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அமைச்சரமை அலுைலகம் 
 

1.  அறிமுகம் 
 

1.1 சதாமலசநாக்கு 
 

 ஆட்சித்துதறக்கு ஒத்தாதச வழங்கும்  ம்பகரமான அரசாங்க  ிறுவனமாதல்.  

 

1.2 சசயற் ணி 
 

 அரசியலதமப்பின் 43 (1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் 
 அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள குடியரசின்  ல்லாட்சிக்கான க றிப்படுத்தலுக்கு 
 இதசவாக தீர்மானத்தத எடுக்கும் கசயற்பாட்டுக்குத் சததவயான சகல 
 ஒத்துதழப்புகதளயும் விதனத்திறனுடன்  ல்குதல்  
 

1.3 குறிக்சகாள் 
 

அதமச்சரதவயினால் தீர்மானம் எடுக்கும் சபாதும் அதமச்சரதவ உப குழுக்களினால்  
சிபாரிசுகதளச் சமர்ப்பிக்கும் சபாதும் இந்தப் பணிகளுக்கு  ஒத்துதழப்பு வழங்குதல்.  

 

1.4 சசயற் ாடுகள் : 
 

(i) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள தயாரித்தல் மீது அறிவுறுத்துதரகதள 
அதமச்சுகளுக்கு  வழங்குதலும் இது கதாடர்பில் அதமச்சுக்களின்  
கசயலாளர்களுக்கும் சிசரட்ட உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் வழிகாட்டுதலும். 

 

(ii) ககாள்தக வகுத்தல் மற்றும் குடியரசு அரசாங்கத்தின்  ல்லாட்சி சம்பந்தமாக 
அரசியலதமப்பின் மூலம் அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள 
கபாறுப்புகதள  ிதறசவற்றும் சபாது அதமச்சரதவக்கும்  அதமச்சரதவ 
உபகுழுக்களுக்கும் இதயபுள்ள அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனம் கதாடர்பில் 
கதளிவானதும் இதயபுள்ள சகல விடயங்கள் கதாடர்பாகவும் முதறயான 
புரிந்துணர்வுடன் தீர்மானங்கதள எடுப்பதத இலகுவாக்குவதன் கபாருட்டு இந்த 
விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட மற்றும் ககாள்தகப் பின்னணிகள் 
ஆழமாக ஆராயப்பட்டு அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உப குழுக்களுக்கும் 
விடயங்கதள  முன்தவத்தல். 

 

(iii) இதயபுள்ள அதமச்சர்களின் அவதானிப்புதரகதளப் கபறுவதன் கபாருட்டு 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள கதாடர்புபடுத்துதல். 

 

(vi) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள கவனமாகப் பரிசீலதன கசய்ததன் பின்னர் 
அதமச்சரதவ கூட்டத்துக்கான  ிகழ்ச்சி  ிரலில் அவற்தற  ிரற்படுத்துதல். 

 

(v) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள இதயபுள்ள அவதானிப்புதரகளுடன் 
பரிசீலதன கசய்வதன் கபாருட்டு அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் 
அதமச்சரதவக்கும் சமர்ப்பித்தல். 
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(vi) அதமச்சரதவ உபகுழுக்களினதும் அதமச்சரதவயினதும் தீர்மானங்கள் 
உள்ளடக்கப்பட்ட  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகதள மும்கமாழிகளிலும் தயாரித்தல் மற்றும் 
குறித்த அறிக்தககதள மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கும் இதயபுள்ள 
அதமச்சுக்களின் கசயலாளர்களுக்கும் பிற இதயபுள்ள அதிகாரிகளுக்கும் 
கதாடர்புபடுத்துதல். 

 
 

(vii) அதமச்சரதவ உபகுழுக்களினதும்  அதமச்சரதவயினதும் கூட்டங்களுக்கு 
சததவயான சகல சசதவகதளயும் வழங்குதல். 

 

(viii) அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கதள இதயபுள்ள 
அதமச்சுகளுக்கு அறிவித்தல். 

 

(ix) அதிசமததகய சனாதிபதியினால் அல்லது அதமச்சரதவயினால் 
விதித்துதரக்கப்படும்  பிற ஏசதனும் பணிகதள  ிதறசவற்றுதல். 

 

 

2. அமைச்சரமை அலுைலகமும் அதன்  ணிகளும் 
 

குடியரசு அரசாங்கத்தின்  ல்லாட்சிதய க றிப்படுத்துவது சம்பந்தமாக 
அரசியலதமப்பின் மூலம் அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள கபாறுப்புகதள 
 ிதறசவற்றுதகயில்  சததவயான ஒத்துதழப்புச் சசதவகதள வழங்குவதன் 
கபாருட்டு, அதமச்சரதவ அலுவலகமானது தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.  அரசியலதமப்பின் VIII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 51ஆவது உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் அதிசமததகய 
சனாதிபதியினால்  ியமனம் கசய்யப்படும் அதமச்சரதவச் கசயலாளரானவர் 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் ததலவராகக் கடதமயாற்றுகின்றார். அதிசமததகய 
சனாதிபதியின் பணிப்புக்கதமவாக அதிசமததகய சனாதிபதியினால் அல்லது 
அதமச்சரதவயினால் தகயளிக்கப்படும் கடதமகதளயும்  பணிகதளயும் 
 ிதறசவற்றுவதற்கு அதமச்சரதவ கசயலாளருக்கு ஒத்துதழப்பு  ல்குவது 
இவ்வலுவலகத்தின் கபாறுப்பாகும்.   

 

 

 இதற்கதமவாக அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பிரதான பணிகள் பின்வருமாறு 
 எடுத்துக் காட்டப்படலாம் 
 

2.1 அமைச்சரமைக் கூட்டங்களுக்குரிய  ணிகள் : 
 

 அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிப்பதன் கபாருட்டு அதமச்சுக்கள் ஒவ்கவான்றினாலும்  இந்த 
அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள்,  அதமச்சரதவ 
உபகுழு அறிக்தககள், அதமச்சுகள் மற்றும் திதணக்களங்களுக்குரிய வருடாந்த 
கசயலாற்றுதக அறிக்தககள், அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும்  ியதிச்சட்ட 
சதபகளுக்குரிய ஆண்டறிக்தககள், கணக்குகள் என்பன அதிசமததகய 
சனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல்களுக்கும் அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள  அறிவுறுத்துதரகளுக்கும் அதமவாக 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பது பற்றி பரிசீலதன கசய்து குறித்த ஆவணங்கள் இந்த 
அலுவலகத்தினால் கபாறுப்சபற்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு கபாறுப்சபற்கப்படும் சகல 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களுக்கும் தனிசவறான இலக்கங்கள் வழங்கப்படுவசதாடு, 

இந்த அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் ஒவ்கவான்றுக்கும் வழங்கப்படும் தனிசவறான 
இலக்கத்தின் கீழ் அதவ அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில் அட்டவதணப்படுத்தப்படும். 

இவ்வாறு அட்டவதணப்படுத்தப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் இதயபுள்ள 
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மாண்புமிகு அதமச்சர்களின் அவதானிப்புதரகதளப் கபறுவதன் கபாருட்டு 
கதாடர்புபடுத்தப்படும் .   

 

வழக்கமாக கவள்ளிக்கிழதம  ாட்களில் அடுத்த வாரத்தில்  டாத்தப்படவுள்ள 
அதமச்சரதவ கூட்டத்திற்கான  ிகழ்ச்சி  ிரல் தயாரிக்கப்பட்டு 
பூர்த்திகசய்யப்படுவதுடன்  இந்த  ிகழ்ச்சி  ிரலானது கடந்த அதமச்சரதவ 
கூட்டத்திற்கான வதரவு  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புடன் அடுத்த வாரத்திற்குரிய  அதமச்சரதவ 
கூட்டத்திற்கான  ிகழ்ச்சி  ிரலில் உள்ளடக்கப்பட்ட அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்களுடன் கவள்ளிக்கிழதமயன்று பிற்பகலில் அல்லது அடுத்துவரும் 
திங்கட்கிழதமயன்று காதலயில் மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு தகயளிக்கப்படும்.  
 

மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு அடுத்தவாரத்திற்குரிய அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் 
தகயளிக்கப்பட்டதன் பின்னர்,  அதமச்சரதவ கூட்டங்கள்  டாத்தப்படவுள்ள திகதிவதர 
அந்தந்த அதமச்சுக்களினால் அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு சமாா்ப்பிக்கப்படும்  
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களிலிருந்து அதிசமததகய சனாதிபதியின் அறிவுறுத்தலுக் 
கதமவாக சதசிய  லனின் கபாருட்டு உடனடியாக தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட 
சவண்டியதவகளும் பிற விசசட  ிதலதமகளின் கீழ் அதமச்சரதவயினால் 
உடனடியாக பரிசீலதன கசய்யப்பட சவண்டுகமனக் கருதப்படுபதவகளுமான 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட குதற ிரப்பு  ிகழ்ச்சி  ிரகலான்று 
தயாரிக்கப்பட்டு அதவ அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்படுவதன் கபாருட்டு 
அதமச்சரதவக் கூட்டம்  டாத்தப்படும் சபாது சமர்ப்பிக்கப்படும்.  அசத சபான்று 
விடயத்திற்குப் கபாறுப்பான மாண்புமிகு அதமச்சர்களினால் அதிசமததகய 
சனாதிபதியின் அங்கீகாரம் கபறப்படுவதற்கு உட்பட்டு, விசசட மற்றும் அவசர 
விடயங்கள் கதாடர்பிலான அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் அதமச்சரதவக் கூட்டம் 
 டாத்தப்படும் சபாது அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்படுவதற்காக 
அட்டவதணப்படுத்தப்படும். இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் சகல அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்களின் கதாடர்பில் கசம்தமயாக இதயபுள்ள சகல விடயங்களின் 
கதாடர்பிலும் சரியான புரிந்துணர்வுடன் தீர்மானம் எடுப்பதத இயலுமாக்கும் விதத்தில்,  

இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட மற்றும் ககாள்தக பற்றிய பின்னணிதய 
ஆழமாக ஆராய்ந்து  அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் 
விடயங்கதள சமர்ப்பிப்பதும் கூட இந்த அலுவலகத்தினால்  ிதறசவற்றப்படும் முக்கிய 
பணியாகவுள்ளது.  

 

அதமச்சரதவ கூட்டம்  டாத்தப்பட்டதன் பின்னர்,   ாட்டு மக்களுக்கான முக்கியமான 
அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட அறிக்தககயான்று அன்தறய தினசம 
தயாரிக்கப்பட்டு அது ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்காக இந்த பணிக்கு 
கபாறுப்பாகவுள்ள மாண்புமிகு ஊடகத்துதற  அதமச்சருக்கு அனுப்பி தவக்கப்படும்.  
 

அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட சகல தீர்மானங்களும் உள்ளடக்கப்பட்ட 
 ிகழ்ச்சி குறிப்பு தயாரிக்கும் பணி புதன்கிழதம இரவு சவதளயிசலசய 
ஆரம்பிக்கப்படுவசதாடு, அடுத்து வரும் இரண்டு  ாட்களுள் இந்த  ிகழ்ச்சிக் 
குறிப்பானது மும்கமாழிகளிலும் தயாரிக்கப்பட்டு, அடுத்தவார கூட்டத்துக்கான  ிகழ்ச்சி 
 ிரலும் இதயபுள்ள அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களும் மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு 
அனுப்பி தவக்கப்படும். 
 

அந்தந்த அதமச்சுகளினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றி 
கலந்துதரயாடப்பட்டதன் பின்னர், அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங் 
களிலிருந்து உடனடியாக  டவடிக்தக எடுக்கப்பட சவண்டுகமனக் கருதப்படும் 
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தீர்மானங்களின் வதரவுகள் துரிதமாக "கபக்ஸ்" மூலம் இதயபுள்ள அதமச்சுகளுக்கு 
அனுப்பப்படுவசதாடு, அடுத்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் அதற்கு முன்தனய 
கூட்டத்திற்கான தீர்மானங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர், மும்கமாழிகளிலும் 
அதவ தயாரிக்கப்பட்டு, இத்தீர்மானங்கதள  தடமுதறப்படுத்தும் கபாறுப்பு 
தகயளிக்கப்பட்டுள்ள அதமச்சுக்களுக்கும் பிற அரசாங்க  ிறுவனங்களுக்கும் அதவ 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் அனுப்பிதவக்கப்படும் . 
 

2.2 அமைச்சரமை உ குழுக் கூட்டங்களுக்குரிய  ணிகள் : 
 

 அதமச்சர்களினால் ஒவ்கவாரு துதற சம்பந்தமாகவும் சமர்ப்பிக்கப்படும் அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடர்பில் முதலில் சததவயானவாறு சிசரட்ட அரசாங்க 
உத்திசயாகத்தர்களின் ஒத்தாதசயுடன் ஆழமாக ஆராய்ந்து, அதமச்சரதவக்கு 
சிபாரிசுகதளச் சமர்ப்பிப்பதத இயலச் கசய்வதன் கபாருட்டு அந்தந்த விடயங்களுக்கு 
ஏற்புதடத்தானவாறு மாண்புமிகு அதமச்சர்கதளக் ககாண்ட அதமச்சரதவ 
உபகுழுக்கள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளசதாடு,  அவ்வாறு தாபிக்கப்பட்ட பின்வரும் உபகுழுக்கள் 
2011 ஆம் ஆண்டில் கதாழிற்பட்டுக் ககாண்டிருந்தன. 

 

(அ) தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு; 

(ஆ) சட்டவாக்கம் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு; 

(இ) மின்வலு, சக்தி பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு ; அத்துடன் 
(ஈ) தனிப்பட்ட உறுப்பினர் சட்டமூலங்கதள பரிசீலதன கசய்து, சிபாரிசுகதள 

சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு  ியமிக்கப்பட்டுள்ள சிசரட்ட அதமச்சர்கள் அடங்கிய 
உபகுழு. 

 

2.3  ல்சைறு ைிடயங்கள் சம் ந்தைாக ஆராய்ந்து சி ாரிசுகமளச் சைாா்ப் ிப் தற்காக 
 அமைச்சரமையினால் நியைனம் சசய்யப் டும் உத்திசயாகத்தர்கள் குழுக்களுக்குரிய 
  ணிகள் : 

 

 அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களுக்குரிய 
விடயங்கள் கதாடர்பில் சமலும் ஆராய்ந்து, சிபாரிசுகதள சமர்ப்பிப்பதற்காக 
 ியமிக்கப்படும் உத்திசயாகத்தர்கள் குழுக்களுடன் இதணந்து இதயபுள்ள 
அறிக்தககதள உரிய திகதியன்று கபற்றுக் ககாண்டதன் பின்னர், அதமச்சரதவயினால் 
பரிசீலதன கசய்யப்படுவதன் கபாருட்டு அதமச்சரதவக்குச் அவற்தறச் சமர்ப்பிக்கும் 
கபாறுப்பு அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ளது  

 

 

2.4 அதிசைதமகய சனாதி தியினால் அல்லது அமைச்சரமையினால் மகயளிக்கப் டும் 
 ைிசசட  ணிகள் : 

 

 அதமச்சரதவச் கசயலாளருக்கு அதிசமததகய சனாதிபதியினாலும் அதமச்சரதவ 
யினாலும் காலத்துக்குக் காலம் விசசட பணிகள் தகயளிக்கப்படுவசதாடு,  இந்தப் 
பணிகளின் கபாறுப்புக்கதள துரிதமாக  ிதறசவற்றுவதற்கு சததவயான ஒத்துதழப்தப 
வழங்குவது அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பணியாகும். 

 

2.5 அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்கமளத் தயாரித்தல்,  சதாடர் ிலான ைழிகாட்டல்கமள 
  ைழங்குதல்: 

 

 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதளத் தயாரிப்பது கதாடர்பில் காலத்துக்குக் காலம் 
வழிகாட்டல்கதளயும் அறிவுறுத்துதரகதளயும் வழங்குவது அதமச்சரதவ அலுவலகப் 
கபாறுப்புகளில் ஒன்றாகும். 
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2.6 அமைச்சரமைத்  தரீ்ைானங்கமள நமடமுமறப் டுத்துைது  சம் ந்தைான  சதாடர் 
 நடைடிக்மககள் : 

 

அதமச்சுக்களினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள 
அடிப்பதடயாகக் ககாண்டு, அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் 
அவ்வாசற உரிய காலப்பகுதியினுள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவததன உறுதிகசய்யும் 
ச ாக்குடனும் இந்தத் தீர்மானங்கதள  தடமுதறப்படுத்தும்சபாது எழும் பிரச்சிதனகள் 
கதாடர்பில் அதமச்சரதவயின் கவனத்திற்கு ககாண்டுவரும் ச ாக்குடனும் 
அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்களின்  தடமுதறப்படுத்துதல் 
கதாடாா்பில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் கதாடர்  டவடிக்தககள் எடுக்கப்படும். 

  

2.7 அமைச்சுகளுடனும்  ஏமனய  அரசாங்க   நிறுைனங்களுடனும்   சநருக்கைான  
 கூட்டிமணப் ிமனப் ச ணுதல் : 

 

சகல அதமச்சுகளுடனும் அரசாங்கத்தின் ஏதனய  ிறுவனங்களுடனும் அசதசபான்று 
அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழு, சதசிய சம்பளங்கள், பதவியணிகள் ஆதணக்குழு, 

சட்டமா அதிபர் திதணக்களம் சபான்ற தாபனங்களுடனும் க ருங்கிய 
கூட்டிதணப்பிதன அதமச்சரதவ அலுவலகமானது சபணி  வருகின்றது.  

 

3. அமைச்சரமை அலுைலகத்தின் கட்டமைப்பு : 

 

அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள சமசல குறிப்பிடப்பட்ட 
பணிகதள  ிதறசவற்றும் விதத்தில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் கட்டதமப்பு 
பின்வருமாறு ஒழுங்கதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.1 ைிஞ்ஞா னப்  ிரிவு : 

  

 அதமச்சரதவச் கசயலாளரின் அறிவுறுத்தல் மற்றும் வழிகாட்டலின் மீது 
அதமச்சரதவ கூட்டங்களுக்கும் உபகுழு கூட்டங்களுக்குமான  ிகழ்ச்சி  ிரல், 

குதற ிரப்பு  ிகழ்ச்சி  ிரல் ஆகியவற்தறத் தயாரித்தல், அந்தந்த வாரத்திற்குரிய 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள மாண்புமிகு அதமச்சர்கள் இலகுவாக  
அவற்தற தகயாளுவதத இயலுமானதாக்கும் விதத்தில் அவற்தறக் 
சகாதவப்படுத்துதல் மற்றும் தயாரிக்கப்படும் அதமச்சரதவ கூட்டங்களுக்கான 
 ிகழ்ச்சி  ிரல், வதரவுத் தீர்மானங்கள், அடுத்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்திற்குரிய 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட சகாதவ ஆகியன மாண்புமிகு 
அதமச்சர்களுக்கு காலதாமதமின்றி கிதடப்பதற்கு வழிவதக கசய்வது இந்தப் 
பிரிவின் கபாறுப்பாகும்.  அசதசபான்று உறுதிப்படுத்தப்படும் அதமச்சரதவத் 
தீர்மானங்கதள அந்தந்த அதமச்சுகளின் கசயலாளர்களுக்கும் பிற 
உத்திசயாகத்தர் களுக்கும் வி ிசயாகிப்பது இந்தப் பிரிவினால் 
 ிதறசவற்றப்படுகின்றது.   

 

3.2 நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகமளத் தயாரித்தலும்  சைாழிச யர்ப்புப்  ிரிவும் : 
 

அதமச்சரதவ கசயலாளரின் ச ரடியான மற்றும் க ருங்கிய சமற்பார்தவயின் 
கீழ் அரசாங்கத்தின் மும்கமாழிக் ககாள்தகக்கு அதமவாக அதமச்சரதவக் 
கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள், தீர்மானங்கள், அதமச்சரதவ உபகுழு 
கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள், தீர்மானங்கள், அதமச்சரதவக்கும் 
அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படும் அறிக்தககள் யாவும் 
மும்கமாழிகளிலும் (சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம்)  தயாரித்தல் இந்தப் பிரிவினால் 
 ிதறசவற்றப்படுகின்றது. 
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3.3 கணனிப்  ிரிவு 
 

இப்பிரிவில், மும்கமாழிகளிலும் தயாரிக்கப்படுகின்ற அதமச்சரதவக் 
கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள் அதமச்சரதவ உபகுழு 
கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகளும் அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ 
உபகுழுக்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படும் பிற அறிக்தககளும் ஆவணங்களும் 
மும்கமாழிகளிலும் கணனிமயப்படுத்தப்படுகின்றது. கபாதுமக்களுக்கான 
முக்கியமான அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள்  இதணயத்தளத்தில் இந்தப் 
பிரிவினால்  கவளியிடப்படுகின்றது. 

 

3.4 தா ன ைற்றும் சசமைப்  ிரிவு : 

 

 அலுவலகத்தின் பணிகதள விதனத்திறனுடனும் முதறயாகவும் 
 ிதறசவற்றுவதற்குத் சததவப்படும் சகல உதவிச் சசதவகதளயும் 
வசதிகதளயும் வழங்கும் பிரிவாக தாபன மற்றும் சசதவப் பிரிவு 
கதாழிற்படுகின்றது. அசத சபான்று பணியாட்கதாகுதிக்குத் சததவயான 
பதவிகதள உருவாக்குதல்,  இதயபுள்ள பதவிகளுக்கு கபாருத்தமான 
உத்திசயாகத்தர்கதள கபாது ிருவாக அதமச்சிடமிருந்து கபற்றுக் ககாள்ளல், 

உத்திசயாகத்தர்கதள பயிற்சி  டவடிக்தககளுக்கு அனுப்புதல் ஆகிய பணிகள் 
இந்த பிரிவுக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ளது.  பதவியினர்களின் பதவியுயர்வுகளுக்கு 
உரிய  டவடிக்தககள், பிரத்திசயக சகாதவகள் சம்பந்தமான  ிருவாக, தாபன 
பணிகள் யாவும் இந்த பிரிவினால் சமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றது.  

அலுவலகத்தின் பணிகதள விதனத்திறனுடன்  டாத்திச் கசல்வதற்குத் 
சததவயான சபாக்குவரத்து, தபால் மற்றும்  லன்புரி பணிகளும் கூட இந்தப் 
பிரிவிற்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5 கணக்குப்  ிரிவு : 

 

பணியாட்கடாகுதியினருக்கு சம்பளம் மற்றும் படிகதள வழங்குதலும் இதவ 
சார்ந்த பணிகளும் அலுவலகத்திற்குத் சததவயான கபாருட்களின்  
ககாள்வனவும் அலுவலக கணக்குப் பணிகதள கசயற்படுத்துதலும் 
கசயலாளரின் ச ரடி சமற்பார்தவயின் கீழ் வரவுகசலவுத் திட்ட மதிப்படீுகதளத் 
தயாரித்தலும் கணக்காய்வு விசாரதணகளுக்குரிய சகல ஆரம்ப பணிகதள 
 ிதறசவற்றுதலும்  இந்தப் பிரிவினால்  ிதறசவற்றப்படுகின்றது. 

 

 

4. 2011 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரமை அலுைலகத்தின் சசயலாற்றுமக : 
 

4.1 அமைச்சரமைக் கூட்டங்களுக்குரிய  ணிகள் : 
 

 2011 ஆம் ஆண்டில் 41 அதமச்சரதவக் கூட்டங்கள்  டாத்தப்பட்டுள்ளசதாடு,  

அதமச்சுக்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2,408 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் இந்த 
கூட்டங்களில் அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தந்த 
அதமச்சுகளினால் 2011 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களின் எண்ணிக்தக இதணப்பு 1 இல் 
காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தமான 
அவதானிப்புதரகதள இதயபுள்ள அதமச்சுகளிலிருந்து கபற்றுக் ககாள்ளலும் 
இசத காலப்பகுதியில் இந்த பத்திரங்கள் கதாடர்புபட்ட சட்ட மற்றும் ககாள்தகப் 
பின்னணி பற்றியும் இந்தப் பிசரரிப்புகளினால் எழும் சிக்கல்கள் பற்றியும் 
அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் விடயங்கதள முன்தவப்பதற்காக ஆராயப்படுவதும் 
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கூட அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் சமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. 

 

 அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்பட்ட 2,408 அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடர்பிலான அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள் இந்த 
அலுவலகத்தினால் மும்கமாழிகளிலும் தயாரிக்கப்பட்டு அத்தீர்மானங்கதள 
 தடமுதறப்படுத்தும் கபாறுப்புதடய இதயபுள்ள அதமச்சுகளுக்கும் பிற 
இதயபுள்ள  ிறுவனங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

4.2 அமைச்சரமை உ குழுக்களுக்குரிய  ணிகள் : 
 

(அ) தா ன ைிடயங்கள்  ற்றிய அமைச்சரமை உ குழு : 
 

 அரசியலதமப்பின்  ியதிகளின் பிரகாரம் பின்வரும் தத்துவங்கள் 
அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ளன : 
 

(i) அரசியலதமப்பின் 55 (1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் 
பிரகாரம் அரசாங்க சசதவகள் கதாடர்பிலான சகல ககாள்தகத் 
தீர்மானங்கதளத் தயாரித்தல்: 

 

(ii) அரசியலதமப்பின் 55 (2)  ஆம் துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் 
பிரகாரம் திதணக்களத் ததலவர்கதள  ியமித்தலும் சகல 
தாபனப் பணிகதள  ிதறசவற்றுதலும். 

 

இந்த பணிகதள  ிதறசவற்றுவதில் மிகப் கபாருத்தமான 
தீர்மானங்கதள அதமச்சரதவ எடுப்பதற்கு வசதியளிப்பதன் கபாருட்டு 
இந்த விஞ்ஞாபனங்கதள ஆழமாக ஆராய்ந்து அதமச்சரதவக்கு 
அறிக்தகயிடுவதன் கபாருட்டு பின்வரும் சிசரட்ட அதமச்சர்கதளக் 
ககாண்ட தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவானது 2011 

ஆம் ஆண்டில் கசயற்பட்டது. 
 

(i) மாண்புமிகு ரத்னசிறி விக்ரம ாயக்க அவர்கள்,  
  ல்லாட்சி மற்றும் உட்கட்டதமப்பு  பற்றிய (சிசரட்ட) அதமச்சர் 

(ததலவர்); 
(ii) மாண்புமிகு டி.ஈ.டபிள்யு.குணசசக்கர அவர்கள், 
 மனித வளங்கள் பற்றிய (சிசரட்ட)  அதமச்சர்; 
(iii) மாண்புமிகு அதாவுத கசகனவிரத்ன அவர்கள், 
 கிராமிய அலுவல்கள் பற்றிய (சிசரட்ட)  அதமச்சர்; 
(iv) மாண்புமிகு  ிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள், 
  ீர்ப்பாசன,  ீர்வள முகாதமத்துவ அதமச்சர்; 
(v) மாண்புமிகு தமத்திரிபால சிறிசசன அவர்கள், 
 சுகாதார அதமச்சர்; 
(vi) மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம்.அதாவுல்லா அவர்கள், 
 உள்ளூராட்சி, மாகாண சதபகள் அதமச்சர்; 
(vii) மாண்புமிகு ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள், 
  ீதி அதமச்சர்;   
(viii) மாண்புமிகு டபிள்யு.டீ.சஜ.கசகனவிரத்ன அவர்கள், 
 கபாது  ிருவாக, உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர்; 
(ix) மாண்புமிகு பந்துல குணவர்த்தன அவர்கள், 
 கல்வி அதமச்சர்; 
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(x) மாண்புமிகு ஜனக்க பண்டார கதன்னக்சகான் அவர்கள், 
 காணி, காணி அபிவிருத்தி அதமச்சர்; அத்துடன் 
(xi) மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர  அவர்கள், 
  புனர்வாழ்வளிப்பு, சிதறச்சாதலகள் மறுசீரதமப்பு அதமச்சர். 
 

 

 2011 ஆம் ஆண்டில் தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ 
உபகுழுவின் விடயச ாக்ககல்தலக்குட்பட்ட 1,042 விஞ்ஞாபனங்கள் 
பல்சவறு அதமச்சுக்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தசதாடு, இந்த 
விஞ்ஞாபனங்கள் யாவும் பரிசீலதன கசய்யப்பட்டதன் பின்னர், தாபன 
விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவின் சிபாரிசுகதள 
அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
கசயற்பாட்டிற்கு அதமச்சரதவச் கசயலாளரின் ததலதமத்துவத்தின் கீழ் 
தாபனப் பணிப்பாளர்  ாயகம்,  இதணந்த சசதவகள் பணிப்பாளர்  ாயகம்,  

 ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சின் சிசரட்ட உத்திசயாகத்தர்கள் 
ஆகிசயார்கதளக் ககாண்ட குழு அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்கு 
ஒத்துதழப்பு வழங்கியசதாடு,   சததவயான விடத்து சதசிய சம்பளங்கள்,  

பதவியணிகள் ஆதணக்குழுவின் சிபாரிசுகதளப் கபற்றுக் ககாள்வதற்கும் 
 டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டசதாடு, அதமச்சரதவ உபகுழுவினால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சிபாரிசுகள் அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன 
கசய்யப்பட்டு 959 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தமாக அதன் 
தீர்மானங்கள் வழங்கப்பட்டதுடன், இதயுபுள்ள அதமச்சுகளுக்கும் 
ஏதனய பிற  ிறுவனங்களுக்கும்   தடமுதறப்படுத்தப்படுவதற்காக 
இந்தத் தீர்மானங்கள் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
 இத்துடன் கூடுதலாக அதமச்சரதவயினால்  தடமுதறப்படுத்தப்பட 

சவண்டிய அரசியலதமப்பின் பதிசனழாவது திருத்தத்தின் 55 (3) ஆம் 
துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் சகல திதணக்களத் 
ததலவர்களினதும்  ியமனங்கள் கதாடர்பிலும் 55 (4) ஆம் துதண 
உறுப்புதரயின் கீழுள்ள அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பிலும் சகல 
ககாள்தக ரீதியிலான விடயங்கள் கதாடர்பிலும் தீர்மனங்கதள 
எடுப்பதற்கான சிபாரிசுகதள அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிப்பதும் தாபன 
விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவிற்கு கபாறுப்பு 
ஒப்பதடக்கப்பட்டுள்ளது .  

 
 

 அப்சபாதததய அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழுவினதும் சதசிய 
கபாலிஸ் ஆதணக்குழுவினதும் உத்திசயாகபூர்வ பதவிக் காலம் 
முடிவதடந்ததன் பின்னர், தற்காலிகமாக எடுக்கப்பட்ட இதடக்கால 
 டவடிக்தககயான்றாக இந்த இரு ஆதணக்குழுக்களினாலும்  ிதற 
சவற்றப்பட்ட பணிகள் இந்த ஆதணக்குழுக்கள் மீளத்தாபிக்கப்படும் 
வதரக்கும் அரசாங்க சசதவ சுமுகமாக  தடகபறுவதத உறுதிப் 
படுத்துவதன் கபாருட்டு இந்த ஆதணக்குழுக்களின் பணிகள் 
அதமச்சரதவயினால் தகயாளப்பட  சவண்டுகமன 2009 சம மாதம் 06 
ஆம் திகதியன்று  டாத்தப்பட்ட அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் 
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கதமவாக 2011 ஆண்டில் இந்த ஆதணக் 
குழுக்களுக்கு தகயளிக்கப்பட்டிருந்த பணிகளுக்குரியதான விடயங்கள் 
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சம்பந்தமாகவும் பரீசீலதன கசய்யப்பட்டு அதன் சிபாரிசுகள் 
அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுவதும்கூட தாபனப் பணிகள் பற்றிய 
அதமச்சரதவ உபகுழுவிற்கு தகயளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 
 இதற்கதமவாக அரசியலதமப்பின் பதிசனழாவது திருத்தத்தின் 55 (I) 

ஆம் துதண உறுப்புதரக்கு அதமவாக அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக் 
குழுவினால் இதுவதர  ிதறசவற்றப்பட்ட அரசாங்க 
உத்திசயாகத்தர்களின்  ியமனங்கள், பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், 
ஒழுக்காற்று  டவடிக்தககள், சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல் சம்பந்தமான 
பணிகளும் கூட 2011 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவயினால் 
 ிதறசவற்றப்பட்டது. 2010-09-09 ஆம் திகதியன்று அரசியலதமப்பிற்கான 
பதிகனட்டாவது திருத்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தசபாதிலும்,  2011-05-13 
ஆம் திகதியன்று அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழு மீள  ியமிக்கப்படும் 
வதரக்கும் சமற்சபாந்த பணிகள் தாபன விடயங்கள் பற்றிய 
அதமச்சரதவ உபகுழுவின் சிபாரிசுகளின் அடிப்பதடயில் 
அதமச்சரதவயினால்  ிதறசவற்றப்பட்டன. 

 

 2011 ஆம் ஆண்டில் தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ 
உபகுழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 1,042 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களில்  
அரசியலதமப்பின் பிரகாரம் அதமச்சரதவயினால் 
தகயாளப்படுவதற்காக கிதடக்கப் கபற்ற விஞ்ஞாபனங்களும் மற்றும் 
அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழுவின் உத்திசயாகபூர்வ பதவிக் காலம் 
முடிவுற்றதன் காரணமாக அதமச்சரதவயினால் 
 ிதறசவற்றப்படுவதற்காக கிதடக்கப் கபற்ற தாபன விடயங்கள் பற்றிய 
விஞ்ஞாபனங்களும் பின்வருமாறு வதகப்படுத்தப்படலாம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

அரசியலமைப் ின் ஏற் ாடுகளின்  ிரகாரம் அமைச்சரமையினால் நிமறசைற்றப் டுைதற்காகவும் அரசாங்க 
சசமைகள் ஆமணக்குழுைின் உத்திசயாகபூர்ை  தைிக்காலம் முடிைமடந்ததன் காரணைாக 2011 

ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரமையினால் நிமறசைற்றப் டுைதற்காகவும் கிமடக்கப் ச ற்ற 
 ிசரரிப்புகள் சதாடர் ிலான ைமகப் டுத்தல் 

 
காலப்பகுதி  டாத்தப்பட்ட 

அதமச்சரதவக் 
கூடடங்களின் 
எண்ணிக்தக 

 
 
 

 டாத்தப்பட்ட 
அதமச்சரதவ  

உபகுழு  
கூடடங்களின் 
எண்ணிக்தக 

அரசியலதமப்பின்  
பிரகாரம் 

அதமச்சரதவயினால் 
தகயாளப் 

படுவதற்காக 
கிதடக்கப்கபற்ற  
விஞ்ஞாபனங்கள் 

அரசியலதமப்பின் 
பிரகாரம் 

அதமச்சரதவயினால் 
தீர்மானங்கள் 
எடுக்கப்பட்ட  

பிசரரிப்புகளின்  
எண்ணிக்தக 

அரசாங்க சசதவகள் 
ஆதணக்குழுவின்  
உத்திசயாகபூர்வ  

காலம் முடிவுற்றதன்  
காரணமாக அதமச்சர 
தவக்கு சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட பிசரரிப்புகளின் 

எண்ணிக்தக 

அரசாங்க சசதவகள் 
ஆதணக்குழுவின்  
உத்திசயாகபூர்வ 
பதவிக்காலம் 
முடிவுற்றதன்  

காரணமாக அதமச்சர 
தவக்கு சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட பிசரரிப்புகளில் 
இருந்து தீர்மானம் 

எடுக்கப்பட்ட 
விஞ்ஞாபனங்களின் 

எண்ணிக்தக 

2011-01-01 ஆம் 
திகதியிலிருந்து 
2011-05-12 ஆம் திகதி 
வதர 

15 13 132 124 578 503 

2011-05-13 ஆம் 
திகதியிலிருந்து 
2011-12-31 ஆம் திகதி 
வதர  
(அரசாங்க சசதவகள் 
ஆதணக்குழு தாபிக்கப் 
பட்டதன் பின்னர்) 

26 18 332 332 - - 

சைாத்தம் 41 31 464 456 578 503 

 

தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விஞ்ஞாபனங்களின் எண்ணிக்தக 
 

 

- 464 + 578 
 
= 
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அதமச்சரதவக்கு சிபாரிசு கசய்யப்பட்டதவகளும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதவகளுமான பிசரரிப்புகளின் 
எண்ணிக்தக 

 

 
- 456 + 503 

 
 
= 

 
 

959 
 

(ஆ) சட்டைாக்கம்  ற்றிய அமைச்சரமை உ குழு: 

 

 புதிதாக சட்டத்தத ஆக்குவதற்கு அல்லது ஏற்கனசவயுள்ள சட்டங்கதளத்  
திருத்துவதற்கு அதமச்சரதவ அங்கீகாரத்துடன் பாராளுமன்றத்திற்குச் 
சமரப்பிக்கப்படவுள்ள சட்டமூலங்கதள ஆழமாக ஆராயந்து சிபாரிசுகதள 
அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு  பின்வரும் அதமச்சர்கதளக் 
ககாண்ட அதமச்சரதவ உபகுழுகவான்று  ியமிக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

(i) மாண்புமிகு சுசில் பிசரமஜயந்த அவர்கள், 
 கபற்சறாலியக் தகத்கதாழில்கள் அதமச்சர் - (ததலவர்) 
(ii) மாண்புமிகு (கலா ிதி) சரத் அமுனுகம அவர்கள், 
 சர்வசதச  ாணய ஒத்துதழப்பு பற்றிய (சிசரட்ட) அதமச்சர்; 
(iii) மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்த்தன அவர்கள், 
  ீர் வழங்கல், வடிகாலதமப்பு அதமச்சர்; 
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(iv) மாண்புமிகு ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள், 
  ீதி அதமச்சர்; 
(v) மாண்புமிகு பசில் ராஜபக்ஷ அவர்கள், 
 கபாருளாதார அபிவிருத்தி அதமச்சர்; 
(vi) மாண்புமிகு வாசுசதவ  ாணயக்கார அவர்கள், 
 சதசிய கமாழிகள், சமூக ஒருங்கிதணப்பு அதமச்சர்; 
(vii) மாண்புமிகு டபிள்யு.டீ.சஜ.கசகனவிரத்ன அவர்கள், 
 கபாது  ிருவாக, உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர்; 
(viii) மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்திரா வன்னிஆரச்சி அவர்கள், 
 கதாழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி அதமச்சர்; 
(ix) மாண்புமிகு அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள், 
 சுற்றாடல் அதமச்சர்; அத்துடன் 
(x) மாண்புமிகு டிலான் கபசரரா அவர்கள், 
 கவளி ாட்டு சவதலவாய்ப்பு,  லசனாம்பல் அதமச்சர். 

 

 கசால்லப்பட்ட இந்த உபகுழுவிற்கு உதவி வழங்குவதன் கபாருட்டு  ீதி 
அதமச்சின் கசயலாளதரயும் இதயபுள்ள அதமச்சுகளின் பிரதி ிதிகதளயும் 
ககாண்ட உத்திசயாகத்தர் குழுகவான்று 2011 ஆம் ஆண்டில் 
அதமச்சரதவயினால்  ியமிக்கப்பட்டது. 

 

 சட்டவாக்கம் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்கு 2011 ஆம் ஆண்டில் பத்து (10) 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடாா்புபடுத்தப்பட்டசதாடு, இதில்  ான்கு (04) 
விஞ்ஞாபனங்கள் மீது சிபாரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. அதன் பின்னர் இந்த 
சிபாரிசுகள் அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டசதாடு, அதமச்சரதவத் 
தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவதற்காக இதயபுள்ள அதமச்சுக்களுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.  

 

(இ) ைின்ைலு, சக்தி  ற்றிய அமைச்சரமை உ குழு : 
 

 மின்வலு, சக்தி பற்றிய ககாள்தக, கபற்சறாலிய உற்பத்திகளின் ககாள்வனவு 
மற்றும் வி ிசயாகம் ஆகியவற்றின் கசயற்பாட்தட சமற்பார்தவ கசய்வதற்காக 
பின்வரும் மாண்புமிகு அதமச்சர்கதளக் ககாண்ட அதமச்சரதவ 
உபகுழுகவான்று 2011 யூதல மாதம் 27 ஆம் திகதியன்று  ியமிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
(i) மாண்புமிகு ஏ.எச்.எம்.கபௌஸி அவர்கள், 

    கர அலுவல்கள் பற்றிய (சிசரட்ட)  அதமச்சர் - (ததலவர்); 
  (ii) மாண்புமிகு சுசில் பிசரமஜயந்த அவர்கள், 
   கபற்சறாலியக் தகத்கதாழில்கள் அதமச்சர்; 
  (iii) மாண்புமிகு பாட்டலி சம்பிக்க றணவக்க அவர்கள், 

 மின்வலு, சக்தி அதமச்சர்; 
(iv) மாண்புமிகு டபிள்யு.டீ.சஜ.கசகனவிரத்ன அவர்கள், 
 கபாது  ிருவாக, உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர் ; அத்துடன் 
(v) மாண்புமிகு டிலான் கபசரரா அவர்கள், 
 கவளி ாட்டு சவதலவாய்ப்பு,  லசனாம்பல் அதமச்சர். 
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  ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சின் கசயலாளர் அல்லது அவருதடய பிரதி ிதி, 
சிசரட்ட அதமச்சர்களுக்கான கசயலகத்தின் இதண - பிரதான  ிதறசவற்று 
உத்திசயாகத்தர், கபற்சறாலியக் தகத்கதாழில்கள் அதமச்சின் கசயலாளர், 
மின்வலு, சக்தி அதமச்சின் கசயலாளர்,  இலங்தக மின்சாரசதபயின் ததலவர், 
இலங்தக கபற்சறாலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் கபாதுமுகாதமயாளர் 
ஆகிசயார்கள் இந்த உபகுழுவிற்கு ஒத்தாதச வழங்குகின்றனர். 2011 ஆம் 
ஆண்டில் இந்த உபகுழுவின் 22 சிபாரிசுகள் அதமச்சரதவக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன், அதன் பின்னர் அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள் 
 தடமுதறப் படுத்தப்படுவதற்காக இதயபுள்ள அதமச்சுகள் மற்றும் 
 ிறுவனங்களுக்குத் அனுப்பப்பட்டன. 
 

(ஈ) தனிப் ட்ட உறுப் ினர் சட்டமூலங்கமள  ரிசலீமன சசய்து, சி ாரிசுகமள 
சைர்ப் ிப் தன்  ச ாருட்டு நியைிக்கப் ட்டுள்ள சிசரட்ட அமைச்சர்கள் 
அடங்கிய உ குழு : 

 

 2011-06-08 ஆம் திகதியிட்ட அதமச்சரதவத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் தனிப்பட்ட 
உறுப்பினர் சட்டமூலங்களாக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற சட்டமூலங்கதள பரிசீலதன 
கசய்து தனது  சிபாரிசுகதள சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு,   ல்லாட்சி மற்றும் 
உட்கட்டதமப்பு பற்றிய (சிசரட்ட) அதமச்சராகிய மாண்புமிகு ரத்னசிறி 
விக்ரம ாயக்கவின் ததலதமத்துவத்தின் கீழ் சகல சிசரட்ட அதமச்சர்கதளயும் 
உள்ளடக்கியதான அதமச்சரதவ உபகுழுகவான்று  ியமிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
 சமற்சபாந்த உபகுழுவினால் 2011 ஆம் ஆண்டில் 15 பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 16 தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
சட்டமூலங்களில் சிபாரிசு கிதடக்கப் கபற்ற 04 சட்டமூலங்கள் அதமச்சரதவக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டசதாடு, இவற்றிற்கான தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தப் 
படுவதற்காக இதயபுள்ள அதமச்சுகள் மற்றும்  ிறுவனங்களுக்குத் 
கதாடர்புபடுத்தப்பட்டன. 

 
4.3  ல்சைறு  ைிடயங்கள்  சம் ந்தைாக ஆராய்ந்து சி ாரிசுகள் சைாா்ப் ிக்
 கப் டுைதற்காக அமைச்சரமையினால் நியைனம் சசய்யப் டும் உத்திசயா
 கத்தர்கள்  குழுக்களின் கடமைகள் : 
 
 23 அதமச்சுகளினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 43 விஞ்ஞாபனங்கதளப் பற்றி ஆராய்ந்து 

சிபாரிசுகதள சமர்ப்பிப்பதற்காக அதமச்சரதவயினால் 43 உத்திசயாகத்தர் 
குழுக்கள் 2011 ஆம் ஆண்டில்  ியமிக்கப்பட்டசதாடு, இதில் 24 குழுக்கள் 
சமர்ப்பித்த அறிக்தககள் அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் 
அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவதற்காக இதயபுள்ள 
அதமச்சுகளுக்கும்  ிறுவனங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டன. 
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4.4 அதிசைதமகய  சனாதி தியினால்  அல்லது அமைச்சரமையினால் 
 குறித்சதாதுக்கப் ட்ட  ைிசசட  ணிகள் : 

 

 பின்வரும் விடயங்கள் சம்பந்தமாக அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள  சமலும் ஆராய்ந்து அதமச்சரதவக்கு விடய 
முன்தவப்புகதளச் கசய்யுமாறு அதமச்சரதவச் கசயலாளருக்கு 
அதமச்சரதவயினால் அதவ குறித்கதாதுக்கப்பட்டதுடன், இது கதாடர்பில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சிபாரிகளின் அடிப்பதடயில் அதமச்சரதவயினால் 
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவதற்காக இதயபுள்ள 
அதமச்சுக்களுக்கும்  ிறுவனங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

(i) அரசியலதமப்பின் பதிகனட்டாவது திருத்தத்தின் விதளவாக  
அரசியலதமப்பின் 57(1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் 
அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழுவின் சில அதிகாரங்கள் தகயளிக்கப்பட 
சவண்டிய உத்திசயாகத்தர்கள் யாவர் என்பதத தீர்மானிப்பதற்கு 
அதமச்சரதவக்கு உதவி வழங்குதலும் இது கதாடர்பிலான வதரவு 
வர்த்தமானி அறிவித்ததலத் தயாரித்தலும். 

 
 

 அரசியலதமப்பிற்கான பதிகனட்டாவது திருத்தத்தின் மூலம் 
திருத்தப்பட்டவாறான இலங்தக சன ாயக சசாசலிசக் குடியரசின் 
அரசியலதமப்பின் 55 (1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின் கீழ், 

அதமச்சரதவயினால் அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களின்  ியமனங்கள், 
பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், ஒழுக்காற்று  டவடிக்தக, 
சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல் ஆகியவற்தற உள்ளடக்கி அரசாங்க 
உத்திசயாகத்தர்களுக்குரிய சகல ககாள்தக விடயங்கள் 
அதமச்சரதவயினால் தகயாளப்பட சவண்டியள்ளது.   55(2) ஆம் துதண 
உறுப்புதரக்கு அதமவாக சகல திதணக்களத் ததலவர்களினதும் (மாவட்ட 
கசயலாளர்கள் அடங்கலாக)  ியமனங்கள் பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், 
ஒழுக்காற்று  டவடிக்தக, சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல் ஆகிய 
அதிகாரங்களும் அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 அரசியலதமப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கதமவாக அதிசமததகய சனாதிபதியினால் 
 ியமிக்கப்படும் உத்திசயாகத்தர்களும் அரசியலதமப்பின் 55(2) ஆம் துதண 
உறுப்புதரக்கு அதமவாக அதமச்சரதவயினால்  ியமனம் கசய்யப்படும் 
உத்திசயாகத்தர்களும்  ீங்கலாக இலங்தக கபாலிஸ் 
உத்திசயாகத்தர்கதளயும் உள்ளடக்கி அரசியலதமப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு 
உட்பட்டு ஏதனய சகல அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களினதும்  ியமனங்கள், 
பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், ஒழுக்காற்று  டவடிக்தககள், 
சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல் ஆகிய அதிகாரங்கள்  அரசியலதமப்பின் 
ஏற்பாடுகளின் கீழ் அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழுவிற்கு 
தகயளிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழுவின் 
ச ாக்ககல்தலக்குட்பட்ட ஏதனய சகல அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் 
கதாடர்பிலான தாபனப் பணிகள் யாவும் இந்த ஆதணக்குழுவினால் 
தகயாளப்படுவது சாத்தியப்படாத விடய கமான்றாதகயினால், இந்தக் 
கடதமகளில் ஒரு பகுதியானது அதமச்சுக்களின் கசயலாளர்களுக்கும் 
இதயபுள்ள அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் அதமச்சரதவயின் 
அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கதமவாக 
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அரசியலதமப்பின் 57 (1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் 
குறித்த உத்திசயாகத்தர் ஒருவருக்கு குறித்கதாதுக்கப்படவுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்களின் வகுதி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கதள தகயளித்தல் 
கதாடர்பிலான இந்தப் பிசரரிப்பு மீது சசதவ ஒவ்கவான்றினதும் 
அதிகாரபடீங்களினதும் திதணக்களங்களின் ததலவர் களுடனும் அரசாங்க 
சசதவகள் ஆதணக்குழுவுடனும் தாபனப் பணிப்பாளர் அதிபதியுடனும் 
விரிவான கலந்துதரயாடல்கள்  டாத்தப்பட்டதுடன், அவதானிப்புதரகளும் 
கசய்யப்பட்டன.  இந்த விடயத்தில் அதிகாரங்கதளக் தகயளித்தல் அது 
சமசல குறிப்பிடப்பட்ட முன்தனய வர்த்தமானி அறிவித்தல்களின் 
 ியதிகளின் பிரகாரம் எடுக்கப்பட்ட சட்டபூர்வமான  டவடிக்தககதள 
பாதிக்காத விதத்தில் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த  தடமுதறயின் சபாது 
முன்தனய அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கதளயும் அரசாங்க சசதவகள் 
ஆதணக்குழுவின் விதிகதளயும் வர்த்தமானி அறிவித்தல்கதளயும் ஏதனய 
கதாடர்புதடய சட்டங்கதளயும் நுண்ணாய்வு கசய்வதில் அதமச்சரதவச் 
கசயலாளரினாலும் பதவியினர்களினாலும் கணிசமான காலப்பகுதிதய 
கசலவளிக்க சவண்டியதாகவிருந்தது.  இவ்வண்ணம் வகுக்கப்பட்ட 
சிபாரிசுகள் 2011-11-16 ஆம் திகதியன்று அதமச்சரதவயினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன்  அதவ 2011-11-25 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் 1733/52 
ஆம் இலக்கத்ததக் ககாண்டதுமான அதிவிசசட வர்த்தமானியில் 
கவளியிடப்பட்டது.  

 

 கசால்லப்பட்ட இந்த அதிகாரக் குறித்கதாதுக்கல் 2003-07-02 ஆம் 
திகதயிடப்பட்ட அதிவிசசட வர்த்தமானி அறிவித்தலில் கவளியிடப்பட்ட 
அதிகாரக் குறித்கதாதுக்கலிலிருந்தும் சதசிய கபாலிஸ் 
ஆதணக்குழுவினால் 2006-06-13 ஆம் திகதியிடப்பட்ட அதிவிசசட 
வர்த்தமானியில் கவளியிடப்பட்ட அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட அதிகாரக் 
குறித்கதாதுக்கலிலிருந்தும் சவறுபட்ட ஓர் அதிகாரக் குறித்கதாதுக்கலாகும்.  

  

(ii) மனித உரிதமகதளப் பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமான சதசிய 
திட்டம் 2011-2016 பற்றி ஆராய்ந்து அதமச்சரதவக்கு அறிக்தகயிடுவதற்காக 
சனாதிபதியின் கசயலாளரின் ததலதமத்துவத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட 
உத்திசயாகத்தர்கள் குழுவிற்கு சததவயான உதவிதய வழங்குதலும் 
திருத்தப்பட்ட வதரவு திட்டத்ததத் தயாரித்தலும்: 

 

 “மனித உரிதமகதளப் பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமான சதசிய 
திட்டம் 2011-2016” பற்றி மாண்புமிகு  கபருந்சதாட்டத் கதாழில் அதமச்சர் 
சமர்ப்பித்த  2011-06-13 ஆம் திகதியிடப்பட்ட அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனத்தில் 
இதற்குரியதாக இதுவதர  தடமுதறப்படுத்தப்பட்டுள்ள சில கசயற்பாடுகள் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளகதன்பதுவும் 2009 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
சவதலத்திட்டகமான்றுக்கதமய சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தில் சில 
முன்னுரிதம அடிப்பதடகள் தற்சபாது மாறியுள்ளகதன்பதுவும் அதமச்சர 
தவயினால் அவதானிக்கப்பட்டதுடன், இந்த கசயற்பாட்டுத் திட்டத்தத 
மீளவும் ஆராய்ந்து சததவயான திருத்தங்களுடன் சமர்ப்பிப்பிக்கும் 
பணியானது உத்திசயாகத்தர்கள் குழுகவான்றுக்கு தகயளிக்கப்பட்டது. இந்த 
கசயற்பாட்டுத் திட்டம் 2011 கசப்டம்பர் மாதம்  டாத்தப்பட்ட ஐக்கிய 
 ாடுகள் சதபயின் மனித உரிதமகள் கூட்டத் கதாடரில் 
சமர்ப்பிக்கப்படவிருந்ததமயினால், இதயபுள்ள திருத்தங்கதள மிகத் 
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துரிதமாக கசய்யசவண்டியிருந்தது. இதற்கதமவாக, முன்னாள் சட்டமா 
அதிபரும் அதமச்சரதவயின் சிசரட்ட சட்ட ஆசலாசகருமான 
திரு.கமாஹான் பரீிஸினதும் குழுவின் ஏதனய உறுப்பினர்களினதும்  
இதயபுள்ள உத்திசயாகத்தர்களினதும் கருத்துதரகதள அறிந்து இந்த 
அறிக்தகதய திருத்தியதமத்து அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கும் 
பணியானது அதமச்சரதவச் கசயலாளரின் ததலதமயில் மிகக் குறுகிய 
காலப்பகுதியில்  ிதறசவற்றப்பட்டது.  

  
(iii) அரசாங்க சசதவயில் கவற்றிடமாகவுள்ள பதவிகதள  ிரப்புவதற்கான 

ஏற்படும் பிரச்சிதனகள், இடமாற்றக் ககாள்தக மற்றும் 60 வயதுக்கு 
சமற்பட்ட அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கதள பணிக்கமர்த்துவதற்கான  
ககாள்தக ஆகியவற்றிற்கு ஏற்புதடத்தான 2011-08-17 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் 
அ.ப.இல.11/1541/558/038 ஆம் இலக்கத்ததக் ககாண்டதுமான அதமச்சரதவத் 
தீர்மானத்திற்கு ஏதுவாக அதமந்த பின்னணித் தகவல்கதள 
அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பித்தல் : 

 

 பலதரப்பட்ட சசதவகளுக்குரிய அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் 
இதளப்பாறியதன் பின்னர், குறித்த பதவிகளில் கதாடர்  டவடிக்தககதள 
சமற்ககாள்வதில்  ிலவும் கஷ்டங்கதளக் குறிப்பிட்டு 60 வயதிற்கும் அப்பால் 
சசதவதய  ீடிப்பதற்காக அதமச்சுக்களினால் கபருமளவில் சகாரிக்தககள் 
சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றதம கவனத்திற்கு எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்டதன் பின்னர், 

இதற்கான ககாள்தகத் தீர்மானகமான்தற எடுப்பதற்குத் சததவயான 
தகவல்கள் அதிசமததகய சனாதிபதியின் ஊடாக அதமச்சரதவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டசதாடு , இதற்கதமவாக, அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்பட்ட 
தீர்மானத்திற்கு அதமவாக அதமச்சுகளின் கசயலாளர்களினாலும் 
திதணக்களத் ததலவர்களினாலும் பிற அரசாங்க  ிறுவனங்களின் 
ததலவர்களினாலும் அவர்களுதடய மனிதவளத் சததவகதள, பிற 
அபிவிருத்தித் திட்டங்களுடன் முன்கூட்டிசய 
அறிந்துககாள்ளப்படுவதற்காகவும் எதிர்கால மனிதவளத் சததவகதள ஒசர 
தடதவயில் அறிந்துககாள்வதத இயலுமாக்கும் வதகயிலும் 
அவர்களுதடய  ிறுவனங்களில் உள்ள சகல உத்திசயாகத்தர்களினதும் 
முக்கிய தகவல்கதள சபணுதல்,  அவர்களுதடய   ிறுவனங்களில் 
இதளப்பாறுவதனால் அல்லது பதவியுயர்வு வழங்கப் படுவதனால் 
கவற்றிடமாகும் பதவிகளுக்கு  ியமிப்பதற்கு  கபாருத்தமான 
உத்திசயாகத்தர்கதள முன்கூட்டிசய கண்டறிதல், எவசரனும் 
உத்திசயாகத்தர் ஒருவர் இதளப்பாறும் சபாது அவருதடய பின் 
உரிதமயாளர் ஒருவதர  ியமிப்பதற்கு ஆகக்குதறந்தது ஒருவருட 
காலத்திற்கு முன்னசர  ியமன அதிகாரிக்கு அறிவிக்கப்படுதல் அத்துடன் 
06/2006 ஆம் இலக்கததக் ககாண்ட அரசாங்க  ிருவாக 
சுற்றறிக்தகக்கதமவாக திருத்தப்படாமலிருந்த அந்தந்த 
சசதவகளுக்குரியதான சசதவப் பிரமாணக் குறிப்புகதளயும் ஆட்சசர்ப்புத் 
திட்டங்கதளயும் துரிதமாகத் தயாரித்து அரசாங்க சசதவகள் 
ஆதணக்குழுவின் அங்கீகாரத்தத கபற்றுக் ககாண்டு  தடமுதறப்படுத்து 
வதற்குரிய வழிகாட்டல்கள் அதமச்சுகளின் கசயலாளர்களுக்கும் 
திதணக்களத் ததலவர்களுக்கும் அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரதின் மீது 
அறிவிப்பதற்கும்  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது.  
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4.5 அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்கமளத் தயாரித்தல், அமைச்சரமைக்குச் 
 சைர்ப் ிக்கப் டும்  ல்சைறு ட்ட அறிக்மககமளத் தயாரித்தல் ஆகியன 
 சம் ந்தைாக அமைச்சுக்களுக்கு ைழிகாட்டல்கமள ைழங்குதல்: 

   

 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதளத் தயாரிப்பதற்கும் அதமச்சரதவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற பல்சவறுபட்ட அறிக்தககதளத் தயாரிப்பது கதாடர்பிலும் 
அதமச்சுகளுக்கு காலத்துக்குக் காலம் வழிகாட்டல்கதளயும் அறிவுறுத்து 
தரகதளயும் வழங்குவது அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்குரிய கபாறுப்பாகும்.    

 

 அங்கீகாரம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற விடயங்கள் அவற்றின் சட்டக் ககாள்தகப் 
பின்னணிகள் மற்றும் மாற்றுப் பிசரரிப்புகள் சபான்ற தகவல்கதள 
உள்ளடக்கியதான அதமச்சரதவப் பத்திரங்கதள ஒழுங்குபடுத்தசவண்டிய விதம் 
மற்றும் அந்தந்த விஞ்ஞாபனத்தில் உள்ளடக்கத்திற்கதமவாக 
விஞ்ஞாபனத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டிய பிற விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
வழிகாட்டல்கள் அதமச்சரதவ அங்கீகாரத்துடன் அதிசமததகய சனாதிபதியின் 
ஒப்பத்துடன் அதமச்சரதவயினால் சகல மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கும் 
2011-06-10 ஆம் திகதியன்று வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் சகல 
அதமச்சுகளினாலும் அதமச்சரதவக்கு விஞ்ஞாபனங்கதள சமர்ப்பிக்கும் சபாது 
கபாதுவான முதறகயான்று சபணப்படுவது உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. குறித்த 
இந்த வழிகாட்டல்களின் பிரதி இதணப்பு 2 ஆக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

4.6 அமைச்சரமை அலுைலகம் அமைந்துள்ள கட்டடத்தில் உ சயாகப் டுத்தப் 
 டாதிருந்த  குதிசயான்மற நைனீையப் டுத்தி  தைியினர்களின் 
உ சயாகத்திற்காக எடுத்துக் சகாண்டமை: 

 

 அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயளிக்கப்பட்டிருந்த வழதமயான 
கடதமகளுடன் அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு காலத்திற்கு காலம் 
தகயளிக்கப் பட்ட விசசட பணிகளின் விதளவாக இந்த பணிகளுக்கு 
சபாதுமான  விதத்தில் பதவியினர்கதள அதிகரிக்கும் சததவ இந்த 
அலுவலகத்திற்கு ஏற்பட்டது.  ஆயினும்,  அதிகரித்த பதவியினர்களுக்கு இடவசதி 
வழங்குவதில் பாரிய பிரச்சிதன  ிலவியது. இதற்காக சமலதிக இடவசதி 
கவளிவிவகார அதமச்சிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு கிதடக்காதமயினால், 

இதற்கான மாற்று வழிகயான்று கதாடர்பில் கவனம் கசலுத்தசவண்டிய  ிதல 
ஏற்பட்டது. இதற்கதமவாக சமலதிக இடவசதிதயப் கபற்றுக் ககாள்வதற்காக 
அதமச்சரதவ அலுவலகம் அதமந்துள்ள கட்டடத்தின் கீழ் பகுதியில் பல 
வருடங்களாக உபசயாகப்படுத்தப்படாமலிருந்த இடவசதிதய இதற்காக 
பயன்படுத்துவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.  

 

  ில மட்டத்ததவிட கீழ் மட்டத்தில் அதமந்திருந்த இந்த இடவசதியானது  
அலுவலக உபசயாகம் எதற்கும் பயன்படுத்தப்படாமல் கழிவுகள் சபாடப்பட்ட 
இடமாக இருந்தசதாடு, இதன் விஸ்தீரணம் சுமார் 2,400 சதுர அடிகளாகும். இந்த 
இடவசதிதய அலுவலக உபசயாகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படக் கூடிய விதத்தில் 
திருத்த சவதலகதளச் கசய்வதற்கும்  வனீ மயப்படுத்துவதற்குமான பணி 
ததரப்பதடயின் 7ஆவது கபாறியியல் சசதவப் பிரிவிற்கு தகயளிக்கப்பட்டது.  

இதற்கதமவாக, இந்த பதடப்பிரிவினால் 2011-04-01 ஆம் திகதி இந்த 
 வனீமயப்படுத்தல் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டசதாடு,  4 மாதங்கதளக் ககாண்ட 
குறுகிய காலப்பகுதியில்  வனீமயப்படுத்தல் பணிகள் பூர்த்தி கசய்யப்பட்டு, 

பதவியினர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இந்த இடவசதிதய எடுத்துக் ககாள்வதற்கு 
 டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. 
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 இதற்கு 7 மில்லியன் ரூபா கசலவிடப்பட்டு சததவயான கட்டடப் கபாருட்களும் 
உபகரணங்களும் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் வழங்கப்பட்டசதாடு, 

 வனீமயப்படுத்தல் பணிகளுக்கான மனிதவலு முழுதமயாக இலவசமாக 
ததரப்பதடயின் 7ஆவது கபாறியியல் சசதவ பதடப்பிரிவினால் 
வழங்கப்பட்டது. 

 

5. அமைச்சரமை அலுைலக  ணிகளின் ைிசசட தன்மை : 

  

 அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளின் விசசட 
தன்தமயின் காரணமாக பல சந்தர்ப்பங்களில் ஏதனய அரசாங்க அலுவலகங்கள் 
கசயலாற்றும் விதத்திலிருந்து புறம்பாக கசயலாற்ற சவண்டியுள்ளது   
முக்கியமாக அதமச்சரதவ கூட்டகமான்று  டாத்தப்பட்டு அடுத்த 
அதமச்சரதவக் கூட்டம்  டாத்தப்படுவதற்கான காலம் ஒருவார காலத்திற்கு 
மாத்திரம் வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளதமயினால், இந்தக் காலப்பகுதியினுள் 
முன்தனய கூட்டத்திற்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகதள மும்கமாழிகளிலும் 
தயாரித்தல், அடுத்த கூட்டத்திற்கான  ிகழ்சசி  ிரலில் சசர்ப்பதற்கு 
உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களின் உள்ளடக்கங்கள் பற்றி 
ஆராய்ந்து சததவயான சமலதிக தகல்கதள திரட்டுதல், இந்த 
விடயங்களுக்குரியதாக இதற்கு முன்னர் அதமச்சரதவ தீரமானங்கள் எதுவும் 
எடுக்கப்பட்டிருப்பின் அது கதாடர்பிலான தகவல்கதள பரிசீலதன கசய்தல், இந்த 
விஞ்ஞாபனங்களின் கபாருளடக்கம் சம்பந்தமாக இதயபுள்ள அதமச்சுக்களுக்குப் 
கபாறுப்பான மாண்புமிகு அதமச்சர்களிடமிருந்து அவதானிப்புதரகதள சகாருதல் 
சபான்ற பிற்சபாடப்பட முடியாத பல பணிகள் மிக குறுகிய காலப் பகுதியினுள் 
 ிதறசவற்றப்பட சவண்டிய சததவ அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் 
பதவியினர்களுக்கு உள்ளது.  இந்த பணிகள் யாவற்தறயும் புரிதகயில் இதவ 
சம்பந்தமான இரகசியத் தன்தமதயப் பாதுகாத்தல் உத்திசயாகத்தர்களின் 
கபாறுப்பாவசதாடு, இததன உயர்மட்டத்தில் சபணி,  வழதமயான வார 
 ாட்டகளில் அலுவலக ச ரங்களின் பின்னர் இரவு சவதளகளிலும் 
கடதமகதளச் கசய்வதற்கும், வார இறுதி  ாட்களிலும் அரசாங்க விடுமுதறத் 
தினங்களிலும் கூட கடதம புரிவது  அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் 
பதவியினர்களுக்கு கட்டாயமானதாகியுள்ளது.  இதன் காரணமாக அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்திற்கு உத்திசயாகத்தர்கதள ஆட்சசர்ப்பு கசய்யும் சபாது விசசடமாக 
கதரிவுகசய்யப்பட்ட உத்திசயாகத்தர்கதள ஆட்சசர்ப்பதற்கு  டவடிக்தக 
எடுக்கப்படுவசதாடு,  2011 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில் 
கடதமயாற்றும் உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பிலான தகவல்கள் 3  ஆம் 
இதணப்பில் காட்டப்பட்டுள்ளது. விசசடமாக கமாழி கபயர்ப்பாளர் சசதவயில் 
உள்ள அனுபவமுள்ள கமாழிகபயர்ப்பாளர்களின் பற்றாக்குதற காரணமாக 
கமாழிகபயர்ப்பு பணிகளுக்காக கதாடர்ந்தும் இரண்டு இதளப்பாறிய 
உத்திசயாகத்தர்களின் சசதவதய கபற்றுக் ககாள்ளசவண்டிய  ிதல 
உருவாகியுள்ளது. 

 

 
 
 
 
 



 

18 

6. நிதி ைீளாய்வு 
 
6.1 ைதிப் ீடு 
 

 அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான மீண்டுவரும் மூலதனச் 
கசலவினத்தின் கீழ் கமாத்த  ிதி ஏற்பாடுகளும் கமாத்த கசலவினங்களும் 
பின்வருமாறாகும்.  

 

சசலைினத்தின் 
தன்மை 

சைாத்த நிதி 
ஏற் ாடு  
ரூ ா 

உள்ள டியான 
சசலவு  
ரூ ா 

முன்சனற்றம் 
 % 

ைீதி  
ரூ ா 

ைீதி 
நூற்றுைதீம் 

மீண்டுவரும் 
கசலவினம் 

49,035,000 46,116,994 94 2,918,006 6 

மூலதனச் 
கசலவினம் 

16,285,000 12,739,806 78 3,545,194 22 

கமாத்தம் 65,320,000 58,856,000 90 6,464,000 28 

 

அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் மீண்டுவருஞ் கசலவினத்தின்  ிதி முன்சனற்றம் 94 

சதவதீமாக பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ளசதாடு, முன்னர் எதிர்பார்த்தவாறு சார்க் வலய 
அதமச்சரதவக் கூட்டம்  டாத்தப்படாதமயினாலும் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு 
கபாருத்தமானவாறு கவளி ாட்டு பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் கிதடக்காதமயினாலும் 
இதற்காக குறித்கதாதுக்கப்பட்ட  ிதி ஏற்பாட்டில் சசமிப்பு ஏற்பட்டது. அசத சபான்று 
மாவட்ட மட்டத்தில்  டாத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த அதமச்சரதவக் 
கூட்டங்கள் அவ்வாறு  டாத்தப்படாததன் காரணமாகவும் இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட  ிதி 
ஏற்பாடும் சசமிப்பாக காணப்பட்டது. இதவ 6  சதவதீமான சசமிப்புக்கு பிரதான பங்கிதன 
வகித்தன. 

 

அதமச்சரதவ அலுவலகம் அதமந்துள்ள கட்டடத்தின்  வனீமயப்படுத்தற் பணிகள் 
பாதுகாப்பு அதமச்சின் அங்கீாரத்துடன் இலங்தக ததரப்பதட கபாறியியல் பிரிவினால் 
 ிதறசவற்றப்பட்டதமயினால் மதிப்பிடப்பட்ட மனிதவலுச் கசலவுகள் பயன்படுத்தப் 
படாதமயினாலும் மதிப்படீுகள் தயாரிக்கப்படும் சபாது  ிலவிய சந்ததவிதலதய விட 
குதறந்த சபாட்டி விதலயில் பல்பணி  ிழற்படபிரதி இயந்திரகமான்தறக் ககாள்வனவு 
கசய்வதற்கு முடியுமானதாகவிருந்ததனாலும் மூலதன கசலவில் 22  சதவதீத்திற்கு 
கூடுதலான சசமிப்பு ஏற்பட்டது. 

 

6.2 உத்திசயாகத்தர்களுக்காக கடன் முற் ணங்கமள ைழங்குதல் 

 2011 ஆம் ஆண்டில் அலுவலகத்தின் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு  B  முற்பணக் 
கணக்கின் கீழ் 1,736,101/- ரூபாதவக் ககாண்ட கடன் கதாதக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆண்டிற்குள் எல்தலத் திருத்தகமான்றின் மூலம் கூடுதலான 
உத்திசயாகத்தர்களுக்கு கடன் கபறும் வாய்ப்பு கிதடத்துள்ளது. கடன் 
வழங்கப்பட்டவிதம் பின்வருமாறாகும். 
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ைழங்கப் ட்ட கடன் ைமக உத்திசயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்மக 

கடன் சதாமகயின் அளவு 

இடர் கடன் 24 1322701 

துவிச்சக்கர வண்டி கடன் 2 12000 

விழா முற்பணம் 50 250000 

விசசட முற்பணம் 32 80000 

விசசட கடன் (கவௌா்ளம்) 1 71400 

ைழங்கிய சைாத்த கடன் சதாமக  1736101 

 

6.3 தள ாடங்கள் ைற்றும் அலுைலக உ கரணங்கள் சகாள்ைனவு சசய்தல்  

 அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில்  ிலவும்  ாளாந்த அலுவலகப் பணிகளின் சபாது 
கபருமளவில்  ிழற்பட பிரதிகள் எடுக்கப்படுவசதாடு, இதற்காகவிருந்த குதறந்த 
ஆற்றலுதடய  ிழற்படப் பிரதிகயடுத்தல் இயந்திரத்திற்குப் பதிலாக குறுகிய 
காலத்தில்  கூடிய எண்ணிக்தகயில்  ிழற்பட பிரதிகதள எடுக்கக் கூடியவாறு 
 வனீ கதாழினுட்ப பாகங்களுடனான  ிழற்படப் பிரதிகயடுத்தல் 
இயந்திரகமான்தற ககாள்வனவு கசய்வதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இது விஞ்ஞாபனப் பிரிவின் பணிகதள  ிதறசவற்றுவதற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  பயன்படுத்த முடியாத  ிதலயிலுள்ள தளபாடங்கள், 

உபகரணங்கள் மற்றும் கணனிகளுக்காக புதிய அலுவலக தளபாடங்களும் 
உபகரணங்களும் கணனிகளும் 2 மில்லியன் ரூபா கசலவிடப்பட்டு ககாள்வனவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

6.4 ைருடாந்த கணக்குகமள சைர்ப் ித்தல் 

 2011 ஆம் ஆண்டிற்காக அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட 
சவண்டிய வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு (4 ஆம் இதணப்பு)  மற்றும் B 
முற்பணக் கணக்கு (5 ஆம் இதணப்பு) கணக்காய்வாளர்  ாயகத்திற்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.  

 

6.5 ைருடாந்த ச ாருட்களின் அளவு ஆய்வு  
 

 2011 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த கபாருட்களின் அளவு ஆய்வுப் பணிகள்  பூர்த்தி 
கசய்யப்பட்டு கணக்காய்வாளாா்  ாயகத்திற்கு அறிக்தகயிடப்பட்டுள்ளது.  

 

6.6 கணக்காய்வு ைிசாரமணகள் 
 

 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான சகல கணக்காய்வு விசாரதணகளுக்கான பதில்கள் 
கணக்காய்வாளர்  ாயகத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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இமணப்பு 1 

2011 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சுக்கள் ஒவ்சைான்றினாலும் அமைச்சரமை 
அலுைலகத்திற்கு அனுப் ப் ட்ட அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்கள் 

 

அதமச்சுக்கள் அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்தின் மூலம் 

அதமச்சுகளுக்கு 
வழங்கப்பட்ட இலக்கம் 

கிதடக்கப் கபற்ற 
அதமச்சரதவ 

விஞ்ஞாபனங்களின் 
எண்ணிக்தக 

அதிசமததகய சனாதிபதி அவர்கள் 501 32 

பிரதம அதமச்சர் 502 10 

பாதுகாப்பு ,  கர அபிவிருத்தி அதமச்சு 503 133 

 ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சு 504 205 

துதறமுகங்கள், க டுஞ்சாதலகள் அதமச்சு 505 67 

புத்தசாசன, மத அலுவல்கள் அதமச்சு 506 19 

சிசரட்ட அதமச்சர்களுக்கான கசயலகம் 507 42 

 ீர்ப்பாசன,  ீர்வள முகாதமத்துவ அதமச்சு 508 48 

சுகாதார அதமச்சு 509 178 

கபற்சறாலியக் தகத்கதாழில்கள் அதமச்சு 510 35 

கால் தடவளர்ப்பு, கிராமிய சமூக அபிவிருத்தி அதமச்சு 511 36 

 ீர் வழங்கல், வடிகாலதமப்பு அதமச்சு. 512 53 

பாரம்பரிய தகத்கதாழில்கள், சிறுகதாழில்முயற்சிகள் 
அபிவிருத்தி அதமச்சு 

513 23 

உள்ளூராட்சி, மாகாண சதபகள் அதமச்சு 514 56 

தகத்கதாழில், வர்த்தக அலுவல்கள் அதமச்சு 515 43 

மின்வலு, சக்தி அதமச்சு 516 61 

 ிருமாண, கபாறியியல்சசதவகள், வடீதமப்பு, கபாது 
வசதிகள் அதமச்சு 

517 56 

 ீதி அதமச்சு 518 30 

கபாருளாதார அபிவிருத்தி அதமச்சு 519 43 

சதசிய கமாழிகள், சமூக ஒருங்கிதணப்பு அதமச்சு 520 14 

உயர் கல்வி அதமச்சு 521 61 

கவளிவிவகார அதமச்சு 522 64 

கபாது  ிருவாக, உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சு 523 156 

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் அதமச்சு 524 5 

அஞ்சல் சசதவகள் அதமச்சு 525 36 

கதாழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, அணுசக்தி அதமச்சு 526 23 

சுற்றாடல், மீள் புதுப்பித்தல் சக்தி அதமச்சு 527 32 

சிறுவர் அபிவிருத்தி, மகளிர் விவகார அதமச்சு 528 05 

 

கதாழில்  மற்றும் கதாழில் உறவுகள் அதமச்சு 529 27 
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கல்வி அதமச்சு 530 78 

கபருந்சதாட்டத் கதாழில் அதமச்சு 531 25 

கடற்கறாழில்,  ீரகவளமூலங்கள் அபிவிருத்திா் அதமச்சு 532 39 

காணி, காணி அபிவிருத்தி அதமச்சு 533 33 

சமூக சசதவகள் அதமச்சு 534 24 

தனியார் சபாக்குவரத்துச் சசதவகள் அதமச்சு. 535 10 

கமத்கதாழில் அதமச்சு 536 53 

ஊடகத்துதற, தகவல் அதமச்சு 537 30 

சபாக்குவரத்து அதமச்சு 538 79 

இதளஞர் அலுவல்கள் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி 
அதமச்சு 

539 38 

கூட்டுறவு, உள் ாட்டு வியாபார அதமச்சு 540 38 

புனர்வாழ்வளிப்பு, சிதறச்சாதலகள் மறுசீரதமப்பு அதமச்சு. 541 23 

சுசதச மருத்துவத்துதற அதமச்சு 542 19 

சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் ஊக்குவிப்பு அதமச்சு 543 14 

கவளி ாட்டு சவதலவாய்ப்பு,  லசனாம்பல் அதமச்சு 544 05 

 

சிவில் விமானச் சசதவகள்  அதமச்சு 545 21 

கதங்கு அபிவிருத்தி மற்றும் மக்கள் சதாட்ட அபிவிருத்தி 
அதமச்சு 

546 08 

 

கலாசாரம், கதலகள் விவகார அதமச்சு 547 29 

அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சு 548 18 

கம லச் சசதவகள் மற்றும் வனசீவராசிகள் அதமச்சு 549 36 

மீள் குடியமர்த்தல் அதமச்சு 550 15 

கபாதுசன உறவுகள் மற்றும் கபாதுசன அலுவல்கள் அதமச்சு. 551 02 

 

விதளயாட்டுத்துதற அதமச்சு 552 25 

அரசவளங்கள், கதாழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதமச்சு 553 45 

கதாதலத்கதாடர்புகள் மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப 
அதமச்சு. 

554 04 

 

சதசிய  மரபுரிதமகள் அதமச்சு  555 21 

உற்பத்திவள ஊக்குவிப்பு அதமச்சு 556 11 

அரசாங்க முகாதமத்துவ மறுசீரதமப்பு அதமச்சு 557 10 

அதமச்சரதவச் கசயலாளர் 558 60 

மாகாண சதபகள் 559 02 

 

சைாத்தம்  2408 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

22 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1288/558/031 
 

 

 

மாண்புமிகு பிரதம அதமச்சருக்கும், 

மாண்புமிகு சிசரட்ட அதமச்சர்களுக்கும், 

மாண்புமிகு  அதமச்சர்களுக்கும். 

 

 அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்கமள அமைச்சரமைக்கு சைர்ப் ித்தல்  
சதாடர் ிலான ைழிகாட்டல்கள் 

 

 அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் விஞ்ஞாபனங்கள் இன்னும் கூடுதலான அளவில் 
தகுந்த முதறயில் தயாரிக்கப்படுவதத உறுதி கசய்யும் கபாருட்டு, சமற்சபாந்த விடயம்  
சம்பந்தமாக 2010  சம மாதம் 05 ஆம் திகதியிடப்பட்டு என்னால் கவளியிடப்பட்ட 
வழிகாட்டல்களுடன் சில திருத்தங்கதளயும் சசர்த்து இந்த வழிகாட்டல்கதள மீள 
கவளியிடுவதற்கு  ான் விரும்புகின்சறன்.  

 

01. அமைச்சரமையின் அங்கீகாரம் நாடப் ட சைண்டிய ைிடயங்கள்: 

 

அரசியலமைப் ின் கீழ் அல்லது  ிற எந்த எழுத்திலான சட்டத்தின் கீழ் அல்லது 
நிருைாக ஒழுங்கு ைிதிகளின் கீழ்   ிற அதிகார ீடங்களுக்கு / நிறுைனங்களுக்குக் 
மகயளிக்கப் ட்டுள்ள ைிடயங்கள் நீங்கலாக  அரசாங்கத்தின் சார் ில் 
எடுக்கப் டவுள்ள முக்கியைான தரீ்ைானங்களுக்கு ைாத்திரசை அமைச்சரமையின் 
அங்கீகாரம் நாடப் டல் சைண்டும்.  இதற்கதமவாக அதமச்சரதவயின் 
அங்கீகாரத்ததப் பிரதானமாக சவண்டுகின்ற  விடயங்கள் பின்வருமாறு:   

 

(I) வரவு கசலவுத்திட்ட உதரயில் சசர்த்துக் ககாள்ளப்பட்டதன் பயனாக  அல்லது ஏற்கனசவ 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனகமான்றில் சசர்த்துக் ககாள்ளப்பட்டதன் பயனாக 
அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரம் ஏற்கனசவ வழங்கப்பட்டுள்ள  விடயங்கள்  தவிர்ந்த பிற 
முக்கியமான ககாள்தக விடயங்கள்.  

 

(II) சமற்சபாந்த (I) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம்  ககாள்தககயான்றாக  
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பிசரரிப்புகதள  தடமுதறப்படுத்துவதற்காக இதயபுள்ள 
அதமச்சுக்களினால் தயாரிக்கப்படும்  ிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் கருத்திட்டங்களும்.  

 

(III) முதற்கட்டமாக புதிய சட்டங்கதள தயாரிக்குமாறு  அல்லது ஏற்கனசவயுள்ள 
சட்டகமான்றிற்கான திருத்த சட்டத்ததத் தயாரிக்குமாறு சட்டவதர ருக்கு 
அறிவுறுத்துவதற்கான அங்கீகாரத்ததப் கபற்று அதன் பின்னர் அவ்வண்ணம் 
தயாரிக்கப்பட்ட வதரவுச் சட்டத்தத  வர்த்தமானியில் கவளியிடுவதற்கும்  அவற்தறப் 
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கும். 
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(IV) அங்கீகாரத்ததப் கபறுவதற்காக  பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள 
விடயத்திற்குப் கபாறுப்பான அதமச்சரினால் இதயபுள்ள சட்டங்களின் கீழ் அவருக்குக் 
தகயளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் மீது அவரினால் விடுக்கப்பட்ட கட்டதளகளும் 
அறிவித்தல்களும். 

 

(V) அரசாங்கத்தின் சார்பில் கவளி ாட்டு அரசாங்கங்களுடன் / சர்வசதச அதமப்புகளுடன் 
தகச்சாத்திடப்படவுள்ள சகல உடன்படிக்தககளும் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்தககளும்.. 

 

(VI)   அப்சபாததய சதசிய ககாள்வனவு முகவராண்தமயினால் கவளியிடப்பட்ட ககாள்வனவு 
வழிகாட்டல்களின்  2006.10.05 ஆம் திகதியிடப்பட்ட 6 ஆம் இலக்க குதற ிரப்பியின் 2.14.1 

ஆம் பிரிவில் குறித்துதரக்கப்பட்டுள்ள கபறுமதி எல்தலகதள விஞ்சுகின்ற சகள்விகளின் 
அளிப்பு. 

 

(VII)     ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சினால் கவளியிடப்பட்ட அரசாங்க சகள்வி  தடமுதறயின் II 

ஆம் பகுதியிலுள்ள 232 ஆம் வழிகாட்டலின்  ியதிகளின் பிரகாரம் அதமச்சரதவயினால் 
 ியமனஞ் கசய்யப்படும் இணக்கப்சபச்சுக் குழுக்களின்  ியமனம். 

 

(VIII)   சதசிய  லனின் கபாருட்டு விதிவிலக்கான  ிதலதமகளில்  ிதி ஒழுங்குவிதிகள், தாபன 
விதிக் சகாதவ, சதசிய ககாள்வனவு வழிகாட்டல்கள் மற்றும்  ிதி, திட்டமிடல் 
அதமச்சினால் கவளியிடப்பட்ட அரசாங்க சகள்விச்  தடமுதற மீதான 
வழிகாட்டல்களின் II  ஆம் பகுதி ஆகியவற்றின் ஏற்பாடுகளிலிருந்து விலகிச் கசன்று 
 டவடிக்தக எடுப்பதற்கு அங்கீகாரத்தத  ாடுதல். 

 

(IX)   வரவு கசலவுத் திட்டத்திலிருந்து குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ள  ிதி ஏற்பாடுகதள மாற்றுவதன் 
மூலம் கசலவினத்தத எதிர்ச ாக்க முடியாத  ிதலயில் உள்ள அல்லது அடுத்த வரவு 
கசலவுத் திட்டம் வதர பிற்சபாட முடியாத  ிதலயில் உள்ள அவசர விடயங்களுக்காக 
பாராளுமன்றத்திற்கு குதற ிரப்பு மதிப்படீுகதள  சமர்ப்பித்தல். 

 

(X)   வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் இரண்டாவது அட்டவதணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
முற்பணக் கணக்கு எல்தலகதளத் திருத்துதல். 

 

(XI) அரசியலதமப்பின் (பதிகனட்டாம் திருத்தத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறானது)  55(1) ஆம் 
உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் அரசியலதமப்பின்  ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு 
அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பிலான சகல ககாள்தக விடயங்கதளயும் 
வகுத்ததமப்பதற்கும் தீர்மானிப்பதற்கும் அங்கீகாரம் கபற்றுக் ககாடுத்தல். 

 

(XII) அரசியலதமப்பின் (பதிகனட்டாம் திருத்தத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறானது) 55(2) ஆம் 
உறுப்புதரயின்  ியதிகளின் பிரகாரம் அதமச்சரதவக்கு தகயளிக்கப்பட்டுள்ள 
அதிகாரங்களின் கீழ் மாவட்ட கசயலாளர்கதளயும் உள்ளடக்கி சகல திதணக்களத் 
ததலவர்களினதும்  ியமனங்கள், பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், ஒழுக்காற்று 
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பதவி  ீக்கம் கதாடர்பிலான விடயங்கள். 

 

(XIII)    அரசாங்கக் கூட்டுத்தாபனங்களினதும்  ியதிச் சட்டசதபகளினதும் ஆண்டறிக்தககதளயும் 
கணக்குகளின் கூற்றுக்கதளயும் / வருடாந்த கசயலாற்றுதக அறிக்தககதளயும்  
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல். (இந்த விடயம் கதாடர்பில் 
2010 யூதல மாதம் 28 ஆம் திகதியன்று  எடுக்கப்பட்ட அதமச்சரதவத் 
தீர்மானத்திற்கதமவாக சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள  அறிக்தககதளயும் உள்ளடக்கி). 
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02. அங்கீகாரம் ச றுைதற்கு அமைச்சரமைக்கு சைர்ப் ிக்கப் டததத சதமையற்ற 
ைிடயங்கள்: 

 
(I) அரசியலமைப் ின் அல்லது  ிற எந்த எழுத்துமூலச் சட்டத்தின் அல்லது நிதி 

ஒழுங்குைிதிகள், தா ன ைிதிக் சகாமை, அரசாங்க சசமைகள் ஆமணக்குழுைின் 
நமடமுமற ைிதிகள், சகாள்ைனவு ைழிகாட்டல்கள் முதலியனைற்றின் ஏற் ாடுகளின் 
நியதிகளின்  ிரகாரம் அமைச்சரமை தைிர்ந்த  ிற அதிகார ீடங்கள் ைீது 
(அரசியலமைப் ின் 13 ஆம் திருத்தத்தின் 9 ஆம் அட்டைமணயில் 
குறித்துமரக்கப் ட்டுள்ள ைிடயங்கமளயும் உள்ளடக்கி) மகயளிக்கப் ட்ட ைிடயங்கள். 

 

(II) சதசிய  லனின் கபாருட்டு அத்தியாவசியமானதவகளாகவிருந்தாகலாழிய,  அரசாங்க 
கதாழில் முயற்சிகள், அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும்  ியதிச் சட்டசதபகள் 
ஆகியவற்றின் பணிப்பாளர்கள் சதபயினால் இதயபுள்ள   ிறுவனங்களின் வர்த்தக 
ரீதியான ஒப்சபறு வாய்ப்பு  ிதலயின் அடிப்பதடயில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு 
இதசவற்ற தீரமானங்கதள எடுப்பதற்கு அங்கீகாரம் சகாருவது. 

 

(III)  ீதிமன்றகமான்றின் முன் முடிவுறாமல் எதிர்பார்த்த  ிதலயில் உள்ள  விடயங்கள் 
(எனினும்,  சட்ட விடயகமான்றின் கதாடர்பில் தீர்த்துக் ககாள்வதற்கு இதயபுள்ள 
தரப்புகளுடன் உடன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு  அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரம் 
சததவயானது). 

 

(IV)  ீதிமன்றக் கட்டதளகயான்தற  தடமுதறப்படுத்துவதற்கு (சமன்முதறயகீடான்தறச் 
சமர்ப்பிப்பதற்கு ஏற்பாடு உள்ளசபாதிலும்  அவ்வாறு கசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படாத 
விடயகமான்றில் மட்டும்). 

 

(V) விசசட கதாழில்சார் / கதாழில்நுட்பத் துதறகளுக்கும் /சதர்ச்சித் கதாழில்களுக்கும்கூட  
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணிக்குப் புறம்பாக, கபாதுத் திதறசசரியின் முன் அங்கீகாரமின்றி 
ஆசலாசகர்கதள / உசாத்துதணவர்கதள  ியமித்தல். 

 

(VI)   அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானகமான்றின்  ியதிகளின் பிரகாரம் பிற 
அதிகாரபடீங்களிடம்  தகயளிக்கப்பட்ட விடயங்கள். 

 

03.  அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்கமளத் தயாரித்தல்: 
 

(I) சமற்சபாந்த 01 ஆம் 02 ஆம் பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கதளக் கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் ககாண்டு அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரம் கபற்றுக் ககாள்ளப்பட சவண்டிய 
விடயங்கள் சம்பந்தமாக மாத்திரம் மாண்புமிகு அதமச்சர்களின் ஆசலாசதனக்கதமய 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதளத் தயாரித்தலானது, அதமச்சின் கசயலாளரினால் 
சமற்ககாள்ளப்படல் சவண்டும்.  

 
(அ) அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னத்தில் உள்ள  ிசரரிப்புகள் சதாடர் ிலான 

ச ாறுப் ானது ைாண்புைிகு அமைச்சருக்கு உரியதாகைிருந்தச ாதிலும், 
அதிலுள்ள ைிடயங்களின் சசம்மை சதாடர் ில் அமைச்சின் சசயலாளர் 
ச ாறுப்புமடயைராதல் சைண்டும். ஆதலால், அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் சபாது உள்ளடக்க விளக்கக் 
கடிதம் அதமச்சின் கசயலாளரினால் ஒப்பமிடப்படாத சந்தர்ப்பங்களில், இந்தக் 
கடிதம்  சிசரட்ட உத்திசயாகத்தர் ஒருவரினால் சமகலாப்பமிடப்பட்டிருத்தல் 
சவண்டும்.  

 
(ஆ) சைர்ப் ிக்கப் டும்  ிசரரிப்புகள் "ைஹிந்த சிந்தமன - எதிர்கால 

சதாமலசநாக்கு" என் தன்  ரந்த கட்டுக்சகாப் ிற்கு 
அமைைாகைிருக்கின்றமை ைற்றும் அதற்கமைைாக அந்த சநாக்கத்தின் 
 ிரகாரம் துமற ஒவ்சைான்றுக்கும் தயாரிக்கப் ட்டுள்ள ைிரிைான 
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திட்டங்களுக்கு அமைைானதாகவும் சைர்ப் ிக்கப் டும்  ிசரரிப்புகள்   
இமயபுள்ள ைிடயங்கள் சம் ந்தைான சகல தகைல்களும் சரியாக 
ஆராய்ந்ததன்  ின்னர் எனவும் உறுதிப் டுத்துதல் சைண்டும். 

 

(இ) விஞ்ஞாபனத்தில் உள்ள பிசரரிப்பானது பிற அதமச்சுகளுக்குத் 
கதாடர்புதடயதாயின் அல்லது அவற்றிற்கு  பாதிப்பிதன ஏற்படுத்துமாயின் அந்த 
அதமச்சுடன் கலந்துதரயாடி உடன்பாகடான்றிற்கு வந்திருத்தல் சவண்டும். 

அத்ததகய விடயங்களில்  இதயபுள்ள அதமச்சர்கள் இதணந்து கூட்டு 
விஞ்ஞாபனகமான்தறச் சமர்ப்பிப்பது கூடுதலான அளவில் கபாருத்தமானதாகும். 

 

 

(ஈ) பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற சட்டமூலங்களுக்கு  அங்கீகாரத்திதன 
 ாடி  சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற விஞ்ஞாபனகமான்றுக்கு சட்டமூலமானது 
மும்கமாழிகளிலும்  தயாரிக்கப்பட்டு இதணக்கப்பட சவண்டுகமன்பதுடன் 
இதனுடன் இந்த சட்டமூலத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் 
அரசியலதமப்பின்  ஏற்பாடுகளுக்கு முரணற்றதவகயனவும் அரசியலதமப்பின் 13 

ஆவது திருத்தத்தின் மூலம் விதிக்கப்பட்ட மட்டுப்பாட்டிற்கும்  உட்படாதகதனவும் 
இது பாராளுமன்றத்தில் சட்ட ரீதியாக இயற்றப்படலாகமனவும் குறிப்பிட்டு 
ககௌரவ சட்டமா அதிபரினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழானது 
இதணக்கப்பட்டுமிருத்தல் சவண்டும். 

 

(உ) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரத்ததப் 
கபறுவதன் கபாருட்டு அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள கவவ்சவறு  
சட்டங்களின் கீழ் ஆக்கப்படவுள்ள ஒழுங்குவிதிகளும், அரசாங்கத்தினால் 
தககயாப்பமிடப்படவுள்ள  உடன்படிக்தககள் கதாடர்பிலான  விஞ்ஞாபனங்களும்  
சட்டவதர ரின் ஒருப்பாட்டுடனும் ககௌரவ சட்டமா அதிபரின் அங்கீகாரம் 
கபறப்பட்டதன் பின்னரும் அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் சவண்டும்.  

 
(ஊ) ககாள்வனவு விடயங்கள் கதாடர்பிலான   விஞ்ஞாபனங்கதளச் சமர்ப்பிப்பதில்  

அரசாங்க ககாள்வனவு வழிகாட்டல் சகாதவ - 2006 இன்  8 ஆம்  அத்தியாயத்தில் 
விதித்துதரக்கப்பட்டுள்ளவாறு, குறித்துதரக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் ககாள்வனவு 
சமன்முதறயடீ்டுச் சதபக்கு சமன்முதறயடீ்டிதனச் சமர்ப்பிப்பதத இயலச் 
கசய்வதன் கபாருட்டு ககாள்வனவுக் குழுவின்  தீர்மானம் சகல கவற்றி கபறாத 
சகள்வியாளர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளகதனவும்,  ககாள்வனவு 
சமன்முதறயடீ்டுச் சதபக்கு சமன்முதறயடீுகள் கிதடத்துள்ளகதனவும்/ 
கிதடக்கவில்தலகயனவும் திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். 
ககாள்வனவு சமன்முதறயடீ்டுச் சதபக்கு சமன்முதறயடீுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விடயங்களில்  அச்சதபயின் சிபாரிசு பற்றியும்  அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டு அத்ததகய சிபாரிசின் பிரதிகயான்று இதணக்கப்படுதல் 
சவண்டும். 

 

(எ) விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயம் பற்றி அதமச்சரதவயினால் 
முன்னர் கலந்துதரயாடப்பட்டிருப்பின் இதயபுள்ள அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனத்தின் இலக்கமும் கூட்டம்  டாத்தப்பட்ட திகதியும் புதிய 
விஞ்ஞாபனத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படல் சவண்டும். 

 

(ஏ) அதமச்சரதவயினால் அறிக்தககயான்று சகாரப்பட்டு  புதிய அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனம் என்ற வடிவத்தில் இதயபுள்ள அறிக்தக  சமர்ப்பிக்கப்படும் சபாது 
மூல விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களும் புதிதாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற விஞ்ஞாபனத்தில் சுருக்கமாக சசர்த்துக் ககாள்ளப்பட 
சவண்டும். 
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(II)  ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சரினதும் இதயபுள்ள ஏதனய அதமச்சர்களினதும் 
அவதானிப்புதரகளின்றி கிதடக்கப்கபறுகின்ற ஏசதனும் விஞ்ஞாபனகமான்று சம்பந்தமாக 
தீர்மானம் எடுப்பது சாத்தியமற்றதாதகயினால், விஞ்ஞாபனத்ததச் சமர்ப்பிக்கும் 
அதமச்சானது இதயபுள்ள  விஞ்ஞாபனத்தத கவனமாக ஆய்வு கசய்து அதமச்சுக்கள்  
அவதானிப்புதரகதள சமர்ப்பிப்பதத இயலச் கசய்வதன் கபாருட்டு மிகவும் முன்கூட்டிசய  
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதள  ிதி, திட்டமிடல் அதமச்சுக்குப் பிரதியுடன் 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 

 

(III) அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்குக் கிதடக்கப்கபறுகின்ற அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் 
முதலில் குறித்த விடயத்ததக் தகயாளுகின்ற  அதமச்சரதவ உபகுழுவிற்குத்  
கதாடர்புபடுத்தப்படும். அத்ததக விஞ்ஞாபனங்கள்  இதயபுள்ள உபகுழுவின் 
சிபாரிசுகளுடன் மாத்திரசம அதமச்சரதவயினால் கலந்துதரயாடப்படுவதற்கு எடுத்துக் 
ககாள்ளப்படும். 

(IV) சகல அமைச்சரமை ைிஞ்ஞா னங்களும் மும்சைாழிகளில் சைர்ப் ிக்கப் டல் 
சைண்டும். எனினும் கமாழிகயான்றில் தயாரிக்கப்பட்ட  ீண்ட இதணப்புகதள 
மும்கமாழிகளிலும் தயாரித்து தாமதமின்றி சமர்ப்பிக்கும் கஷ்டத்திதனக் கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் ககாண்டு, இது  கதாடர்பில் பின்வருமாறு  டவடிக்தக எடுக்கப்படல் சவண்டும்.  

 

(அ) விஞ்ஞாபனங்களுடன் இதயபுள்ள  இதணப்புகள் பின்வரும் வகுதிகதளச் 
சசர்ந்ததவயாயின் அதவ  மும்கமாழிகளிலும் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

 * பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்காக சட்டவதர ரினால் தயாரிக்கப்பட்ட 
சட்டமூலங்கள் அல்லது குறித்த சட்டகமான்றின் துதணச் சட்டமாக பாராளுமன்ற 
அங்கீகாரத்திற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படும் கட்டதளகயான்று (இதயபுள்ள அதமச்சினால் 
சட்டவதர ருக்கு வழிகாட்டலாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் தவிர்ந்ததவ). 

 

 * அதமச்சரதவ அங்கீகாரம் கிதடத்ததன் பின்னர் கபாது மக்களின் தகவலுக்காக 
கவளியிடப்படவுள்ள  ஆவணகமான்று. 

 

 * கவளியிடப்படாவிட்டாலும் ஆனால் குறிப்பிட்ட துதறகயான்றுக்காகத் 
தயாரிக்கப்பட்ட ககாள்தகக் கூற்றுகள் சபான்ற பல்சவறு மட்டங்களிலும் 
உத்திசயாகத்தர்களினால் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு கருதப்பட்டுள்ள தவகளுமான  
ஆவணங்கள்.  

 

 * அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரத்தத  ாடி  சமர்ப்பிக்கப்படும் வதரவுச் 
சுற்றறிக்தககள். 

 

 *  அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரத்ததப் கபற்றதன் பின்னர் பாராளுமன்ற 
அங்கீகாரத்திற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள உடன்படிக்தககள். 

 

(ஆ) ஒருசிலரின் உபசயாகத்திற்காக கபரும் முயற்சிகயடுத்து மும்கமாழிகளிலும் சில 
ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட சவண்டியதாகவிருப்பின்  அத்ததகய முயற்சிகளின் 
 லன்கள் ஆகக் குதறவானதகாவிருக்கும். அத்ததகய ஆவணங்கதளத் 
தயாரிப்பதற்கு கபருளவு காலப்பகுதிதய கசலவழிக்க சவண்டியிருக்குகமன்பதன் 
காரணமாக அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனம் சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.   

 ீதிமன்றத்தில் ஆட்சசபிக்கப்படுவதற்கு உட்படத்தக்க ககாள்வனவுக் குழுக்களின் 
அறிக்தககள் கதாடர்பில் மும்கமாழிகளிலும் தயாரிக்கப்படும் 
வாசகங்களுக்கிதடசய ஏசதனும் ஒவ்வாதம காணப்படுமிடத்து அது 
குழப்ப ிதலதய  உருவாக்கலாம். இந்த விடயங்கதளக் கவனத்திற்கு எடுத்து 
ககாண்டு ககாள்வனவுக் குழுக்களின்  அறிக்தககதளயும் கதாழினுட்ப 
மதிப்படீ்டுக்குழுக்களின் அறிக்தககதளயும் கமாழிகயான்றில் (உத்திசயாகத்தர்கள் 
குழுவினால் ஆரம்பத்தில் தயாரிக்கப்படும் கமாழியில்) மாத்திரம் சமர்ப்பித்தல் 
சபாதுமானதாகும். எனினும், அத்ததகய விடயங்களில் பின்வருமாறு  டவடிக்தக 
எடுக்கப்படுதல் சவண்டும். 
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(I) ககாள்வனவுக் குழுக்களின் அறிக்தககளிலும் கதாழினுட்ப 
மதிப்படீ்டுக்குழுக்களின் அறிக்தககளிலும்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய 
விடயங்களுன் கபாழிப்கபான்று அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனத்துடன் 
இதணக்கப்படல் சவண்டும். 

 

(II) சமற்சபாந்த கதாடக்க விடயங்கதள அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனத்தில் 
உள்ளடக்குவதன்  ிமித்தம் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனம்  ீள்வதாகக் 
காணப்படின்  சுருக்கக் குறிப்கபான்று மும்கமாழிகளிலும் தயாரிக்கப்பட்டு 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனத்துடன் இதணத்துச் சமர்ப்பிக்கப்படலாம். 

 

(சமற்சபாந்த  (I),  (II) ஆகியவற்றின்  கீழுள்ள விடயங்களிலும்கூட  
உத்திசயாகத்தர்களினால் ஒப்பமிடப்பட்ட ககாள்வனவுக் குழுக்களின் 
அறிக்தககளும் கதாழினுட்ப மதிப்படீ்டுக்குழுக்களின் அறிக்தககளும் எந்த 
கமாழியிலும்  இதணக்கப்பட்டுச் சமர்ப்பிக்கப்படல் சவண்டும்). 

 

 

(இ) இதயபுள்ள அதமச்சினால் சட்டவதர ருக்கு வழிகாட்டலாகத் தயாரித்து 
அனுப்பப்படும் ஆவணங்களும் வதரவு வடிவத்திலுள்ள  ககாள்தகக் கூற்றுகளும் 
அவற்றின் உள்ளடக்கத்தில் உள்ள முக்கிய விடயங்கதளக் குறிப்பிடும் 
கபாழிப்கபான்றுடன் மும்கமாழிகளிலும்  சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.  

 

(V) அதமச்சரதவயின் அங்கீகாரம்  ாடப்படும் விடயங்கள் பற்றி விஞ்ஞாபனத்தின் இறுதிப் 
பந்தியில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். 

 

(VI) அதமச்சரதவ  விஞ்ஞாபனங்கதளத் தயாரிப்பதிலும் சமர்ப்பிப்பதிலும்  இந்த 
வழிகாட்டல்கதளயும் அதமச்சரதவச் கசயலாளரினால் காலத்திற்குக் காலம் 
கவளியிடப்படும் அறிவுறுத்துதரகதளயும் பின்பற்றுமாறு தங்கள் அதமச்சின் 
கசயலாளருக்கு அறிவுறுத்தவும்.  

 

 
 

 

       ஒப் ம் :  ைஹிந்த ராஜ க்ஷ, 
      சனாதி தி. 

 
 
2011 யூன் மாதம் 10 ஆம் திகதி.
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இமணப்பு 3 
அமைச்சரமை அலுைலகத்தின்  தைியினர்கள் 2011-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான  தைியணி  ற்றிய ைி ரங்கள் 

 தைியினர் ைமக அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
 தைியணி 

உள்ள டியான 
 தைியணி 

சைற்றிடைாகவுள்
ள  தைியணி 

சைலதிகப் 
 தைியணி 

சிசரட்ட மட்டம் 11 08 03 - 

முதலாம் மட்டம் 08 08 - - 

இரண்டாம் மட்டம் 28 24 04 - 

ஆரம்ப மட்டம் 26 25 01  

பிறஅமய/தற்காலிக/ஒப்பந்த அடிப்பதடயின் 
மீது (கமாழி கூட்டிதணப்பாளர்) 

- 02 
 

- - 

 73 67 8  

 
2011-12-31 திகதியில் இருந்தைாறான  தைியினர்கள் 

 

 பதவி அங்கீகரிக்கப்பட் 
எண்ணிக்தக 

உள்ளபடியான 
எண்ணிகதக 

கவற்றிடம் 

1 கசயலாளர் 01 01 - 

2 சமலதிகச் கசயலாளர் 03 02 01 

3 சிசரட்ட உதவிச் கசயலாளர் 02 01 01 

4 கணக்காளர் 01 01 - 

5 உதவிச் கசயலாளர் (இ. ி.சச) 02 01 01 

6 உதவிச் கசயலாளர் (இ. ி.சச சாராத) 01 01 - 

7 உதவிப்பணிப்பாளர் II (முன்னாள்  ிகழ்ச்சித்திட்ட வதரபாளர்) 01 01 - 

8  ிருவாக உத்திசயாகத்தர் 01 01 - 

9 கூட்டிதணப்புச் கசயலாளர் 01 01 - 

10 கமாழி கூட்டிதணப்பாளாா் (ஒப்பந்தம்) 02 -2 - 

11 கமாழி கபயர்ப்பாளர் 05 05 - 

12 முன்சனற்ற உதவியாளர் 01      01 (பதில்) - 

13 ஆவணமிடல் உதவியாளர் 02 - 02 

14 அரசாங்க முகாதமத்துவ உதவியாளர்    

 முன்னாள் எழுது ர் 12 12 - 

 ஆங்கிலச் சுருக்ககழுத்தாளர் 02 02 - 

 சிங்களச் சுருக்ககழுத்தாளர் 02 02 - 

 ஆங்கிலச் தட்கடழுத்தாளர் 03 03 - 

 சிங்களச் தட்கடழுத்தாளர் 02 02 - 

 தமிழ் தட்கடழுத்தாளர் 02 02 - 

  23 23  

15 உதவி  ிகழ்ச்சித்திட்ட வதரவாளர் 01 - 01 

16 நூலகர் 01 - 01 

17 தரவு உள்ளடீ்டாளர் 01 01 - 

18 வரசவற்பாளர் 01  01 

19 சாரதி 12 12 - 

20 ஏவலாளர் 01 01 - 

21 புத்தகம் கட்டு ர் 01 01 - 

22 அலுவலக உதவியாளர் 11 11 - 
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இமணப்பு 4 
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இமணப்பு 5 
அமைச்சரமை அலுைலகம் 

அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களுக்கான B முற் ணக் கணக்கின்  
ஒப் ீட்டுக் கூற்று 2011 ஆம் ஆண்டு 

 
ைிடய இலக்கம் 05011 

 
 கசலவினத்தின் உச்ச 

எல்தல 
கபறுதககளின் ஆகக் 
குதறந்த எல்தல 

பற்று மீதியின் உச்ச எல்தல 

ரூபா  ச ரூபா  ச ரூபா  ச 

ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தினால் 
வழங்கப்பட்ட எல்தலகள் 

1,256,000.00 1,500,000.00 15,000,000.00 

திருத்தியதமக்கப்பட்ட 
எல்தலகள் கட்டண இலக்கம் 

1,800,00.00 1,500,00.00 15,000,000.00 

வருட இறுதியில் உள்ளபடியான 
கபறுமதிகள் 

1,736,101.00 2,497,862.38 144,422,981.19 

( ி.ஒ. 503 (1) பிரகாரம் 
ஒப்பிடப்பட்டதன் பின்னர்) 

- - - 

 

02  அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களுக்கு கடன் ைற்றும் முற் ணக் கட்டுப் ாட்டுக் கணக்கு 
 

 திதணக்கள ஏடுகளின் படி திதறசசரி கணனி அறிக்தகயின் படி 

ரூபா  ச ரூபா  ச 

2011-01-01 ஆம் வருட ஆரம்பத்தில் முன் 
ககாணரப்பட்ட  ிலுதவ 

10,725,100.68 145,184,742.52 

கூட்டு வருடத்தினுள் கமாத்த பற்று 3,234,358... 13,970,752.68 

இதணப்பு இலக்கம் 01   

கழிக்குக : வருடத்தினுள் கமாத்த வரவு 2,888,190.38 148,084,226.95 

இதணப்பு இலக்கம் 01   

வருட இறுதியில் மீதி 11,071,268.30 11,071,268.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


