அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனங்கைள அைமச்சரைவக்கு சமப்பித்தல்
ெதாடபிலான வழிகாட்டல்கள்
01.

அைமச்சரைவயின் அங்கீ காரம் நாடப்பட ேவண்டிய விடயங்கள்:
அரசியலைமப்பின்

கீ ழ்

நிருவாக

விதிகளின்

ஒழுங்கு

அல்லது

பிற

கீ ழ்

எந்த
பிற

எழுத்திலான

சட்டத்தின்

அதிகாரபீடங்களுக்கு

ைகயளிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் ந/ங்கலாக

/

கீ ழ்

அல்லது

நிறுவனங்களுக்குக்

அரசாங்கத்தின் சா0பில் எடுக்கப்படவுள்ள

முக்கியமான த/0மானங்களுக்கு மாத்திரேம அைமச்சரைவயின் அங்கீ காரம் நாடப்படல்
ேவண்டும்.

இதற்கைமவாக

ேவண்டுகின்ற

விடயங்கள் பின்வருவனவாகும்:

(i)

அங்கீ காரத்ைதப்

பிரதானமாக

வரவு ெசலவுத்திட்ட உைரயில் ேச0த்துக் ெகாள்ளப்பட்டதன் பயனாக
ஏற்கனேவ

அைமச்சரைவ

பயனாக

அைமச்சரைவயின்

விடயங்கள்
(ii)

அைமச்சரைவயின்

ேமல்

விஞ்ஞாபனெமான்றில்
அங்கீ காரம்

ேச0த்துக்

அல்லது

ெகாள்ளப்பட்டதன்

ஏற்கனேவ

வழங்கப்பட்டுள்ள

தவி0ந்த பிற முக்கியமான ெகாள்ைக விடயங்கள்.
இல்

(i)

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன்

பிரகாரம்

ெகாள்ைகெயான்றாக

அங்கீ கrக்கப்பட்டுள்ள பிேரrப்புகைள நைடமுைறப்படுத்துவதற்காக இையபுள்ள
அைமச்சுக்களினால் தயாrக்கப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் கருத்திட்டங்களும்.
(iii)

முதற்கட்டமாக புதிய சட்டங்கைள தயாrக்குமாறு
சட்டெமான்றிற்கான

திருத்த

அறிவுறுத்துவதற்கும்
அவ்வண்ணம்

அதன்

அங்கீ காரத்ைதப்

ெபாறுப்பான

அவருக்குக்

பணிகள்

வைரவுச்

சட்டவைரநருக்கு

முடிவுற்றதன்

சட்டத்ைத

பின்ன0

வ0த்தமானியில்

அவற்ைறப் பாராளுமன்றத்தில் சம0ப்பிப்பதற்கும்.

ெபறுவதற்காக

விடயத்திற்குப்

தயாrக்குமாறு

வைரவுப்

தயாrக்கப்பட்ட

ெவளியிடுவதற்கும்
(iv)

சட்டத்ைதத்

அல்லது ஏற்கனேவயுள்ள

பாராளுமன்றத்திற்குச்

அைமச்சrனால்

ைகயளிக்கப்பட்டுள்ள

சம0ப்பிக்கப்படவுள்ள

இையபுள்ள

சட்டங்களின்

அதிகாரங்களின்

மீ து

கீ ழ்

அவrனால்

விடுக்கப்பட்ட கட்டைளகள் / ஒழுங்குவிதிகள் அல்லது அறிவித்தல்கள்.
(v)

அரசாங்கத்தின்

சா0பில்

அைமப்புகளுடன்

ெவளிநாட்டு

அரசாங்கங்களுடன்

ைகச்சாத்திடப்படவுள்ள

சகல

/

ச0வேதச

உடன்படிக்ைககளும்

புrந்துண0வு உடன்படிக்ைககளும்.
(vi)

அப்ேபாைதய
ெகாள்வனவு
பட்டுள்ள

ேதசிய

ெகாள்வனவு

வழிகாட்டல்களின்

அைமச்சின்

முகவராண்ைமயினால்

உrய

ெகாள்வனவுக்

குைறநிரப்பியில்
குழுவின்

ெவளியிடப்பட்ட
குறித்துைரக்கப்

ெபறுமதி

எல்ைலகைள

ெகாள்வனவுகள்

சம்பந்தமாக

விஞ்சுகின்ற ேகள்விகளின் ைகயளிப்பு.
(vii)

ேமல்

(vi)

இல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

அைமச்சரைவயினால் நியமனஞ் ெசய்யப்படும் விேசட ெகாள்வனவுக் குழுக்கள்,

அைமச்சரைவயினால்
குழுக்கள்,

நியமனஞ்

அைமச்சரைவயினால்

குழுக்கள்

ஆகியவற்ைற

ெசய்யப்படும்
நியமனஞ்

நியமிக்கும்

மதியுைர

ெகாள்வனவுக்

ெசய்யப்படும்

ெபாருட்டு

இணக்கப்ேபச்சுக்

ெபாது

திைறேசrக்கு

அதிகாரத்திைன ைகயளிப்பதற்கு அங்கீ காரத்ைத எதி0பா0த்தல்.
(viii)

ேதசிய

நலனின்

ெபாருட்டு

விதிவிலக்கான

நிைலைமகளில்

நிதி

ஒழுங்குவிதிகள், தாபன விதிக் ேகாைவ, ேதசிய ெகாள்வனவு வழிகாட்டல்கள்
மற்றும்

நிதி, திட்டமிடல்

நைடமுைற

மீ தான

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

அைமச்சினால்

ெவளியிடப்பட்ட

வழிகாட்டல்களின்

II

ஏற்பாடுகளிலிருந்து

ஆம்

விலகி

அரசாங்க

பகுதி

ேகள்வி

ஆகியவற்றில்

நடவடிக்ைக

எடுப்பதற்கு

அங்கீ காரத்ைத நாடுதல்.
(ix)

வரவு ெசலவுத் திட்டத்திலிருந்து குறித்ெதாதுக்கப்பட்டுள்ள

நிதி ஏற்பாடுகைள

மாற்றுவதன் மூலம் ெசலவினத்ைத எதி0ேநாக்க முடியாத நிைலயில் உள்ள
அல்லது அடுத்த வரவு ெசலவுத் திட்டம் வைர பிற்ேபாட முடியாத நிைலயில்
உள்ள

அவசர

மதிப்பீடுகைள
(x)

வருடாந்த

அரச

விடயங்களுக்காக

பாராளுமன்றத்திற்கு

குைறநிரப்பு

சம0ப்பித்தல்.

ஒதுக்கீ ட்டுச்

சட்டமூலத்தின்

இரண்டாவது

அட்டவைணயில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முற்பணக் கணக்கு எல்ைலகைளத் திருத்துதல்.
(xi)

அரசியலைமப்பின்

55(1)

அரசியலைமப்பின்

ஏற்பாடுகளுக்கு

ெதாட0பிலான

சகல

ஆம்

உறுப்புைரயின்
உட்பட்டு

ெகாள்ைக

நியதிகளின்

அரசாங்க

விடயங்கைளயும்

பிரகாரம்

உத்திேயாகத்த0கள்
வகுத்தைமப்பதற்கும்

த/0மானிப்பதற்கும் அங்கீ காரம் ெபற்றுக் ெகாள்ளல்.
(xii)

அரசியலைமப்பின்

55(2)

அைமச்சரைவக்கு

உறுப்புைரயின்

ைகயளிக்கப்பட்டுள்ள

ெசயலாள0கைளயும்
நியமனங்கள்,

ஆம்

உள்ளடக்கி

பதவியுய0வுகள்,

நியதிகளின்

அதிகாரங்களின்

சகல

திைணக்களத்

இடமாற்றங்கள்,

கீ ழ்

பிரகாரம்
மாவட்ட

தைலவ0களினதும்

ஒழுக்காற்று

கட்டுப்பாடுகள்

மற்றும் பதவி ந/க்கம் ெதாட0பிலான விடயங்கள்.
(xiii)

அரசாங்கக்

கூட்டுத்தாபனங்களினதும்

நியதிச்

சட்டசைபகளினதும்

ஆண்டறிக்ைககைளயும் கணக்கு கூற்றுக்கைளயும் / வருடாந்த ெசயலாற்றுைக
அறிக்ைககைளயும்
2012

யூன்

பாராளுமன்றத்தில் சம0ப்பித்தல். (இந்த விடயம் ெதாட0பில்

மாதம்

27

ஆம்

திகதியன்று

த/0மானத்திற்கைமவாக சம0ப்பிக்கப்படவுள்ள
02.

அங்கீ காரத்தின்

ெபாருட்டு

அைமச்சரைவக்கு

எடுக்கப்பட்ட

அைமச்சரைவத்

அறிக்ைககைளயும் உள்ளடக்கி)
சமப்பிக்கப்படத்

ேதைவயற்ற

விடயங்கள்
(i)

அரசியலைமப்பிலுள்ள
ெவௗிப்படுத்தல்கள்,
விதிக்ேகாைவ,
ெகாள்வனவு

ஏற்பாடுகளின்

பிரகாரம்

ஒழுங்குவிதிகள்,

நிதிப்

அரசாங்க

ேசைவகள்

வழிகாட்டல்கள்

அல்லது

பிரமாணங்கள்,

ஆைணக்குழுவின்

முதலியன

கட்டைளகள்,

அடங்கலாக

தாபன

நைடமுைற
ேவறு

விதி,

ஏேதனும்

இைடேந0 விைளவான சட்டத்திலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் அைமச்சரைவ
தவி0ந்த

பிற

அதிகாரபீடங்கள்

திருத்தத்தின்

ஒன்பதாம்

குறித்துைரக்கப்பட்டுள்ள

மீ து

(அரசியலைமப்பின்

அட்டவைணயில்

விடயங்கைளயும்

பதின்மூன்றாவது

பட்டியல்

உள்ளடக்கி)

I

இல்

ைகயளிக்கப்பட்டுள்ள

விடயங்கள்.

(ii)

ேதசிய

நலனின்

ெபாருட்டு

அத்தியாவசியமானைவகளாகவிருந்தாெலாழிய,

அரசாங்க ெதாழில் முயற்சிகள், அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் நியதிச்
சட்டசைபகள்

ஆகியவற்றின்

பணிப்பாள0கள்

சைபயினால்

இையபுள்ள

நிறுவனங்களின் வ0த்தக rதியான ஒப்ேபறு வாய்ப்பு நிைலயின் அடிப்பைடயில்
எடுக்கப்பட்ட

த/0மானங்களுக்கு

இைசவற்ற

த/ரமானங்கைள

எடுத்தைல

தவி0த்தல்.
(iii)

ந/திமன்றெமான்றின்

முன்

முடிவுறாமல்

எதி0பா0த்த

நிைலயில்

உள்ள

விடயங்கள் (எனினும், சட்ட விடயெமான்றின் ெதாட0பில் த/0த்துக் ெகாள்வதற்கு
இையபுள்ள

தரப்புகளுடன்

உடன்பாட்டுக்கு

வருவதற்கு

அைமச்சரைவயின்

அங்கீ காரம் ேதைவயானது).
(iv)

ந/திமன்றக்

கட்டைளெயான்ைற

நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு

ெடான்ைறச் சம0ப்பிப்பதற்கு ஏற்பாடு உள்ளேபாதிலும்

(ேமன்முைறயீ

அவ்வாறு ெசய்வதற்கு

எதி0பா0க்கப்படாத விடயெமான்றில் மட்டும்).
(v)

விேசட

ெதாழில்சா0

/

ெதாழில்களுக்கும்கூட

ெதாழில்நுட்பத்

அங்கீ கrக்கப்பட்ட

துைறகளுக்கும்

பதவியணிக்குப்

/ேத0ச்சித்

புறம்பாக, ெபாதுத்

திைறேசrயின் முன் அங்கீ காரமின்றி ஆேலாசக0கைள / உசாத்துைணவ0கைள
நியமித்தல்.
(vi)

அைமச்சரைவயினால்

எடுக்கப்பட்ட

பிற அதிகாரபீடங்களிடம்
03.

த/0மானெமான்றின்

நியதிகளின்

பிரகாரம்

ைகயளிக்கப்பட்ட விடயங்கள்.

அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனங்கைளத் தயாrத்தல்:
(i)

ேமற்ேபாந்த

01 ஆம்

02 ஆம்

கவனத்திற்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட

ேவண்டிய

அைமச்ச0களின்

பந்திகளில்

ெகாண்டு

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

அைமச்சரைவயின்

விடயங்கள்

ஆேலாசைனக்கைமய

சம்பந்தமாக
அைமச்சரைவ

விடயங்கைளக்

அங்கீ காரம்
மாத்திரம்

ெபற்றுக்

மாண்புமிகு

விஞ்ஞாபனங்கைளத்

தயாrத்தலானது, அைமச்சின் ெசயலாளrனால் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண்டும்.
(அ)

அைமச்சரைவ

விஞ்ஞாபனத்தில்

உள்ள

பிேரrப்புகள்

ெதாட0பிலான

ெபாறுப்பானது மாண்புமிகு அைமச்சருக்கு உrயதாகவிருந்த ேபாதிலும்,
அதிலுள்ள விடயங்களின் ெசம்ைம ெதாட0பில் அைமச்சின் ெசயலாள0
ெபாறுப்புைடயவராதல்

ேவண்டும்.

ஆதலால்,

அைமச்சரைவ

விஞ்ஞாபனங்கள் அைமச்சரைவ அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் ேபாது
உள்ளடக்க

விளக்கக்

ஒப்பமிடப்படாத

கடிதம்

சந்த0ப்பங்களில்,

அைமச்சின்
இந்தக்

கடிதம்

ெசயலாளrனால்
அைமச்சின்

சிேரட்ட

உத்திேயாகத்த0 ஒருவrனால் ேமெலாப்பமிடப்பட்டிருத்தல் ேவண்டும்.
(ஆ)

சம0ப்பிக்கப்படும்

பிேரrப்புகள்

பரந்த

கட்டுக்ேகாப்பிற்கு

அைமவானதாக

அரசாங்க

இருக்க

ெகாள்ைக

ேவண்டுெமன்பேதாடு,

சம0ப்பிக்கப்படும் தகவல்கள் சrயாக ஆராயப்பட்டதன் பின்ன0 குறித்த
பிேரrப்புகள்

சம0ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன

என்பைதயும்

உறுதிப்படுத்துதல்

ேவண்டும்.
(இ)

விஞ்ஞாபனத்தில்

உள்ள

பிேரrப்பானது

பிற

அைமச்சுகளுக்குத்

ெதாட0புைடயதாயின் அல்லது அவற்றிற்கு தாக்கத்ைத ெசலுத்துமாயின்
அந்த

அைமச்சுடன்

கலந்துைரயாடி

ேவண்டும்.

அத்தைகய

இைணந்து

கூட்டு

உடன்பாெடான்றிற்கு

விடயங்களில்

வந்திருத்தல்

இையபுள்ள

விஞ்ஞாபனெமான்ைறச்

அைமச்ச0கள்

சம0ப்பிப்பது

கூடுதலான

அளவில் ெபாருத்தமானதாகும்.
(ஈ)

பாராளுமன்றத்திற்குச்

சம0ப்பிக்கப்படுகின்ற

சட்டமூலங்களுக்கு

அங்கீ காரத்திைன

சம0ப்பிக்கப்படுகின்ற

விஞ்ஞாபனங்களுக்கு

நாடி

சட்டமூலமானது

மும்ெமாழிகளிலும்

ேவண்டுெமன்பதுடன்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள

ஏற்பாடுகள்

முரணற்றைவெயனவும்
மூலம்
ெகௗரவ

இந்த

சட்டமா

rதியாக

ஏற்பாடுகளுக்கு

ஆவது
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மட்டுப்பாட்டிற்கும்

சட்ட

இைணக்கப்பட
சட்டமூலத்தில்

அரசியலைமப்பின்

அரசியலைமப்பின்

விதிக்கப்பட்ட

பாராளுமன்றத்தில்

தயாrக்கப்பட்டு

இதனுடன்

திருத்தத்தின்

உட்படாதெதனவும்

இயற்றப்படலாெமனவும்

அதிபrனால்

வழங்கப்படும்

இது

குறிப்பிட்டு

சான்றிதழானது

இைணக்கப்பட்டுமிருத்தல் ேவண்டும்.
(உ)

பாராளுமன்றத்தில்
அங்கீ காரத்ைதப்

சம0ப்பிப்பதற்கு
ெபறுவதன்

சம0ப்பிக்கப்படவுள்ள

ெபாருட்டு

ெவவ்ேவறு

ஒழுங்குவிதிகளும்,

முன்ன0,

உடன்படிக்ைககள் ெதாட0பிலான

அைமச்சரைவக்குச்

சட்டங்களின்

அரசாங்கத்தினால்

அைமச்சரைவயின்
கீ ழ்

ஆக்கப்பட்டுள்ள

ைகெயாப்பமிடப்படவுள்ள

விஞ்ஞாபனங்களும்

சட்டவைரநrன்

ஒருப்பாட்டுடனும் ெகௗரவ சட்டமா அதிபrன் அங்கீ காரம் ெபறப்பட்டதன்
பின்னரும் அைமச்சரைவக்குச் சம0ப்பிக்கப்படல் ேவண்டும்.
(ஊ)

ெகாள்வனவு
சம0ப்பிப்பதில்
8 ஆம்
பட்ட

விடயங்கள்

ெதாட0பிலான

விஞ்ஞாபனங்கைளச்

அரசாங்க ெகாள்வனவு வழிகாட்டல் ேகாைவ - 2006 இன்

அத்தியாயத்தில் விதித்துைரக்கப்பட்டுள்ளவாறு, குறித்துைரக்கப்
காலப்பகுதியில்

ேமன்முைறயீட்டிைனச்
ெகாள்வனவுக்

ெகாள்வனவு
சம0ப்பிப்பைத

குழுவின்

ேமன்முைறயீட்டுச்
இயலச்

த/0மானம்

ெசய்வதன்

சகல

ெவற்றி

சைபக்கு
ெபாருட்டு
ெபறாத

ேகள்வியாள0களுக்கும்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளெதனவும்,

ெகாள்வனவு

ேமன்முைறயீட்டுச் சைபக்கு ேமன்முைறயீடுகள் கிைடத்துள்ளெதனவும்/
கிைடக்கவில்ைலெயனவும் திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்படுதல் ேவண்டும்.
ெகாள்வனவு
சம0ப்பிக்கப்பட்ட

ேமன்முைறயீட்டுச்

சைபக்கு

ேமன்முைறயீடுகள்

விடயங்களில்

அச்சைபயின்

சிபாrசு

பற்றியும்

அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு அத்தைகய சிபாrசின்
பிரதிெயான்று இைணக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
விஞ்ஞாபனத்தில்

(எ)

யினால்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

முன்ன0

அைமச்சரைவ

பற்றி

அைமச்சரைவ

கலந்துைரயாடப்பட்டிருப்பின்

இையபுள்ள

விஞ்ஞாபனத்தின்

விடயம்

இலக்கமும்

கூட்டம்

நடாத்தப்பட்ட

திகதியும் புதிய விஞ்ஞாபனத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படல் ேவண்டும்.

அைமச்சரைவயினால்

(ஏ)

அறிக்ைகெயான்று

ேகாரப்பட்டு

புதிய

அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனம் என்ற வடிவத்தில் இையபுள்ள
சம0ப்பிக்கப்படும்
விடயங்களும்

ேபாது

மூல

புதிதாகச்

அறிக்ைக

விஞ்ஞாபனத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

சம0ப்பிக்கப்படுகின்ற

விஞ்ஞாபனத்தில்

சுருக்கமாக ேச0த்துக் ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
(ii)

நிதி,

திட்டமிடல்

அைமச்சrனதும்

அவதானிப்புைரகளின்றி

இையபுள்ள

கிைடக்கப்ெபறுகின்ற

ஏைனய

அைமச்ச0களினதும்

ஏேதனும்

விஞ்ஞாபனெமான்று

சம்பந்தமாக த/0மானம் எடுப்பது சாத்தியமற்றதாைகயினால், விஞ்ஞாபனத்ைதச்
சம0ப்பிக்கும் அைமச்சானது இையபுள்ள
ெசய்து

உrய

அவதானிப்புைரகைள
முன்கூட்டிேய
ஏைனய

விஞ்ஞாபனத்ைத கவனமாக ஆய்வு

அைமச்சுக்களின்
சம0ப்பிப்பைத

அைமச்சரைவ

அைமச்சுகளுக்கும்

அைமச்ச0கள்

இயலச்

ெசய்வதன்

விஞ்ஞாபனங்கைள
பிரதிகளுடன்

நிதி

அவ0களுைடய
ெபாருட்டு

மிகவும்

அைமச்சுக்கும்

அைமச்சரைவ

உrய

அலுவலகத்துக்கு

சம0ப்பித்தல் ேவண்டும்.
(iii)

அைமச்சரைவ

அலுவலகத்திற்குக்

விஞ்ஞாபனங்கள்
அைமச்சரைவ

முதலில்

உபகுழுவிற்குத்

விஞ்ஞாபனங்கள்
மாத்திரேம

இையபுள்ள

கிைடக்கப்ெபறுகின்ற

குறித்த

ைகயாளுகின்ற

ெதாட0புபடுத்தப்படும்.

அைமச்சரைவ

அைமச்சரைவயினால்

அைமச்சரைவ

விடயத்ைதக்
உபகுழுவின்

அத்தைகய
சிபாrசுகளுடன்

கலந்துைரயாடப்படுவதற்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்படும்.
(iv)

சகல

அைமச்சரைவ

விஞ்ஞாபனங்களும்

மும்ெமாழிகளில்

சம0ப்பிக்கப்படல்

ேவண்டும். எனினும் ெமாழிெயான்றில் தயாrக்கப்பட்ட ந/ண்ட இைணப்புகைள
மும்ெமாழிகளிலும்

தயாrத்து

தாமதமின்றி

கவனத்திற்கு எடுத்துக் ெகாண்டு, இது
எடுத்தல் ேவண்டும்.

சம0ப்பிக்கும்

கஷ்டத்திைனக்

ெதாட0பில் பின்வருமாறு நடவடிக்ைக

(அ)

விஞ்ஞாபனங்களுடன் இையபுள்ள
ேச0ந்தைவயாயின்

அைவ

இைணப்புகள் பின்வரும் வகுதிகைளச்

மும்ெமாழிகளிலும்

சம0ப்பிக்கப்படுதல்

ேவண்டும்.
*

பாராளுமன்றத்தில்

சம0ப்பிக்கப்படுவதற்காக

சட்டவைரநrனால்

தயாrக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் அல்லது குறித்த சட்டெமான்றின்
துைணச்

சட்டமாக

பாராளுமன்ற

அங்கீ காரத்திற்காகச்

சம0ப்பிக்கப்படும் கட்டைளெயான்று (இையபுள்ள அைமச்சினால்
சட்டவைரநருக்கு வழிகாட்டலாகத் தயாrக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்
தவி0ந்தைவ).
*

அைமச்சரைவ அங்கீ காரம் கிைடத்ததன் பின்ன0 ெபாது மக்களின்
தகவலுக்காக ெவளியிடப்படவுள்ள

*

ஆவணெமான்று.

ெவளியிடப்படாவிட்டாலும் ஆனால் குறிப்பிட்ட துைறெயான்றுக்
காகத் தயாrக்கப்பட்ட ெகாள்ைகக் கூற்றுகள் ேபான்ற பல்ேவறு
மட்டங்களிலும் உத்திேயாகத்த0களினால் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு
கருதப்பட்டுள்ளைவகளுமான

*

அைமச்சரைவயின்

ஆவணங்கள்.

அங்கீ காரத்ைத

நாடி

சம0ப்பிக்கப்படும்

வைரவுச் சுற்றறிக்ைககள்.
*

அைமச்சரைவயின்
பாராளுமன்ற

அங்கீ காரத்ைதப்

ெபற்றதன்

அங்கீ காரத்திற்காகச்

பின்ன0

சம0ப்பிக்கப்படவுள்ள

உடன்படிக்ைககள்.
(ஆ)

ஒருசிலrன்
களிலும்

உபேயாகத்திற்காக

சில

இைணப்புகள்

அத்தைகய

முயற்சிகளின்

அத்தைகய

ஆவணங்கைளத்

ெபரும்

நலன்கள்

ஆகக்

ேவண்டியிருக்குெமன்பதன்

விஞ்ஞாபனம்

சம0ப்பிப்பதில்

உட்படத்தக்க

மும்ெமாழிகளிலும்

ஏேதனும்

ஒவ்வாைம

ெகாள்வனவுக்

மதிப்பீட்டுக்குழுக்களின்
ெமாழியில்)
அத்தைகய

வாசகங்களுக்கிைடேய
அது

கவனத்திற்கு

அறிக்ைககைளயும்

குழப்பநிைலைய
எடுத்து

ெயான்றில்
தயாrக்கப்படும்

ேபாதுமானதாகும்.

பின்வருமாறு

ெகாண்டு

ெதாழினுட்ப

ெமாழி

ஆரம்பத்தில்

சம0ப்பித்தல்

விடயங்களில்

அறிக்ைககள்

அறிக்ைககைளயும்

குழுவினால்

மாத்திரம்

அைமச்சரைவ
ந/திமன்றத்தில்

குழுக்களின்

தயாrக்கப்படும்

விடயங்கைளக்

காலப்பகுதிைய

காரணமாக

காணப்படுமிடத்து

குழுக்களின்

(உத்திேயாகத்த0கள்

ெபருளவு

ஏற்படலாம்.

ெகாள்வனவுக்

ெதாட0பில்

உருவாக்கலாம். இந்த

தாமதம்

மும்ெமாழி

ேவண்டியதாகவிருப்பின்
குைறவானதகாவிருக்கும்.

தயாrப்பதற்கு

ெசலவழிக்க
சவாலுக்கு

முயற்சிெயடுத்து

தயாrக்கப்பட

நடவடிக்ைக

எனினும்,

எடுக்கப்படுதல்

ேவண்டும்.
(i)

ெகாள்வனவுக்

குழுக்களின்

மதிப்பீட்டுக்குழுக்களின்

அறிக்ைககளிலும்

அறிக்ைககளிலும்

ெதாழினுட்ப

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

முக்கிய விடயங்களின் ெபாழிப்ெபான்று / சுருக்க விபரெமான்று
அைமச்சரைவ விஞ்ஞாபனத்துடன் இைணக்கப்படல் ேவண்டும்.
(ii)

ேமற்ேபாந்த

ெதாடக்க

விஞ்ஞாபனத்தில்

விடயங்கைள

உள்ளடக்குவதன்

விஞ்ஞாபனம் ந/ள்வதாகக் காணப்படின்
மும்ெமாழிகளிலும்

நிமித்தம்

அைமச்சரைவ
அைமச்சரைவ

சுருக்கக் குறிப்ெபான்று

தயாrக்கப்பட்டு

அைமச்சரைவ

விஞ்ஞாபனத்துடன் இைணத்துச் சம0ப்பிக்கப்படலாம்.
(ேமல்

(i),

(ii)

சந்த0ப்பங்களிலும்கூட

ஒப்பமிடப்பட்ட

ெகாள்வனவுக்

ெதாழினுட்ப

மதிப்பீட்டுக்குழுக்களின்

இைணப்புக்கள்,

குழுக்களின்

உத்திேயாகத்த0கள்

உத்திேயாகத்த0களினால்
அறிக்ைககள்
அறிக்ைககள்

குழுவினால்

மற்றும்
ேபான்ற

ஆரம்பத்தில்

தயாrக்கப்படும் ெமாழியிேலேய சம0ப்பிக்கப்படல் ேவண்டும்).
(இ)

இையபுள்ள அைமச்சினால் சட்டவைரநருக்கு வழிகாட்டலாகத் தயாrத்து
அனுப்பப்படும்

ஆவணங்களும்

வைரவு

வடிவத்திலுள்ள

ெகாள்ைகக்

கூற்றுகளும் அவற்றின் உள்ளடக்கத்தில் உள்ள முக்கிய விடயங்கைளக்
குறிப்பிடும்

ெபாழிப்ெபான்றுடன்

மும்ெமாழிகளிலும்

வழங்கி,

ஒருெமாழியில் சம0ப்பிக்கப்படலாம்.
(v)

அைமச்சரைவயின் அங்கீ காரம் நாடப்படும் விடயங்கள் பற்றி விஞ்ஞாபனத்தின்
இறுதிப் பந்தியில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படுதல் ேவண்டும்.
****************

