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 அரசாங்க நிர்வாக மற்றும்  

 முகாகமத்துவ அகமச்சு 

  சுதந்திர சதுக்கம் 

  ககாழும்பு  07. 

  2016.12.29 

 

அகமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் 

மாகாண பிரதம கசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தாபனவிதிக் ககாகவக்கு  புதிதாக ஒப்பந்த மாதிாிகயான்கற  உட்கசர்த்தல் 

 

2014.05.19  ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 09/2014 மற்றும் 2015.04.15  

ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக கடிதம் 01/2015 கதாடர்பாக தங்களது 

கவனம்  ஈர்க்கப்படுகின்றது.  

 

02. அச் சுற்றறிக்ககயின் ஏற்பாடுகளுக்கு அகமய தமது துகணவருடன் 

கவளிநாகடான்றுக்குச் கசல்லும்  அரசாங்க அலுவலர்கள் 33 ஆவது பின்னிகணப்பாக 

தாபன விதிக் ககாகவயில் உட்கசர்க்கப்படும், இவ் இகணப்பு 01 மாதிாிப்படித்திற்கு 

அகமய ஒப்பந்தகமான்றில் உள்ளடக்கப்பட கவண்டும் எனவும், தாபனவிதிக் 

ககாகவயின்  XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 16:5 ஆம் உப பிாிவு பின்வரும் வககயில் 

திருத்தியகமக்கப்பட கவண்டும் எனவும் 2016.05.03  ஆந் திகதிய அகமச்சரகவக் 

கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 



16:5  விடுமுகற வழங்கப்படுவது கற்கக கதாடர்பாக எனில், 9 ஆவது 

பின்னிகணப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறும், கதாழில் கதாடர்பாக எனில், 

10 ஆம் பின்னிகணப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறும் அலுவலர் 

ஒப்பந்தகமான்றில் கககயாப்பமிடல் கவண்டும். கற்கககயத் 

கதாடர்வதுடன் கதாழில் புாிவகதயும் கநாக்காக ககாண்டு விடுமுகற 

வழங்கப்படும் கபாது, பயன்படுத்த கவண்டிய மாதிாிப் படிவம் 11 ஆம் 

பின்னிகணப்பின் படி அகமதல் கவண்டும் என்பதுடன், தனது துகணவர் 

கவளிநாட்டு புலகமப் பாிசில்  ஒன்று கதாடர்பாக  கதர்ந்கதடுக்கப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில் அவருடன் கவளிநாடு கசல்லும் அலுவலர் 33 ஆம் 

பின்னிகணப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறும் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

கககயாப்பமிடல் கவண்டும். 

 

        ஒப்பம்./ கே. கே. ரத்னசிாி 

கசயலாளர் 

                        அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு 

 

 



 

 

33 ஆவது பின்னிணைப்பு 

 (XII – 16:1:9) 

cau; fy;tpapd; nghUl;L ntsp ehl;Lf;Fr; nry;Yk; mur cj;jpNahfj;jUld; rk;gskw;w 
tpLKiw 

ngw;Wr; nry;Yk; mur NritapYs;s tho;f;ifj;Jiz ifr;rhj;jplg;gl Ntz;ba 
xg;ge;jg; gbtk; 

(jhgdg; gzpg;ghsu; ehaj;jpd; mDkjpapd;wp ,g;gbtj;jpid jpUj;jk; nra;jyhfhJ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(,q;F cj;jpNahfj;ju; vdf; Fwpg;gplg;Lk;) (1) --------------------- 

vd;gtu; xU fl;rpf;fhuuhfTk; (,q;F murhq;fk; vdf; Fwpg;gplg;gLk;) 
,yq;ifr;; rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; nghUl;L kw;Wk; rhu;ghfr; 
nraw;gLk; (,q;F (2) ---------------------- vdf; Fwpg;gplg;gLk;) ,yq;ifapd; 
(3) ------------------------ gjtp tfpf;Fk; (2) ------------------------------ kw;iwa 

fl;rpahsUk; cld;gl;L ( (3) ------------------------ gjtp tfpf;Fk; 
$wg;gl;Ls;s (3) --------------------- ,d; gpd;du; mg; gjtpapd; nghUl;L 
mt;tg;NghJ epakpf;fg;gLk; mtuJ mLj;J tUgtu;fSk; (3) -----------------
-- vd;Dk; gjj;jpw;F cl;gLgtu;fshtu;.) 
,U rhuhUk; tUlk; ,uz;lhapuj;J -------------- Mk; Mz;L -------------
khjk; ----------------Me; jpfjp vOjp ifnahg;gkplg;gLk; xg;ge;jg; 
gj;jpukhFk;. 
 
 
(5) ------------------- ,w;F XII mj;jpahaj;jpd; 16:1:9 gpuptpd; 
Vw;ghLfSf;fika tho;f;ifj; JizAld; nry;tjw;F Vw;wtifapy; 
mt; cj;jpNahfj;ju; Kjw; jlitahf (4 )------------------ khj fhyj;jpd; 
nghUl;L rk;gskw;w tpLKiwf;F Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;Ls;sjhYk;> 
 
 
jw;NghJ ,q;F vOjp ifnahg;gkpLk; xg;ge;jj;jpd; tpguq;fs; 
,t;thwhFk; :- 
 
  
(1) (5) --------------------- ,w;F XII mj;jpahaj;jpd; 16:1:9 gpuptpd; 
 Vw;ghLfSf;fika tho;f;ifj; JizAld; nry;tjw;F 
 Vw;wtifapy;  Nkw;gb cj;jpNahfj;jUf;F 20 -------- Me; jpfjp 
 njhlf;fk; (4) ---------------  khj fhyj;jpw;Fr; rk;gskw;w 
 tpLKiwapidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F  rk;gskw;w tpLKiwia 
 mDkjpg;gjw;F muR cld;gLfpd;wJ. 
 
 
(2) ,t; cj;jpNahfj;ju; :- 
 
 (i) ,q;F $wg;gl;l (3) ---------------------- ,d; Kd; mDkjpapidg; 
  ngw;Wf; nfhs;shJ> $wg;gl;Ls;s rk;gskw;w   
  tpLKiwapy; kpFjpahfTs;s ve;jnthU   
  fhyg;gFjpiaAk; NtW      vt;tpjkhd  
  fhupaj;jpw;fhfTk; <LgLj;jgl khl;lhJ vdTk;> 
 
 

(1)  cj;jpNahfj;jupd;   

  KOg; ngau; kw;Wk; 
  gjtpg; ngau;  
 

(2) epWtdj; jiytupd; 
 KOg; ngau; 

(3) epWtdj; jiytupd; 
 gjtpg; ngau; 

 

(5) tho;f;ifj; JizAld;  

 nry;Yk; ehL 

(4) rk;gskw;w tpLKiwf;  
 fhyk; 

இணைப்பு 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Nkw; $wg;gl;Ls;s rk;gskw;w tpLKiwf; fhyk; KbTwy; mt;thW 
 ,y;iynadpy; tho;f;ifj; Jizap;d;  fy;tp/gapw;rpg; ghlnewp KbTwy; 
 Mfpa ,uz;by; Vjhtnjhd;;W Kjyhtjhf ,lk; ngw;wTlNdNa 
 ,yq;iff;F kPsj; jpUk;gp muR vLf;Fk; jPu;khdk; ,Wjpj; jPu;khdkhf 
 Vw;Wf;  nfhs;tjw;F fl;L;g;gl;L muR gzpf;Fk; gpufhuk; VjhtnjhU 
 gjtpapy;  Ntiyia ghuNkw;W flikia ghuNkw;Wf; 
 nfhz;l jpfjp njhlf;fk; (7)  --------------------- khjq;fSf;Ff; Fiwahj 
 fhyj;ij murpd; fPo; Nritahw;Wtjw;F fl;Lg;gLtjhfTk;> 

(iii) mtu; my;yJ mts; mDkjpf;fg;gl;l rk;gskw;w tpLKiw                                 
 Kbtile;jJk; ,yq;iff;F kPs tUtij cjhrPdk; nra;jhy; my;yJ  
 ,yq;iff;F kPsj; jpUk;gpa gpd;du; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW murpd; fPo; 
 Ntiyiaf; ifNaw;gjw;Fj; jtwpdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW murpd; 
 fPo; Ntiyiaf; ifNaw;w gpd;du; Ntiyiaf; ifNaw;w jpfjp 
 njhlf;fk; Mff; Fiwe;jJ (7) ---------------------- khjfhyk; KbTWtjw;F 
 Kd;du; murpy; Nritahw;Wtjw;F jtwpd; my;yJ 
 Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Ntiyiaf; ifNaw;w gpd;du; $wg;gl;Ls;s (7) 

 ---------------------- khjfhyk;; KbTWtjw;F Kd;du; murpd; fPo; tfpf;Fk; 
 epakdj;jpypUe;J tpl;Ltpyfpdhy; my;yJ $wg;gl;l (7) -----------------------
 khjfhyk; KbTWtjw;F Kd;du; tpidj;jpwd; mw;w fhuzj;jhy; 
 my;yJ nryitf; Fiwj;jy; Nghd;w fhuzq;fs; jtpu;e;j NtW 
 VjhtnjhU fhuzj;jhy; Ntiy ePf;fk; nra;ag;gl;lhy;> my;yJ 
 gjtpapypUe;J ePf;fg;gl;lhy; my;yJ mt;thW ,y;iynadpy; ,t; 
 xg;ge;jj;jpd; Vida epge;jidfspy; vitNaDk; xd;iwf; 
 filg;gpbg;gjw;F jtwpd; my;yJ jhq;fs; ,yq;ifap;y; nry;YgbahFk; 
 gzj;jpy; &gh (8) ------------------- murpw;Fr; nrYj;JtjhfTk;> 

 cld;  gLfpd;whu;. 

(3)  jdf;F toq;fg;gl;Ls;s rk;gskw;w tpLKiwf; fhyj;ij ePbf;Fk; gb 
mt; cj;jpNahfj;ju; Ntz;LNfhs; tpLf;Fk; NghJ murpd; jw;Wzptpd;gb mr; 
rk;gskw;w tpLKiwf; fhyj;ij mbf;fb ePbg;gjw;F murpw;F ,aYk; vdTk; 
,U rhuhUf;fpilNa ,j;jhy; NkYk; xg;ge;jk; nra;ag;gLfpd;wJ. vt;thwhapDk; 
rk;gskw;w tpLKiwf; fhyk; mt;thW ePbf;fg;gLk; NghJ> kPsf; flikiaf; 
ifNaw;Wf; nfhz;ljd; gpd;du;> flikahw;w Ntz;ba fl;lhaf; Nritf; 

fhyj;ij muR jPu;khdpf;Fk;. NkYk; Nkyjpff; fhyj;ijAk;> mt;thNw 
xg;ge;jj;jpd; epge;jidfis kPwpd; Nkw;gb cj;jpNahfj;ju; nrYj;j Ntz;ba  

gzj;ij muR jPu;khdpf;Fk;. NkYk; Nkyjpfg; gzj;jpw;F tpfpjrkkhf 

mjpfupj;jy; Ntz;Lk;.* 

* fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fwpg;Gf;fisg; ghu;f;fTk;. 

(4) rk;gskw;w tpLKiwf; fhyk; mt;thW ePbg;gpd; gpd;du; cj;jpNahfj;ju; 
Nritahw;Wtjw;Ff; fl;Lg;gl;Ls;s Mff; $ba fl;lha Nritf; fhyj;ij> 
kw;Wk; ,t; xg;ge;jj;jpd; epge;jidfs; kPwpd; cj;jpNahfj;ju; nrYj;j Ntz;ba 
gzj;jpw;F tpfpjrkkhf mjpfupf;Fk; re;ju;g;gj;jpy;> ,t; xg;ge;jj;jpy; jw;NghJ 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s rk;gskw;w tpLKiwf; fhy vy;iy> fl;lha Nritf; fhyk; 
kw;Wk; cj;jpNahfj;ju; nrYj;j Ntz;ba gzk; vd;Dk; ,tw;wpw;Fg; gjpyhf 
mt; rk;gskw;w tpLKiwf; fhy vy;iyfspd; nkhj;jj; njhifiaAk; fl;lha 
Nritf;fhy vy;iyfspd; nkhj;jj; njhifiaAk; cj;jpNahfj;ju; nrYj;j 
Ntz;ba gzj;jpd; nkhj;jj; njhifiaAk; ,t; xg;ge;jj;jpy; mjw;Fg; 
nghUj;jkhd gpupTfspd; njhlu; KiwNa cl;gLj;jg;gl;bUg;gjhff; fUjp 
$Wtjw;Fk; mt;thW Gupe;J nfhs;tjw;Fk; ,j;jhy; xg;ge;jk; 
nra;ag;gLfpd;wJ.* 

 

(7)  fl;lha Nritf; fhyk; 
(fzf;fplg;gl Ntz;baJ  XII 

tJ mj;jpahaj;jpd; 16:15 cg 

gpuptpw;fika)  
 

(8) jz;lg; gzk; (,jid 

XV tJ mj;jpahaj;jpd; 5:2 
tJ cg gpuptpw;fika 
fzf;fply; Ntz;Lk;.) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  rk;gskw;w tpLKiw Kd;dNk KbTw;w fhuzj;jhy; cj;jpNahfj;ju; ,yq;iff;F 
tUkplj;J> Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s (7) -------------------------- khj fhyj;jpw;F mtu; 
Nritapy; ,izj;Jf; nfhs;tjw;F muR fl;Lg;gl;Ls;sjhf ,q;F 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s vitNaDk; fUJtjhff; fUj;jpw; nfhs;syhfhJ. 

(6)  Nkw;gb 2,3 kw;Wk; 4 gpupTfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ve;jnthU tplak; njhlu;ghfTk; 
(3) ------------------- ,dhy; my;yJ mtUf;Fg;  gjpyhf ifnahg;gkpl;l 
rhd;wpjnyhd;iw> mjpy; mlq;fpAs;s tplaq;fs; my;yJ mjpy; ,lg;gl;Ls;s 
ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;Jk; nghUl;L Nkyjpfkhf my;yJ NtW fhuzq;fs;  
,y;yhjtplj;J> ghu;j;j ghu;itf;F Vw;Wf; nfhs;sf; $ba rhl;rpahf ,j;jhy; 
xg;ge;jk; ifrhj;jplg; gLfpd;wJ.  

(7)  (2) --------------------------------- vd;Dk; gjj;jpdhy; fUjg;gLtJ (2) --------------------------

gjtp tfpg;gtu; my;yJ mg; gjtpapy; gjpw; flikahw;Wgtuhd (2) ---------------------- 
vd;gtupdhy; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk; flikfis Kd;du; epiwNtw;wpa 
cj;jpNahfj;juhthu;. 

 

 ,jw;Fr; rhl;rpahf ,t; Mtzj;Jld; njhlu;Gila ,U rhuhu;fspdhYk; ,uz;lhapuk; 
 ---------------------- Mz;L ------------------ khjk; -------------------- Me; jpfjpahd ,d;iwa jpdk; ------ 
 ------------ ,y; ifnahg;gkplg;gl;lJ. 
 
 ,yq;ifr;; rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; nghUl;Lk; mjd; rhu;ghf (2) ------------------ fPo;  
 Fwpg;gplg;gl;Ls;stu;fs; Kd;dpiyapy; ifnahg;gkplg;gl;ljhf> 
 

ifnahg;gk; : ------------------------------- 
gjtpg; ngau; : --------------------------------- 

rhl;rpahsu;fs;:- 

1. ifnahg;gk; :----------------------- 

ngau; :-------------------------------- 
Kftup :------------------------------ 
 
 

2. ifnahg;gk; :------------------------ 

ngau; :-------------------------------- 
Kftup :----------------------------- 

 

,q;F (1) .....................................fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;stu;fs; Kd;dpiyapy; 

ifnahg;gkplg;gl;ljhf>   ifnahg;gk;:----------------------- 
 

rhl;rpahsu;fs;:- 
 

1. ifnahg;gk; :------------------------ 

ngau; :-------------------------------- 

Kftup :------------------------------ 

 

2. ifnahg;gk; :------------------------ 

ngau; :-------------------------------- 

Kftup :------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fwpg;G– 

(1) cj;jpNahfj;jnuhUtuJ rk;gskw;w tpLKiwf; fhyj;ij xg;ge;jg; gbtj;jpy; 
Muk;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyj;ij ePbf;Fk; NghJ mjw;Fr; rkkhd fl;lha Nritf; 
fhyj;ijAk; jz;lg; gzj;ijAk; mjpfupj;jy; Ntz;Lk;.   

(2) mjpfupfg;gl;l fl;lha Nritf; fhyk; kw;Wk; mjpfupf;fg;gl;l jz;lg; gzj;ij 
tpLKiwia ePbf;Fk; re;ju;g;gj;jpNyNa cj;jpNahfj;jUf;F mwptpj;J mtuJ 
tpUg;gj;ij Mtzkhfg; ngw;Wf; nfhz;L mjid xg;ge;jj;Jld; Nfhitapypl;L 
itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.  

 

 


