 
 
 

இணைப்பு III 
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31.01 அடைச்சரடவப்பத்திர இலக்கம் 12/0555/520/002 ஆகவுள்ள, “அரச 
கருை பைொழிக் பகொள்ணகயின் நணடமுணறப் டுத்தல் அரசொங்க 
யசணவயில் உள்ள  தவி நிணலத்தரங்களின்  இருபைொழி 
ையப் டுத்தல்” பற்றி யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு  
அடைச்சரும் மபோதுநிருவோக, உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சரும் 
சைர்ப்பித்த 2012-04-11 திகதி ிட்ை கூட்டு குறிப்பு - இந்த 
விை ைோனது அடைச்சரடவ ினோல் அடைச்சரடவ உபகுழுவின் 
சிபோரிசுைனும்  நிதி, திட்ைைிைல் அடைச்சரின் அவதோனிப் 
புடரகளுைனும் யைற்யபோந்த இரண்டு அடைச்சுக்களின் சியரட்ை 
உத்திய ோகத்தர்கடளக் மகோண்ை குழுவினோல் சைர்ப்பிக்கப்பட்ை இக் 
குறிப்புைன் இடணக்கப்பட்ை 01 ஆம் இடணப்பிலுள்ள  
அறிக்டகயுைனும் யசர்த்துப் பரிசீலடன மசய் ப்பட்ைது. இது 
மதோைர்பில் அடைச்சரடவ உபகுழுக் கூட்ைத்தில்  பரீட்டசகள் 
ஆடண ோளர் அதிபதி ினோலும் அரச கருமைோழிகள் 
ஆடண ோளரினோலும் மசய் ப்பட்ை முன்டவப்புகளும்கூை  
அடைச்சரடவ ினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 
யைலும் மபரும் எண்ணிக்டக ிலோன அரசோங்க உத்திய ோ 
கத்தர்களின் விை த்தில் கைந்த கோலத்தில் அவர்களுடை  
யவடலத்தலங்களில் அல்லது யவடலத் தலங்களுக்கு மவளிய  
யபோதி  அளவு ப ிற்சி வசதிகள் கிடைக்கோததன் நிைித்தம் 
அவர்களினோல் இரண்ைோவது மைோழி ில் யவண்ைப்பட்ை 
யதர்ச்சிட  எய்துவதற்கோக இதுவடர அரசோங்கத்தினோல் 
வழங்கப்பட்ை சலுடககடள தகுந்த முடற ில் அவர்கள் 
ப ன்படுத்த முடி ோைலிருந்த நிடலடைட யும் அடைச்சர 
டவ ினோல் கவனத்திற்கு எடுத்துக் மகோள்ளப்பட்ைது. 
கலந்துடர ோைலுக்குப் பின்னர் பின்வருவனவற்டறச் மசய்வதற்கு 
அங்கீகோரம் வழங்குவதற்குத் தீர்ைோனிக்கப்பட்ைது: 

 
(I) 2007-07-01 ஆம் திகதி மதோைக்கம் 2010-06-30 ஆம் திகதி 

வடரயுள்ள கோலப் பகுதி ில் அரசோங்க யசடவக்கு 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்பட்ை உத்திய ோகத்தர்களுக்கு விதித் 
துடரக்கப்பட்ை மைோழித்யதர்ச்சி ைட்ைத்டத எய்தும் 
மபோருட்டு ைற்றுமைோரு இறுதி ோன இரண்டு (02) 
வருைங்கள் மகோண்ை சலுடகக் கோலப் பகுதிம ோன்டற 
ைட்டுயை வழங்குவதற்கும்; அத்துைன் 

 

(II) 07/2007 ஆம் இலக்கத்டதக் மகோண்ை அரசோங்க நிருவோகச் 
சுற்றறிக்டக ின் 02 ஆம் பந்திட  "சம்பள ஏற்றத்டதப் 
பிற்யபோைல்" என்ற மசோற்களுக்குப் பதிலோக "சம்பள 
ஏற்றத்டத நிறுத்துதல்" என்ற மசோற்கடளப் புகுத்துவதன் 
மூலம் தகுந்த முடற ில் திருத்துவதற்கும். 
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 யைற்யபோந்த கூட்டுக் குறிப்பின் (II) ஆம் (III) ஆம் (IV) ஆம் 
பியரரிப்புகள் மதோைர்பில் அரசோங்க யசடவ ிலுள்ள சிற்றூழி ர்தர  
உபதர ைற்றும் நிடறயவற்றுத் தரங்கடளச் யசர்ந்த 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு, அத்தடக  தரம் ஒவ்மவோன்றுக்கும் 
மபோறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள மபோருந்தக் கூடி  
யநோக்கத்திற்கோக குறிப்போக இரண்ைோவது மைோழி ில் மபோதுக் 
கைடைகடளயும் மபோறுப்புகடளயும் நிடறயவற்றுவதற்கோன 
மதோழிற்படு அறிவிடனப் மபறுவதற்கும் பரீட்டசம ோன்டற 
நைோத்துவதற்கோன திட்ைமைோன்டற / வழிமுடறம ோன்டற 
வகுத்தடைத்து இரண்டு ைோத கோலத்திற்குள் தோபன விை ங்கள் 
பற்றி  அடைச்சரடவ உபகுழுவிற்குச் சைர்ப்பிக்கும் மபோருட்டு, 
பின்வருயவோர்கடளக் மகோண்ை உத்திய ோகத்தர்கள் குழு 
மவோன்டற நி ைிப்பதற்குத்  தீர்ைோனிக்கப்பட்ைது: 

 
 அடைச்சரடவச் மச லோளர் - (தடலவர்); 
 மச லோளர், மபோதுநிருவோக, உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சு; 
 மச லோளர், யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு 

அடைச்சு - (கூட்ை அடழப்போளர்); 
 நிதி, திட்ைைிைல் அடைச்சுச் மச லோளரினோல் மப ர் 

குறிப்பிைப்படும் பிரதிநிதி ஒருவர்; 
 தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி; 
 பரீட்டசகள் ஆடண ோளர் அதிபதி; 
 அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளர்; அத்துைன் 
 கல்வி அடைச்சுச் மச லோளரினோல் மப ர் குறிப்பிைப்படும் 

யதசி  கல்வி நிறுவகத்தின் பிரதிநிதி ஒருவர். 
 

இக் குழுவின் ஆய்வுகளுக்கு யதடவ ோனவர்கமளன கருதப்படும்  
பிற எந்த உத்திய ோகத்தர்கடளயும் யதர்ந்மதடுத்துக் மகோள்ளலோம். 
 

நைவடிக்டக : அணைச்சரணவச் பசயலொளர் 
  யதசிய பைொழிகள், சமூக ஒருங்கிணைப்பு  

அணைச்சு - யைற்யபோந்த அவதோனிப்புடரகள் 
இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

  ப ொதுநிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள் 
அணைச்சு - யைற்யபோந்த அவதோனிப்புடரகள் 
இடணக்கப்பட்டுள்ளன  

பிரதிகள் : நிதி, திட்டைிடல் அணைச்சு  
  கல்வி அணைச்சு - கூட்டு குறிப்பின் 

பிரதியும் யைற்யபோந்த அவதோனிப்புடரகளும் 
இடணக்கப் பட்டுள்ளன. 

  இணை - தணலவர்,  சம் ளங்கள், 
 தவியைிகள் ஆணைக்குழு - கூட்டு 
குறிப்பின் பிரதியும் யைற்யபோந்த அவதோனிப் 
புடரகளும் இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 

  பசயலொளர், அரசொங்க யசணவகள் 
ஆணைக்குழு  - கூட்டு குறிப்பின் பிரதியும் 
யைற்யபோந்த அவதோனிப்புடரகளும் 
இடணக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 உத்தியயொகத்தர்கள் குழுவின்  ைிகளுக்கு ஒத்துணழப்பு நல்கிய தரப் ினர் 
 
(அ)  யனுள்ள வணகயில் பைொழித் யதர்ச்சிணய எய்தும் ப ொருட்டு 

வழிமுணறபயொன்ணற தயொரித்தல், அந்தந்த யசணவகளுக்கு /  தவிகளுக்கு 
யதணவயொன பைொழித்யதர்ச்சிக்கு ஏற்றவொறு புதிய  ொட சி ொரிசுகணளத் 
தயொரித்தல், ப ொருத்தைொன  ொடப் புத்தகங்கணள சி ொரிசு பசய்தல் ய ொன்ற 
யநொக்கங்களுக்கொக யசணவகணள வழங்கிய கல்விைொன்கள் குழு 
 ின்வருைொறொகும்.  

  
 யபரோசிரி ர். யக.என்.ஓ.தர்ைதோச, பிரதோன ஆசிரி ர், சிங்களக் 

கடலக்களஞ்சி ம், ஓய்வுமபற்ற யபரோசிரி ர், யபரோதடனப் 
பல்கடலக்கழகம் ; 

 யதசைோன்  (யபரோசிரி ர்) யஜ.பி.திசோநோ க்க, ஓய்வுமபற்ற யபரோசிரி ர், 
மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 யபரோசிரி ர் எஸ்.யஜ.ய ோகரோஜோ, மைோழி ி ல் பிரிவு. களனி  
பல்கடலக்கழகம்; 

 கலோநிதி சந்தயகோைி யகோப்பரயேவோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளர், சிங்கள 
மைோழிப் பிரிவு, மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 திருைதி தினலி மபர்ணோண்யைோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளோா், ஆங்கில 
மைோழிப்பிரிவு, களனி  பல்கடலக்கழகம். 

 திருைதி விஜிதோ சிவபோலன், விரிவுடர ோளர், கற்டகப் பிரிவு, இலங்டக 
ஆதோரைன்றம் ; 

 
(ஆ)  அரசொங்க யசணவயில் உள்ள  ல்யவறு ட்ட ஊழியர் வகுதிகளுக்குரிய 

உத்தியயொகத்தர்களினொல் எய்தப் டயவண்டிய பைொழித் யதர்ச்சி ைட்டத்ணத 
பவவ்யவறொக கண்டறிவதற்கு யதணவயொன அடிப் ணடத் தகவல்கணளத் 
தயொரிப் தற்கொக நியைிக்கப் ட்ட  உத்தியயொகத்தர்கள் குழு  ின்வருைொறொகும்.  

 
 அணைச்சரணவ அலுவலகம் 
  - திரு.எல்.பி.ஜ ம்பதி, யைலதிகச் மச லோளர்; 
  - திரு.ைபிள்யு.எம்.டி.மஜ.மபர்ணோண்யைோ , யைலதிகச் மச லோளர்; 
  - மசல்வி .ையூரி மபயரரோ, உதவிச் மச லோளர். 

 
 தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி திரு.ைபிள்யு.டீ.யசோைதோச 

 
 யதசிய பைொழிகள், சமூக ஒருங்கிணைப்பு அணைச்சு, 

- திருைதி ஏ.யூ.யக மதோைன்மவல, சியரட்ை உதவிச் மச லோளர்; 
 

 யதசிய பைொழிக் கல்வி  யிற்சி நிறுவகம், 
- திரு.பிரசோத் யேரத், பணிப்போளர் அதிபதி 

 
 அரசகருை பைொழிகள் திணைக்களம், 

- திரு.யஜ.சி.ரயணபுர, அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளர்  
 

இணைப்பு IV 
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உத்தியயொகத்தர்கள் குழுவின் கூட்டங்களுக்கு அணழக்கப் ட்டவொறு  
 ல சந்தர்ப் ங்களில் கலந்துபகொண்ட / வொய்பைொழிமூலம் விடய  

முன்ணவப்புகள் பசய்த உத்தியயொகத்தர்களும் பதொழிற்சங்கங்களும் 
 

 மும்பைொழி இலங்ணகக்கொன சனொதி தி பசயலயைி 

 திரு.சுனிைல் மபர்னோண்யைோ, அதியைதடக  சனோதிபதி ின் ஆயலோசகர்; 
உபதடலவர் 

 திரு.ஜி.ஏ.யஜ.சில்மவஸ்ைர், பணிப்போளர் அதிபதி ; 
 திருைதி யக.கிருஷ்ணமூர்த்தி , பணிப்போளர் ; 
 திருைதி டவ.யக.எஸ்.ஜவீைோலோ, உதவிப் பணிப்போளர் ; 
 திருைதி எம்.எம்.ஆலிவ், உதவிப் பணிப்போளர் 
 

 ல்கணலக்கழகங்களும் கல்வி நிறுவனங்களும் : 

 யபரோசிரி ர். யக.என்.ஓ.தர்ைதோச, பிரதோன ஆசிரி ர், சிங்களக் 
கடலக்களஞ்சி ம் ஓய்மபற்ற யபரோசிரி ர், யபரோதடனப் பல்கடலக்கழகம்; 

 யதசைோன்  (யபரோசிரி ர்) யஜ.பி.திசோநோ க்க, ஓய்மபற்ற யபரோசிரி ர், 
மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 யபரோசிரி ர் எஸ்.யஜ.ய ோகரோஜோ, மைோழி ி ல் பிரிவு. களனி  
பல்கடலக்கழகம்; 

 கலோநிதி சந்தயகோைி யகோப்பரயேவோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளர், சிங்கள 
மைோழிப் பிரிவு, மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 திருைதி தினலி மபர்ணோண்யைோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளோா், ஆங்கில 
மைோழிப்பிரிவு, களனி  பல்கடலக்கழகம் ; 

 திருைதி விஜிதோ சிவபோலன், விரிவுடர ோளர், கற்டகப் பிரிவு, இலங்டக 
ஆதோரைன்றம் . 

 
சனொதி தி பசயலகம் : 

 திருைதி இமைல்ைோ சுகுைோரன், யைலதிகச் மச லோளர் 
  

 சுகொதொர அணைச்சு : 

 ைருத்துவர் நிேோல் ஜ திலக்க, மச லோளர் 
 திரு.யசோைரத்ன விதோனபத்திரன, யைலதிகச் மச லோளர் (நிருவோகம்) 

 

கலொல்நணடவளர்ப்பு, கிரொைிய சமூக அ ிவிருத்தி அணைச்சு : 

 திரு.யக.எம்.ரீ.கோந்தரோகை, மச லோளர் 

 
 

இணைப்பு V 
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யதசிய பைொழிகள், சமூக ஒருங்கிணைப்பு அணைச்சு: 

 திருைதி ஏ.யூ.யக மதோைன்மவல, சியரட்ை உதவிச் மச லோளர்; 
 திரு.எஸ்.நோண க்கோர, உதவிச் மச லோளர்; 
 திரு.ஆர்.டி.என்.எல்.குைோர, வள உதவி ோளர் 
 
ப ொதுநிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள் அணைச்சு : 
 

 திரு.ஆர்.எம்.என்.ஈ.யக.ரணசிங்க 
 

யதர்தல்கள் திணைக்களம்: 
 

 திரு.ைேிந்த யதசப்பிரி , யதர்தல்கள் ஆடண ோளர்  
 

(இந்த விை த்தில் அக்கடறயுள்ள ஒருதரப்பினரோக மதோைக்கக் கூட்ைத்தில் 
பங்குபற்றியுள்ளோர்.) 

 
அரசகருை பைொழிகள் திணைக்களம்: 

 திரு.யஜ.சி.ரயனபுர, முன்னோள் அரசகருை மைோழிகள் ஆடண ோளர்; 
 திருைதி ஆர்.பி.ஆர்.ரணசிங்க, உதவி ஆடண ோளர்; 
 திருைதி ைபிள்யு.எம்.ஆர்.கருணயசன, கருத்திட்ை அபிவிருத்தி உதவி ோளர்  
 

யதசிய பைொழிக் கல்வி,   யிற்சி நிறுவகம் : 

 திருைதி சீதோ வித்தோணோரச்சி, தடலவர்; 
 திரு.பிரசோத் யேரத், பணிப்போளர் அதிபதி; 

 

  ரீட்ணசத் திணைக்களம் : 

 திரு.எச்.யஜ.எம்.சி.ஏ. ஜ சுந்தர, பரீட்டசகள் ஆடண ோளர்; 
 திரு.டீ.ப.ீதர்ைகுண, பரீட்டசகள் ஆடண ோளர் (மபறுயபறுகள்) 

  

 கல்வி பவளியீட்டுத் திணைக்களம் : 

 திரு.திஸ்ஸ யேவோவித்தோன, ஆடண ோளோா் அதிபதி 
 திரு.யக.டி.பந்துல குைோர, உதவி ஆடண ோளர்; 
 திருைதி பிரகீத்திகோ ஜ யசக்கர, உதவி ஆடண ோளர்; 
 திரு.எஸ்.கோண்டீபன், அபிவிருத்தி உதவி ோளர்; 
 

 அரசொங்க  குப் ொய்வளர் திணைக்களம் : 

 திரு.ரீ.ஆர்.என்.எம்.லி னோரச்சி, அரசோங்க பகுப்போய்வோளர் 
  

 அரசொங்க ப ொறியியலொளர் சங்கம் : 
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 மபோறி ி லோளர் எஸ்.பி.பி.கையக, தடலவர் 
 மபோறி ி லோளர் டி.அயபசிறிவர்தன 

 

 அரசொங்க ைருத்துவ உத்தியயொகத்தர்களின் சங்கம் : 

  ைருத்துவர். ஏ.ப.ீபோமதனி , தடலவர் 
  ைருத்துவர் சந்திக்க எப்பிட்ைகடுவ, மச லோளர் 
  ைருத்துவர் ஏ.எம்.என்.ஆரி ரத்ன , உதவிச் மச லோளர் 
  ைருத்துவர் ைபிள்யு.டி.ரீ.சில்வோ. குழு உறுப்பினர்  
  ைருத்துவர் எச்.என்.டி.மசோய்சோ, குழு உறுப்பினர் 
  ைருத்துவர் சைன்த ஆனந்த,  குழு உறுப்பினர் 
  ைருத்துவர் ைபிள்யு.எம்.பி.வர்ணசூரி , பதிப்போசிரி ர் 
  ைருத்துவர் எம்.அம்யபபிட்டி  

 

 அரசொங்க கொல்நணட ைருத்துவ உத்தியயொகத்தர்களின் சங்கம் : 

  திரு.எஸ்.ப.ீஏ. த மைல் 
  ைருத்துவர் ஐ.ரீ.ப.ீஎல்.தர்ைவர்தன 

  

 இலங்ணக விஞ்ஞொன யசணவ சங்கம் : 

 திரு. யஜ.எம்.ஆர்.ஜ சுந்தர, அரசோங்க பகுப்போய்வோளர் திடணக்களம் 
 திரு.யக.ஜ.ீஆர்.குருப்பு ஆரச்சி , ைருத்துவ ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் 
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உத்தியயொகத்தர்கள் குழுவிற்கு கிணடத்த எழுத்துமூலம் சைர்ப் ிக்கப் ட்ட 
முன்ணவப்புகள்  

 
1.  அரசகருைமைோழிக் மகோள்டகட  நடைமுடறப்படுத்துவது 

சம்பந்தைோகவுள்ள  07/2007 ஆம் இலக்கமுடை  அரசோங்க நிருவோகச் 
சுற்றறிக்டக மதோைர்பிலோன பிரச்சிடனகள் பற்றி ஆரோய்வதற்கு இலங்டக 
நிருவோக யசடவ சங்கத்தினோல் நி ைிக்கப்பட்ை துடணக் குழுவின் 
அறிக்டக - (2011 நவம்பர் 09) ; 

 
2. சில இலங்டக நிருவோக யசடவ உத்திய ோகத்தர்களினோல்  

சைர்ப்பிக்கப்பட்ை "அரசோங்க உத்திய ோகத்தர்களினோல்  இரண்டு 
அரசகருைமைோழிகளிலும் யதர்ச்சி மபற்றுக் மகோள்ளும் யதடவ 
சம்பந்தைோன பியரரிப்பு " - (2012 யை 30) ; 

 
3. யதசி  சம்பளங்கள், பதவி ணிகள் ஆடணக்குழுவின் இடண - 

தடலவரோகி  திரு.எம்.என்.ஜுடனட் அவர்களினோல் சைர்ப்பிக்கப்பட்ை 
"அரசகருைமைோழிக் மகோள் டகட  நடைமுடறப்படுத்துவதற்கு  அரசோங்க 
யசடவ ிலுள்ள பதவி நிடலத் தரங்களுக்கு இருமைோழி ஆற்றடல 
வழங்குதல்"  என்னும் கடிதம் - (2012 யூடல 09) ; 

 
4. நிடறவுகோண் ைருத்துவவி ல் மதோழில் வல்லுனர்கள் ஒன்றி த்தினோல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ை "அரசகருைமைோழிக் மகோள்டகட  நடைமுறடப் 
படுத்துதல் - மைோழியதர்ச்சி ைட்ைத்டதத் தீர்ைோனித்தல்" - (2012 ஒக்யறோபர் 
15); ைற்றும் சுகோதோர அடைச்சின் மச லோளரினோல் மதோைர்ப்புபடுத்தப்பட்ை 
(2012 திமசம்பர் 05) துடணைருத்துவ யசடவ கூட்டு முன்னணி ினோல் 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ை "அரசகருைமைோழிக் மகோள்டகட  நடைமுறடப் 
படுத்துதல்" (2012 ஒக்யறோபர் 23) ஆகி  கடிதங்கள். 

 
5. அரசகருைமைோழித் யதர்ச்சிக்குரி தோக தடகடைகடளப் மபறும் யதடவ 

பற்றி  அரசோங்க ைருத்துவ உத்திய ோகத்தர்கள் சங்கத்துைன்  கலந்துடர 
 ோைப்பட்டு இட புள்ள அதிகோரபைீங்களுைன் கலந்துடர ோைப்பைதன் 
பின்னர், ைருத்துவ மதோழில்சோர்போளர்களின் மைோழித்யதர்ச்சிட  விருத்தி 
மசய்வதற்கோன கட்ைடைப்மபோன்டறக் குறிப்பிட்டு, அரசோங்க ைருத்துவ 
உத்திய ோகத்தர்கள் சங்கத்தினோல் சைர்ப்பிக்கப்பட்ை "ைருத்துவ மதோழில் 
சோர்போளர்களுக்கு  அரகருை மைோழிக் மகோள்டகட  நடைமுடறப் 
படுத்துதல் - அடிப்படை யகோட்போடு பியரரிப்பு " - (2012 திமசம்பர் 21); 

 
6. “7/2007 ஆம் இலக்கமுடை  அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக்டகக்கு 

அடைவோக அரசகருைமைோழிக் மகோள்டகட  நடைமுடறப்படுத்தும் யபோது 
இலங்டக நிருவோக யசடவ ின் 2007 ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை குழுவுக்கு 
முன்னுரிடை வழங்குைோறு மசய் ப்படும் யகோரிக்டக" ஆகவுள்ள 
இலங்டக நிருவோக யசடவ ின் 2007 ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை குழுவினோல்  
சைர்ப்பிக்கப்பட்ை கடிதம் - (2013 யை 28) 

 

இணைப்பு VI 
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அரசொங்க உத்தியயொகத்தர்கள் அரசகருை பைொழித் யதர்ச்சிணயப் ப ற்றுக்  

பகொள்ளும் ய ொது  யன் டுத்துவதற்கு  ியரரிக்கப் ட்டுள்ள நூல்கள். 
 

ைட்டம் இரண்டொம் பைொழியொக தைிழ் பைொழிணயக் கற் தற்கு 
 ியரரிக்கப் ட்டுள்ள  நூல்கள்   

இரண்டொம் பைொழியொக சிங்கள பைொழிணயக் 
கற் தற்கு  ியரரிக்கப் ட்டுள்ள நூல்கள் 

IV 1.  தைிழ்மைோழி  கற்யபோம் (பகுதி I)  
   - யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு, 

மபற்யறோலி      வள அபிவிருத்தி  அடைச்சு  

1. அடிப்படை சிங்களம் - அரசகருை மைோழிகள்        
திடணக்களம் 

 2.  நோம் சிங்களம் , தைிழ் மைோழிகடள கற்யபோம் - 
அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம் 

2. நோம் சிங்களம், தைிழ் மைோழிகடளக்     கற்யபோம் 
  - அரசகருை மைோழிகள்  திடணக்களம் 

  

3.  இலகு தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம் 
 

3. சரள சிங்களம் - அரசகருை மைோழிகள்  
 திடணக்களம் 

III 1. தைிழ் மைோழி கற்யபோம் (பகுதி I)  
  - யதசி  மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு, 

மபற்யறோலி  வள அபிவிருத்தி  அடைச்சு 

1. அடிப்படைச் சிங்களம் - அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம் 

 2.  இலகு தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம் 2. சரள சிங்களம் - அரசகருை மைோழிகள்   
திடணக்களம் 

 3.  சிங்களம் - தைிழ் (தைிழ் ஊைோக சிங்களம்) - 
அரசகருை மைோழிகள்   திடணக்களம் 

 
 

II 1.  சிங்களம் - தைிழ் (தைிழ் ஊைோக சிங்களம்) - 
அரசகருை மைோழிகள்  திடணக்களம்  

 

1. இரண்ைோம் மைோழி - சிங்களம் (தரம் 6 )  
  - கல்வி மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

 2.  இலகு தைிழ் ப ிற்சி நூல் - அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  

2. இரண்ைோம் மைோழி - சிங்களம் (தரம் 7)  
  - கல்வி மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

 3.  இரண்ைோம் மைோழி - தைிழ் (தரம் 6 ) - கல்வி 
மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

3. யபச்சு சிங்களம் 
  - அரசகருை மைோழிகள்   திடணக்களம் 

 4.  இரண்ைோம் மைோழி - தைிழ் - (தரம் 7 )  - கல்வி 
மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

 

 5.  யபச்சுத் தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம்  

 6.  எழுத்துத் தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம்  
 

 

 

I 1. இலகு தைிழ் ப ிற்சி நூல் - அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  

1. இரண்ைோம் மைோழி - சிங்களம் (தரம் 6) 
  - கல்வி மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

 2. இரண்ைோம் மைோழி - தைிழ் (தரம் 6) - கல்வி 
மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

2. இரண்ைோம் மைோழி - சிங்களம் (தரம் 7)  
  - கல்வி மவளி டீ்டுத் திடணக்களம்  

 3. இரண்ைோம் மைோழி - தைிழ் - (தரம் 7) - கல்வி 
மவளி டீ்டுத் திடணக்களம் 

3. யபச்சு சிங்களம் 
  - அரசகருை மைோழிகள்   திடணக்களம் 

 4.  யபச்சுத் தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம்   

 5.  எழுத்துத் தைிழ் - அரசகருை மைோழிகள் திடணக்களம்  

 

 

 

 

இணைப்பு VII 
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"சிங்கள எழுத்துக்கள் "   ைற்றும் "தைிழ் எழுத்துக்கள்" ஆகிய  நூல்கணளத் 
தயொரித்த கல்விைொன்கள் குழு 

 

 யபரோசிரி ர். யக.என்.ஓ.தர்ைதோச, பிரதோன ஆசிரி ர், சிங்களக் 
கடலக்ளஞ்சி ம் ஓய்வுமபற்ற யபரோசிரி ர், யபரோதடனப் பல்கடலக்கழகம்;   

 

 யதசைோன்  (யபரோசிரி ர்) யஜ.ப.ீதிசோநோ க்க, ஓய்வுமபற்ற யபரோசிரி ர், 
மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 

 கலோபூஷணம் யபரோசிரி ர் எஸ்.தில்டலநோதன் - யபரோசிரி ர், யபரோதடனப் 
பல்டலக்கழகம்; 

 

 கலோநிதி எம்.ஏ.நுேுைோன், இடளப்போறி  யபரோசிரி ர், யபரோதடனப் 
பல்கடலக்கழகம்; 

 

 யபரோசிரி ர் எஸ்.யஜ.ய ோகரோஜோ, மைோழி ி ல் பிரிவு. களனி  
பல்கடலக்கழகம்; 

 

 கலோநிதி சந்தயகோைி யகோப்பரயேவோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளர், சிங்கள 
மைோழிப் பிரிவு, மகோழும்பு பல்கடலக்கழகம்; 

 

 திருைதி தினலி மபர்ணோண்யைோ, சியரட்ை விரிவுடர ோளோா், ஆங்கில 
மைோழிப்பிரிவு, களனி  பல்கடலக்கழகம் ; 

 

 திருைதி விஜிதோ சிவபோலன், விரிவுடர ோளர், கற்டகப் பிரிவு, இலங்டக 
ஆதோரைன்றம். 

இணைப்பு VIII 
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பதொடர்
இல. 

சி ொரிசின் இலக்கமும் அதன் 
சுருக்க வி ரமும் 

ப ொறுப்பு ணகயளிக்கப் டும் 
அணைச்சு  

நணடமுணறப் டுத்தப் ட 
யவண்டிய நிறுவனம் / 

உத்தியயொகத்தர்  

நணடமுணறப் டுத்தப்ட 
யவண்டிய திகதி / 

கொலப் குதி  

நணடமுணறப் டுத்தப் டும் 
ய ொது கவனிக்கப் ட 

யவண்டிய விடயங்கள் 

01. 8.1 - 8.1 இலிருந்து 8.7 வடரயுள்ள  
பியரரரிப்புகடள நடைமுடறப்படுத்து 
வதற்கு உரி தோக சுற்றறிக்டக 
அறிவுறுத்துடரகடள  வழங்குதல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சுைனும் 
ஏடன  இட புள்ள அதிகோர 
பைீங்களுைனும் உசோவுதடலச் 
மசய்து மபோது நிருவோக, 
உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சு 

மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சின் 
மச லோளர்  

உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
அறிக்டக ில் குறிப்பிைப் 
பட்டுள்ள சிபோரிசுகளுக்கு 
அடைச்சரடவ ின் அங்கீ 
கோரம் கிடைத்ததன் பின்னர், 
ஒருைோத கோலத்திற்குள் 
 

வடரவு சுற்றறிக்டகக்கு 
அடைச்சரடவ ின் அங்கீகோரம் 
மபற்றுக் மகோள்ளப்படுதல் 
யவண்டும் . 

02. 8.1.1 (உ) - 7 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் 
கோட்ைப்பட்டுள்ள அட்ைவடண ின் I ஆம் 
நிரலில் (3) இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
3 ஆம் வகுதிட ச் யசர்ந்த 
யசடவகளுக்கு / பதவிகளுக்கு 
ஏற்புடை தோக இந்த அட்ைவடண ின் IV  
ஆம் நிரலில் (III) இன் கீழ் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள வோய்மைோழிமூல 
யதர்ச்சிட  பரீட்சிப்பதற்கோகவும் 
ைதிப்பிடுவதற்கோகவும் அரசகருை 
மைோழிகள் ஆடண ோளரினோல் 
உத்திய ோகத்தர் ஒருவடர மப ர் குறித்து  
நி ைித்தல் 
 
 
 
 
 
 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
ஏடன  இட புள்ள அடைச்சுகள் 

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம் 

உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
அறிக்டக ில் குறிப்பிைப் 
பட்டுள்ள சிபோரிசுகளுக்கு 
அடைச்சரடவ ின் அங்கீ 
கோரம் கிடைத்ததன் பின்னர், 
3 ஆம் வகுதிக்கோன  
யசடவகடளச் யசர்ந்த / 
பதவிகடளச் யசர்ந்த  
உத்திய ோகத்தர்களின் அரச 
கருைமைோழித் யதர்ச்சிட  
பரீட்சிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில்  
 

இந்த யநோக்கத்திற்கோக நி ைிக் 
கப்படுவதற்கு தடகடைகடளக் 
மகோண்ை பரீட்சகர்களின் 
யசர்ைம் ஒன்று யபணப்படுதல் 
யவண்டும். 

இணைப்பு IX 
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03. 8.1.1 (ஊ) - இலங்டக ஆயுள்யவத 
ைருத்துவ யசடவக்கும் இலங்டக 
ஆசிரி ர் யசடவக்கும் அரசகருை 
மைோழித் யதர்ச்சி மபற்றுக் 
மகோள்வதற்கோன ஏற்போடுகடள 
ஏற்புடைத்தோக்குதல் 
 

கல்வி அடைச்சு  
 
சுயதச ைருத்துவத்துடற அடைச்சு 

மச லோளர், கல்வி அடைச்சு  
 
மச லோளர், சுயதச ைருத்துவத் 
துடற அடைச்சு 

சிபோரிசுகளுக்கு அடைச்சர 
டவ ின் அங்கீகோரம் 
கிடைத்ததன் பின்னர் 
 
 

2013-07-01 ஆம் திகதி ிலிருந்து 
மச ல்வலுவுக்கு வரத்தக்கதோக  
ஏற்புடை தோதல் யவண்டும்.  
 
 
 

04. 8.1.1 (எ) - அரசோங்க உத்திய ோகத்தர் 
ஒருவர் தோம் யசடவ ில் இடணந்த 
அரசகருை மைோழி ல்லோத ைற்டற  
அரசகருைமைோழி  மபரும்போன்டை ோன 
ைக்களினோல் உபய ோகப்படுத்தப்படும் 
பிரயதச மச லகப் பிரிவுகடள 
இனங்கோணுவதற்கு  இ லச்மசய்யும் 
வடக ில் அவ்வோறோன பிரயதச 
மச லகப் பிரிவுகளின் பட்டி மலோன் 
டறத் த ோரித்தல் 
 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
 
 
மபோதுநிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 

மச லோளர், யதசி  மைோழிகள், 
சமூக ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
 
 
மச லோளர், மபோதுநிருவோக, 
உள்நோட்ைலுவல்கள் அடைச்சு 

சிபோரிசுகளுக்கு அடைச்சர 
டவ ின் அங்கீகோரம் 
கிடைத்ததன் பின்னர் 

இட புள்ள பிரயதசப் மச லகப் 
பிரிவுகளின் பட்டி ல் இந்த 
அறிக்டக ின் சிபோரிசுகடள 
நடைமுடறப்படுத்துவதற்கு 
உரி தோக மவளி ிைப்பைவுள்ள 
அரசோங்க நிருவோக சுற்றறிக் 
டக ில் இடணப்மபோன்றோக 
கோட்ைப்படுதல் யவண்டும் .  

05. 8.2 (அ) - கல்விைோன்கள் குழுவினோல் 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ள போை சிபோரிசிடன 
அடிப்படை ோகக் மகோண்டு போை 
புத்தகங்கடளத்  த ோரித்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  

உத்திய கோத்தர்கள் 
குழுவின் அறிக்டக ில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர், மூன்று (03) ைோத 
கோலத்திற்குள் 
 
 
 
 
 
 

மபோருத்தைோன கல்விைோன்கள் 
குழுவின் உதவி மபற்றுக் 
மகோள்ளப்பைல் யவண்டும் . 
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06. 8.2 (ஆ) - 8.2 (அ) வில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள போைப்புத்தகங்களின் 
படி அந்தந்த யதர்ச்சி ைட்ைங்களுக்கு 
மபோருத்தைோன கற்டக மநறிகடளத் 
த ோரித்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  

யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 

8.2 (அ) வில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  போைப் 
புத்தகங்கடளத் த ோரித் 
ததன் பின்னர் ஒருைோத 
கோலத்திற்குள் 

உத்திய கோத்தர்கள் குழுவின் 
அறிக்டக ின் 5 ஆம் 
இலக்கத்தின் கீழ் கோட்ைப் 
பட்டுள்ள கல்விைோன்கள் குழு 
வின் சிபோரிசுக்கு அடைவோக 
த ோரிக்கப்பட்ை விை  
சிபோரிசின்படி ோதல் யவண்டும். 

 

07. 8.2 (இ) - 8.2(ஆ) வில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  
போைமநறிகடள  இடை ஊைோட்ை இறு 
மவட்டுக்களோக  (Interactiv CD) த ோரித்தல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  

யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 

8.2 (ஆ) வில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  போைப் 
மநறிகடள வகுத்தடைத் 
ததன்   பின்னர் இரண்டு 
(02) ைோத கோலத்திற்குள் 

முடற ோன முழுயநர போை 
மநறி ில் கலந்து மகோள்வதற்கு 
வசதி ில்லோத அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கு  சு  
கல்வி போைமநறி ஒன்றோகக் 
கற்பதற்கு இலகுவோன முடற 
ம ோன்றோதல்  யவண்டும். 
 

08. 8.2 (ஈ) - அச்சு ைற்றும் இலத்திரனி ல் 
ஊைகங்களின் மூலம் அரசகருைமைோழி 
போைமநறிகடள விளம்பரப்படுத்துவதற்கு 
நைவடிக்டக எடுத்தல்   

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
ஊைகத்துடற, தகவல் அடைச்சு  

யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 

8.2 (ஆ) வில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  போை 
மநறிகடள வகுத்த 
டைத்ததன்   பின்னர் 

இலத்திரனி ல் ஊைகங்களின் 
மூலம் நிகழ்ச்சித்திட்ைங் 
கடளப் வி ம்பரப்படுத்தும் 
யபோது அரசோங்க உத்திய ோகத் 
தர்கள் மசவிைடுப்பதற்கு வசதி 
 ோன யநரங்கடளத் மதரிவு 
மசய்தல் யவண்டும் 
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09. 8.2 (உ) - உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
அறிக்டக ின் VII ஆம் இடணப்பில் 
சுட்டிக்கோட்ைப்பட்டுள்ள பியரரிக்கப்பட்ை 
புத்தகங்களிலிருந்து அரசகருைமைோழிகள் 
ஆடண ோளரினோல் மபோருத்தைோனமதன 
சிபோரிசு மசய் ப்படும் புத்தகங்கள் 
யபோதுைோன அளவு எண்ணிக்டக ில் 
பிரதிகள் அச்சிைப்பட்டு அரசோங்க 
உத்திய கோத்தர்களுக்கிடை ில்  பகிர்ந் 
தளித்தல் 
 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
 
கல்வி அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
 
 
கல்வி மவளி டீ்டுத் 
திடணக்களம்  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர் 

அடைச்சுக்கள், திடணக் 
களங்கள்,  ஏடன  அரசோங்க 
நிறுவனங்கள் அயதயபோன்று 
ைோவட்ை ைற்றும் பிரயதச 
ரீதி ில் யசடவ ோற்றும் 
அரசோங்க உத்திய ோகத்தர் 
களுக்கு இந்த புத்தகங்கடள  
இலகுவோகப் மபற்றுக் 
மகோள்வதற்கு வழிமுடற 
ம ோன்டற அறிமுகப்படுத்துதல் 
யவண்டும்  

10. 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 (ஊ) - 8.2 (உ) வில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
புத்தகங்களின் ஸ்யகன் பண்ணப்பட்ை 
பிரதிகள் அரகருைமைோழிகள் 
திடணக்களத்தின்  உத்திய ோகப்பூர்வ 
இடண த்தளத்தின் ஊைோக இறக்கம் 
(Down load) மசய்வதற்கோன  வசதிகடள 
ஏற்போடு மசய்தல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
 
 
 
 
 

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்  
 

இந்த வசதிகள் மசய் ப்பட்ை 
தன் பின்னர்,  இது சம்பந்தைோக        
அடைச்சுகளின் மச லோளர்கள் 
திடணக்களத் தடலவர்கள் 
ஊைோக சகல அரசோங்க உத்தி 
ய ோகத்தர்களுக்கும் அறி ச் 
மசய்விப்பதற்கு நைவடிக்டக 
எடுத்தல் யவண்டும். 

11. 8.2 (எ) - மும்மைோழி இலங்டகக்கோன 
சனோதிபதி மச லணி ின் ஆயலோசகர் 
களோக மச லோற்றி  கல்விைோன்கள் 
குழுவினோல் ஆக்கப்பட்ை  சிங்கள எழுத் 
துக்கள் ைற்றும் தைிழ் எழுத்துக்கள் 
ஆகி  நூல்கடள அல்லது யதசி , 
மைோழிகள், சமூக ஒருங்கிடணப்பு 
அடைச்சினோல் சிபோரிசு மசய் ப்படும் 
அத்தடக  பிற மபோருத்தைோன இரண்டு 
நூல்கடள துரிதைோக அச்சிட்டு அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களினோல் தகவல் 
நோடுவதற்குத் யதடவ ோன நைவடிக் 
டககடள  எடுத்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர் 

அடைச்சுக்கள், திடணக்களங் 
கள்,  ஏடன  அரசோங்க 
நிறுவனங்கள் அயத யபோன்று 
ைோவட்ை ைற்றும் பிரயதச 
ரீதி ில் யசடவ ோற்றும் 
அரசோங்க உத்திய ோகத்தர் 
களுக்கு இந்த புத்தகங்கடள  
இலகுவோகப் மபற்றுக் 
மகோள்வதற்கு வழிமுடற 
ம ோன்டற அறிமுகப்படுத்துதல் 
யவண்டும்  
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12. 8.2 (ஏ) - அரசகருைமைோழி  ப ிற்சி 
நிகழ்சசித்திட்ைங்கடள ஒழுங்கடை\த்து 
நைோத்துவது பற்றி  புதி  
திட்ைமைோன்டற சுற்றறிக்டகம ோன்றின்  
மூலம் அறிமுகப்படுத்துதல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
 
 
மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 
 
தோபனப் பணிப்போளர்  அதிபதி  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர் 

சுற்றறிக்டக  மவளி ிைப் 
படுவதற்கு முன்னர் 
இட புள்ள அடைச்சுகளினதும் 
ஏடன  அதிகோரபைீங்களினதும் 
உைன்போட்டிடனப் மபற்றுக் 
மகோள்ளல் யவண்டும்.  
 

13 8.2 (ஐ) - ஏற்கனயவ ப ிற்சிக்கோக 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்பட்டுள்ள பட்ைதோரி 
ப ிலுநர்களிலிருந்து அரசகருை 
மைோழிகடளக் கற்பிப்பதற்கு யபோதுைோன 
தடகடைகடளக் மகோண்யைோடர வள 
ஆட்களோக ஆட்யசர்ப்பு மசய்வதற்கு 
நைவடிக்டக எடுத்தல் 
 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
 
மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்  இரண்டு (02) 
ைோதங்களுக்குள்   

இனங்கண்ை உத்திய ோகத் 
தர்களுக்கு மைோழி கற்பிப்பதற்கு 
யபோதுைோன ப ிற்சி வழங்கு 
வதற்கும் அதன் பின்னர் 
அவர்களின் நிரந்தர வதிவிைப் 
பிரயதசங்களிலுள்ள அரசோங்க 
நிறுவனங்களில் இடணப்ப 
தற்கும் நைவடிக்டக  எடுத்தல் 

14 8.2 (ஒ) - அரசகருை மைோழிகடள 
கற்பிப்பதற்கு தடகடையுடை 
ஆட்கடளயும் நிறுவனங்கடளயும் பதிவு 
மசய்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 
 
 
 

யைல் 8.2 (ஆ) வில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள  போைப் 
மநறிகடள வகுத்த 
டைத்ததன்   பின்னர் 
மூன்று (03) ைோத 
கோலத்திற்குள் 

பதிவு மசய் ப்பட்ை ப ிற்று 
விப்போளர்களினோல் நிறுவனங்க 
ளினோல் இட புள்ள போை 
சிபோரிசுகள், இதற்கோக சிபோரிசு 
மசய் ப்பட்டுள்ள கோலப் 
பகுதிட  தழுவும் விதத்தில் 
நைோத்தப் படுகின்றடை பற்றி 
உறுதி மசய்தல் யவண்டும் . 
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15. 8.3 (அ) - 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
அரசகருை மைோழித்யதர்ச்சி பரீட்டசகடள 
நைோத்துதல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
கல்வி அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
பரீட்டசகள் திடணக்களம் 

2014 ஆண்டிலிருந்து  
இரண்டு தைடவகள்  

ஒவ்மவோரு ஆண்டிலும் திட்ை 
வட்ைைோன கோல எல்டலக்குள் 
பரீட்டசகள் நைோத்தப்படும் 
விதத்தில் பரீட்சடகள் திடணக் 
களத்தின் பரீட்டச  கோல அட்ை 
வடணக்கு இந்த பரீட்டச 
ட யும் யசர்ப்பதற்கோன 
ஏற்போடுகடள மசய்தல் 
யவண்டும் .  

16 8.3 (ஆ) - அந்தந்த வகுதிகளின் யதர்ச்சி 
ைட்ைத்திற்கு  ஏற்ற ைோதிரி வினோப் 
பத்திரங்கடளத் த ோரித்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
கல்வி அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
பரீட்டசகள் திடணக்களம் 
 

2014 ஆம் ஆண்டில் முதற் 
தைடவ ோக புதி  போை 
சிபோரிசுகளுக்கு அடைவோக 
அரசகருைமைோழி யதர்ச்சி 
பரீட்டசக்கோன விண்ணப் 
பங்கள்  யகோரப்படுவதற்கு 
முன்னர்  

யதடவ ோன சந்தர்ப்பங்களில்   
புதி  போை சிபோரிசிடன 
த ோரித்த கல்விைோன்கள் 
குழுவின் உதவிட ப் மபற்றுக் 
மகோள்ளல் யவண்டும் . 

17 8.3 (இ) - அரசகருைமைோழி பற்றி  
வோய்மைோழிமூல யதர்ச்சிட  ைதிப்பிடும் 
பரீட்டசட  நைோத்துதல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
  

அரசகருை  மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
 

2014 ஆண்டிலிருந்து  
இரண்டு தைடவகள்  

ைோகோண, ைோவட்ை, பிரயதச 
ரீதி ோக இந்த பரீா்ட்டசட  
நைோத்துவதற்கு வசதிகடளயும் 
யதடவ ோன ஏற்போடுகடளயும் 
மசய்தல். 

18. 8.3 (ஈ) - 2013 ஆம் ஆண்டில்  ஏற்கனயவ 
அமுலிலிருந்த முடறக்கு அடைவோக 
அரசகருைமைோழி யதர்ச்சிப் பரீட்டச 
ட யும் வோய்மைோழிமூல பரீட்டசட  
யும் நைோத்துதல். 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
கல்வி அடைச்சு  

அரசகருை மைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
பரீட்டசகள் திடணக்களம் 
 
 
 
 
 
 

2013 ஆம் ஆண்டில் (இந்த 
அறிக்டக ில் பியரரிக்கப் 
பட்டுள்ள புதி  சிபோரிசிகள் 
நடைமுடறப்படுத்தப்படும் 
வடரக்கும்) 

உத்திய ோகத்தர்கள் குழு அறிக் 
டக ில் சுட்டிக்கோட்ைப்பட்டுள்ள 
சிபோரிசுகள் நடைமுடறப்படுத்தப் 
படும் வடரக்கும் இடைக்கோல 
நைவடிக்டகம ோன்றோக ஏற்கனயவ 
அமுலிலிருந்த முடறக்கு 
அடைவோக  2013 ஆம் ஆண்டில் 
பரீட்டசகடள நைோத்துவதற் 
குரி தோன பணிகடள துரிதைோக 
ஒழுங்கு மசய்தல் யவண்டும் . 
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19. 8.4 - யசடவ ஆரம்ப ப ிற்சி ின் யபோது 
அரசகருைமைோழி யதர்ச்சிட  மபற்றுக் 
மகோள்வதற்கு வசதிகடள ஏற்போடு 
மசய்தல் 

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 
 
ஏடன  எல்லோ அடைச்சுகளும் 
 

அரசகருைமைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 
 
இட புள்ள யசடவகளுக்கு / 
பதவிகளுக்கு மபோறுப்போன 
நி ைன அதிகோரபைீங்களும் / 
நிருவோக அதிகோரபைீங்களும் 
 

உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்த திகதி 
 ன்றின் பின்னர் அரசோங்க 
யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் 
மசய் ப்படும் உத்திய ோகத் 
தர்களுக்கு  

உத்திய கோத்தர்கள் குழுவின் 
அறிக்டக ில் குறிப்பிைப்பட் 
டுள்ள 3 ஆம் வகுதி அல்லது 
அதற்கு யைற்பட்ை 
வகுதிகடளச் யசர்ந்த உத்தி 
ய ோகத்தர்களுக்கு ஏற்பு 
டை தோதல் யவண்டும் . 

20. 8.4 (இ) -  ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்படும் 
சந்தர்ப்பத்தில் யசடவ ஆரம்ப 
ப ிற்சி ிடன வழங்க முடி ோத 
அலுவலக உதவி ோளர் யசடவ யபோன்ற  
யசடவகளுக்கு ஆட்யசர்ப்புச் மசய் ப்படு 
பவர்களுக்கு அரசகருைமைோழி  யதர்ச்சி 
மபற்றுக் மகோள்வதற்கோன  வசதிகடள 
மசய்தல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 
 
ஏடன  எல்லோ அடைச்சுகளும் 

அரசகருைமைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 
 
இட புள்ள ைோகோண சடபகளின் 
ப ிற்சி பிரிவுகள்  

உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப்பி 
ைப்பட்டுள்ள சிபோரிசுகளுக்கு 
அடைச்சரடவ ின் அங்கீ 
கோரம் கிடைத்த திகதி 
 ன்றின் பின்னர் அரசோங்க 
யசடவக்கு ஆட்யசர்ப்புச் 
மசய் ப்படும் உத்திய ோகத் 
தர்களுக்கு  
 

உத்திய கோத்தர்கள் குழுவின் 
அறிக்டக ில் குறிப்ைப்பட் 
டுள்ள 4 ஆம் வகுதிட ச் 
யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 
ஏற்புடை தோதல்  யவண்டும் . 

21. 8.5 - அரசகருைமைோழி  யதர்ச்சிக்கு ஏற்பு 
டை தோன விை ங்கடள பரிசீலடன 
மசய்து மபோருத்தைோன தீர்ைனங்கடள 
எடுத்தல் 

மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 
 
 

தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி ின் 
தடலடைத்துவத்தின் கீழ் 
பியரரிக்கப்பட்ை நிடல ி ல் 
உத்திய ோகத்தர்கள் குழு  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்   

குழுவின் பணிகடள நைோத்திச் 
மசல்வதற்கு மபோருத்தைோன 
முடற ி ல் ஒன்டற 
வகுப்பதற்கும் யதடவ ோன 
உதவி உத்திய கோத்தர்கடள 
நி ைித்துக் மகோள்வதற்கும் 
நைவடிக்டக எடுக்கப்படுதல் 
யவண்டும் .  
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22. 8.6 - அரசகருைமைோழி யதர்ச்சி ிடன  
மபற்றுக் மகோள்வதற்கு வசதி ளிக்கும்  
விதத்தில் இைைோற்றக் மகோள்டக 
ம ோன்டற நடைமுடறப்படுத்துதல்  

மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 
 
ஏடன  எல்லோ அடைச்சுகளும் 

இட புள்ள யசடவகளுக்கு / 
பதவிகளுக்கு மபோறுப்போன 
நி ைன அதிகோரபைீங்களும் / 
நிருவோக அதிகோரபைீங்களும் 

2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  உத்திய கோத்தர்கள் குழு 
அறிக்டக ின்  8.1.1(எ)  ில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவோறு  அரச 
கருைமைோழித் யதர்ச்சிட  
மபற்றுக் மகோள்ளும்  வசதி 
களுைன் கூடி  பிரயதச 
மச லகப் பிரிவிற்குள் அடைந் 
துள்ள  அரசோகங்க நிறுவனங் 
களில் அந்தந்த யசடவகளுக் 
குரி  பதவிகளின் எண்ணிக்டக 
கண்ைறி ப்பட்டு அந்த பதவி 
களுக்கு சு  விருப்பத்தின் 
யபரில் இைைோற்றம் மபறு 
வதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு 
அல்லது யசடவ ின் 
யதடவ ின் நிைித்தம் இை 
ைோற்றம் மசய் ப்படுவதற்கோன   
வழிமுடறம ோன்டற அறிமு 
கப்படுத்துதல்  யவண்டும் . 
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23. 8.7 (அ) - அரசகருைமைோழித் யதர்ச்சிட ப் 
மபற்றுக் மகோள்ளும் யதடவ 2013-07-01 
ஆம் திகதி ன்று அல்லது அதற்குப் 
பின்னர் அரசோங்க கூட்டுத்தோபனங்களுக்கு 
நி திச்சட்ை சடபகளுக்கு, அரசோங்க 
வங்கிகளுக்கு, முழுடை ோக அரசுடை 
டை ோக்கப்பட்ை கம்பனிகளுக்கு 
இடணந்த  / இடணயும் உத்திய ோகத் 
தர்களுக்கு ஏற்புடை தோக்குதல்  

நிதி, திட்ைைிைல் அடைச்சு  
 
 
 
ஏடன  எல்லோ அடைச்சுகளும் 

முகோடைத்துவ யசடவகள் 
திடணக்களம்  
 
 
அரசோகங்க மதோழில்மு ற்சிகள் 
திடணக்களம் 
 
யதசி  வரவுமசலவுத் திட்ைத் 
திடணக்களம்  
 
சகல அரசோங்க கூட்டுத்தோபனங்க 
ளினதும்  நி திச்சட்ை சடபகளி 
னதும் அரசோங்க வங்கிகளின், 
முழுடை ோக அரசுடை 
டை ோக்கப்பட்ை கம்பனிகளின்  
தடலவர்கள் 
 
 

2013-07-01 ஆம் திகதி 
 ிலிருந்து மச ல்வலுவுக்கு 
வரத்தக்கதோக 
 
 

சகல அடைச்சுக்களினோலும் 
இந்த சிபோரிடச அமுல்படுத்து 
வதற்கு நைவடிக்டக எடுக்க 
யவண்டுமைன்பயதோடு, அரசோங்க 
உத்திய கோத்தர்களுக்கோக 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ள வழி 
முடறக்கு அடைவோக 
அரசோங்க கூட்டுத்தோபனங்கள்,  
நி திச்சட்ை சடபகள், அரசோங்க 
வங்கிகள் ைற்றும் 
முழுடை ோக அரசுடை 
டை ோக்கப்பட்ை கம்பனிகள் 
ஆகி வற்றின் உத்திய ோகத் 
தர்களுக்கும் அரசகருை 
மைோழித் யதர்ச்சிக்குரி தோன 
ப ிற்சி ிடனப் மபறுவதற்கு 
யதடவ ோன வசதிகள் 
வழங்கப்படுதல் யவண்டும் .  

24. 8.7 (ஆ) - அரசகருைமைோழித்  
யதர்ச்சிட ப் மபற்றுக் மகோண்ை உத்தி 
ய ோகத்தர்களுக்கு வியசை ஊக்குவிப்பு 
வழங்கும் மபோருட்ைோன வழிமுடற 
ம ோன்டற அறிமுகப்படுத்துதல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 

தோபனப் பணிப்போளர் அதிபதி ின் 
தடலடைத்துவத்தின் கீழ் 
பியரரிக்கப்பட்ை நிடல ி ல் 
உத்திய ோகத்தர்கள் குழு  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்   

இட புள்ள சகல தரப்பினர்க 
ளுைனும் அதிகோரபைீங்களுை 
னும் உசோவுதடலச் மசய்து 
பியரரிக்கப்பட்டுள்ள திட்ைத்டத 
நடைமுடறப்படுத்துதல் 
யவண்டும் . 

25. 8.7 (இ) - மைோழிமப ர்ப்போளர் யசடவக்கு 
புதி  யசடவப் பிரைோணக் 
குறிப்மபோன்டற அறிமுகப்படுத்துதல் 

மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 

இடணந்த யசடவகள் 
பணிப்போளர் அதிபதி  

உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்  மூன்று (03) 
ைோதங்களுக்குள் 

அரசோங்க யசடவகள் 
ஆடணக்குழுவுைனும்  ஏடன  
இட புள்ள அதிகோரபீைங்க 
ளுைனும் உசோவுதடலச் மசய்து 
நைவடிக்டக எடுத்தல் 
யவண்டும் . 
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26. 8.7 (ஈ) - தோய் மைோழிக்கு யைலதிகைோக 
ைற்டற  அரசகருைமைோழிட யும்  
இரண்ைோம் மைோழி ைட்ைத்தில் பிரதோன 
போைமைோன்றோக க.மபோ.த.(சோ/த) 
பரீட்டச ில் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
யசர்க்கும் சோத்தி ம் பற்றி ஆரோய்தல் 

சனோதிபதி மச லகம்  
 
 
கல்வி அடைச்சு  

யதசி  கல்வி ஆடணக்குழு  உத்திய ோகத்தர்கள்  குழு 
வின் அறிக்டக ில் குறிப் 
பிைப்பட்டுள்ள சிபோரிசு 
களுக்கு அடைச்சரடவ ின் 
அங்கீகோரம் கிடைத்ததன் 
பின்னர்  ஆறு (06) 
ைோதங்களுக்குள் 
 

இட புள்ள எல்லோ தரப்பினர் 
களுைனும் உசோவுதடலச் 
மசய்து கருத்துகடளப் மபற்றுக் 
மகோண்ைதன் பின்னர் பியரரிப்பு 
கடளச் சைர்ப்பித்தல் 
யவண்டும்.    
 

27. 8.7 (உ) - பல்கடலக்கழக ைோணவர்களுக்கு 
2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரசகருை 
மைோழி ப ிற்சி போைமநறிகடள 
நைோத்துதல்  

யதசி  மைோழிகள், சமூக 
ஒருங்கிடணப்பு அடைச்சு  
 
உ ர் கல்வி அடைச்சு  

அரசகருைமைோழிகள் 
திடணக்களம்  
 
 

யதசி  மைோழிக் கல்வி , ப ிற்சி 
நிறுவனம் 
 

பல்கடலக்கழகங்கள் ைோனி  
ஆடணக்குழு  
 

2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உத்திய ோகத்தர்கள்  குழுவின் 
அறிக்டக ில் குறிப்பிைப் 
பட்டுள்ள 4 ஆம் வகுதிட ச் 
யசர்ந்த உத்திய ோகத்தர்களுக்கு 
சிபோரிசு மசய் ப்பட்ை போை 
சிபோரிசுகளும் கோல எல்டலயும் 
ஏற்புடை தோதல் யவண்டும் . 
 

28. 8.7 (ஊ) - அரசகருைமைோழிம ோன்டற 
தோய் மைோழி ைட்ைத்திலும் ைற்டற  
அரசகருைமைோழிட  இரண்ைோம் மைோழி 
ைட்ைத்திலும் க.மபோ.த.(சோ/த) பரீட்டச ில் 
சித்தி டைந்திருத்தடல  2019 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து  அரசோங்க யசடவக்கு 
ஆட்யசர்ப்புச் மசய்யும் யபோது கட்ைோ  
தடகடைம ோன்றோக்  கருத்துதல் 

மபோது நிருவோக, உள்நோட் 
ைலுவல்கள் அடைச்சு 
 

தோபனப் பணிப்போளர்  அதிபதி  2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இட புள்ள சகல தரப்பினர் 
களுைனும் உசோவுதடலச் 
மசய்து நடைமுடறப்படுத்துவது 
சம்பந்தைோக தீர்ைோனித்தல் 
யவண்டும் . 
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நன்றிநவிலல் 

 
 இந்தக் குழுவின்  மதோைக்க கூட்ைங்களின் யபோது இைவசதிகடள ஏற்போடு 

மசய்வத்றகும் IV ஆம் இடணப்பில் (ஆ) வின் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
கல்விைோன்கள் குழுடவ அறிமுகப்படுத்தியும் இந்த விை ம் சோர்பில் 
முக்கி  கருத்துக்கடள முன்டவத்தும் வழங்கி  ஒத்துடழப்பு 
சம்பந்தைோக மும்மைோழி இலங்டகக்கோன மச லணி ின் தடலவரும் 
சனோதிபதி ின் ஆயலோசகருைோன திரு.சுனிைல் மபர்ணோண்யைோ ைற்றும் 
பணிப்போளர் அதிபதி உட்பை மச லணி ின் பணி ோட்மைோகுதி ினருக்கும்; 

 
 உத்திய ோகத்தர்கள் குழுவின் கூட்ைங்களில் கலந்துமகோண்டும் / 

வோய்மைோழிமூலமும் விை ங்கடள முன்டவத்து ஒத்துடழப்பு வழங்கி  
V ஆம் இடணப்பில் மப ர் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் மதோழிற்சங்க உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் இந்த 
விை ம் சம்பந்தைோக  இந்த குழுவுக்கு எழுத்துமூலம் முன்டவப்புகடளச் 
மசய்த VI ஆம் இடணப்பில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அரசோங்க 
உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் ; 

 
 போை சிபோரிசுகடள த ோரித்து தைது ஒத்துடழப்டப நல்கி  IV ஆம் 

இடணப்பில் (அ) வின் கீழ் மப ர் குறிப்பிட்ைப்பட்டுள்ள 
கல்விைோன்களுக்கும் உத்திய ோகத்தர் வகுதிகடளயும் இட புள்ள 
மைோழித்யதர்ச்சி ைட்ைங்கடளயும் நிர்ண ிப்பதற்கு உரி தோக தகவல்கடள 
வழங்கி  யைற்குறித்த இடணப்பின் (ஆ) வின் கீழ் மப ர் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள உத்திய ோகத்தர்களுக்கும் ; 

 
 துடணக்குழு கூட்ைங்கடள ஒழுங்கு மசய்தும், முன்டவக்கப்பட்ை 

கருத்துடரகடள புலனோய்வு மசய்தும் அது சம்பந்தைோக தங்களுடை  
கருத்துகடளத் மதரிவித்தும் இந்த அறிக்டகட  த ோரிப்பதற்கு அலுவலக 
யநரத்தின் பின்னரும் வோர இறுதி நோட்களிலும் யசடவ ோற்றி வழங்கி  
ஒத்துடழப்பு சம்பந்தைோக அடைச்சரடவ அலுவலகத்தின் யைலதிகச் 

மச லோளர் திரு.எல்.பி.ஜ ம்பதி, யைலதிகச் மச லோளர் திரு.ைபிள்யு. 
எம்.டி.மஜ.மபர்ணோண்யைோ, சியரட்ை உதவிச் மச லோளர் மசல்வி 
பி.யக.எஸ்.சுயபோதினி, உதவிச் மச லோளர் மசல்வி ையூரி மபயரரோ, உதவிச் 
மச லோளர் திரு.குமுது வரீவர்தன, உதவிச் மச லோளர் திரு.யக. 
எல்.டி.அயசல ஆகிய ோர்களுக்கும் மைோழிமப ர்ப்பு,  கணனிை ப்படுத்தல் 
பணிகளில் ஈடுபட்ை பதவி ினர்கள் அைங்கலோக பல வழிகளிலும் 
ஒத்தோடச நல்கி  அடைச்சரடவ அலுவலகப் 
பணி ோட்மைோகுதி ினருக்கும்; 

 

இந்த குழு அதன் நன்றிகடள மதரிவித்துக் மகோள்கின்றது. 
 

 

இணைப்பு IX 


