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அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக : 18/2020 

எனது இலக்கம் : EST/2/05/POL/0087 

ப ாது சசகவ௧ள், மாகாண சக கள் மற்றும்  

உள்ளூராட்சி அகமச்சு  

சுதந்திர சதுக்கம்,  

பகாழும்பு 07. 
 

2020.10.16  

 

அகமச்சுக்களின்  பசயலாளர்கள்  

மாகாண  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 
 

அரசகரும பமாழிக் பகாள்கககய நகைமுகறப் டுத்தல் 
 

அரச அல்லது மாகாண அரச  சசகவயின் அலுவலர்களுக்கு ஏற்புகையதாக அரசகரும 

பமாழிக் பகாள்கககய நகைமுகறப் டுத்துதல் பதாைர் ாக பவளியிைப் ட்டுள்ள  

2014.01.21 ஆந் திகதிய 01/2014 என்னும் இலக்கமுகைய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக 

மற்றும் அதற்குத் திருத்தங்களாக பவளியிைப் ட்டுள்ள அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ககயின் 

ச ாில் அவதானத்கதக் பகாண்டு வருகின்சறன். அதற்ககமய, 2019.10.03 ஆந் திகதிய 

01/2014(VII) என்னும் இலக்கமுகைய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ககயின் மூலம் 

தற்ச ாகதக்கும் ஏகனய அரசகரும பமாழித் சதகவகயப் பூர்த்தி பசய்யும் ப ாருட்டு அரச 

அலுவலர்களுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ள சலுககக் காலம் 2020.10.16 ஆந் திகதி வகர  

பசல்லு டியாகும் என் துைன்,  அரசகரும மமொழிக் மகொள்ககக்கு ஏற்புகையதாக, 01/2014 

என்னும் இலக்கமுகைய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக மற்றும் அதற்குத் திருத்தங்களாக 

இதுவகரயில் பவளியிைப் ட்டுள்ள சகல சுற்றறிக்கககள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப் ட்டுள்ள 

ஏற் ாடுகளுக்குப்  திலாக 2020.10.16 ஆந் திகதியின் பின்னர் இச் சுற்றறிக்ககயின் 

ஏற் ாடுகள் ஏற்புகையதாகுதல் சவண்டும் என 2020.10.05 திகதி கூட்ைப் ட்ை 

அகமச்சரகவயினால் தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது.  
 

02. பூரணப் டுத்தப் ை சவண்டிய பமாழித்சதர்ச்சி மட்ைத்திற்ககமய அரச 

அலுவலர்களின் வககப் டுத்தல்  மற்றும் விதித்துகரக்கப் ட்ை  ாைபநறிகள் 
 

2.1 அரச அலுவலர்கள் அரச கரும பமாழித்சதர்ச்சிகயப் ப ற்றுக்பகாள்வதற்கு உாித்தான 

வகுதிககள வககப் டுத்தல் மற்றும் அவ்வவ் வகுதிகளுக்கு உாியதாகப் 

பூரணப் டுத்தப் ை சவண்டிய  ாைபநறிகளின் கால எல்கலகள் கீழ் உள்ளவாறாகும். 
 

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக       உாித்துகையதான    ாைபநறிக்கான  

03/2016 இற்ககமய சசகவகள் மட்ைம்  வகுதி   காலம் 
 

           ஆரம்  நிகல       3     100 மணித்தியாலம் 

          இரண்ைாம் நிகல      2     150 மணித்தியாலம் 

         மூன்றாம் நிகல/சிசரஸ்ை     1     200 மணித்தியாலம் 
 

2.2 சமற் டி சகல  ாைபநறிகளின் ப ாருட்டு எழுத்து மற்றும் வாய்பமாழி மூலம் ஆகிய 

இரு  குதிகள் உள்ளைங்குதல் சவண்டும் என் துைன்,  ாைபநறிக் காலத்தினுள் 

பதாைர்ச்சியான மதிப்பீட்டு முகறபயான்றும் நகைமுகறப் டுத்தப் ைல் சவண்டும். 
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2.3 அலுவலர் ஒருவர் தனது பமாழித் சதர்ச்சித் சதகவப் ாட்டிகன பூர்த்தி பசய்யும் 

ப ாருட்டு தனக்குாியதான பமாழிப்  ாைபநறியின் ப ாருட்டு ஆகக் குகறந்த்து 80% 

அல்லது அதற்குக் கூடிய வரகவக்   பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 
 

2.4 தற்ச ாது சசகவ ஆரம்   யிற்சி நகைப றும் சகல  தவிகளினதும் சசகவ ஆரம்  

 யிற்சியின் ஒரு  குதியாக அவ்வப்  தவிகளுக்கு உாியதாக, சமற் டி 2.1 இல் 

குறிப் ிைப் ட்டுள்ளவாறு  ாைபநறிககள உட் டுத்துவதற்கு உாிய நியமன 

அதிகாாிகள் நைவடிக்கக எடுத்தல் சவண்டும்.  
 

03. பமாழித் சதர்ச்சித் சதகவப் ாட்கைப் பூரணப் டுத்தல் 
 

3.1 2007.07.01 ஆந் திகதி முதல் இச்சுற்றறிக்கக பசல்லு டியாகும் திகதி வகரயில் திறந்த 

அல்லது மட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது திறகம ஆகிய எந்தபவாரு அடிப் கையிலும், 

புதிய  தவிக்குச் சசர்த்துக் பகாள்ளளப் ட்டுள்ள, இதுவகரயில் ஏகனய அரச கரும 

பமாழித் சதர்ச்சிகயப் ப ற்றுக் பகாள்ளாதுள்ள சகல அலுவலர்களும், தாம் 

சசகவக்குச் சசர்த்துக்பகாள்ளப் ட்டுள்ள அரச கரும பமாழிக்கு சமலதிகமாக ஏகனய 

அரசகரும பமாழியின் சதர்ச்சிகய இச்சுற்றறிக்கக பசல்லு டியாகும் திகதி பதாைக்கம் 

03 வருைங்களுக்குள் சுற்றறிக்ககயின் 02 ஆம்  ந்தியின்  ிரகாரம் ப ற்றிருத்தல் 

சவண்டும். 
 

3.2 இச்சுற்றறிக்கக பசல்லு டியாகும் திகதி பதாைக்கம் திறந்த அல்லது 

மட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது திறகம அல்லது எந்தபவாரு அடிப் கையிலும் 

சசகவக்குச் சசர்த்துக் பகாள்ளப் டும் சகல அலுவலர்களும் நியமனத் திகதி 

பதாைக்கம் 03 வருைங்களினுள், தமக்குாிய ஏகனய அரச கரும பமாழித்சதர்ச்சிகயப் 

ப ற்றுக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  சமற் டி 3.1 மற்றும் இப் ிாிவின்  டி,             

அத்தகககமககளப் பூரணப் டுத்துவதற்கு விதித்துகரக்கப் ட்டுள்ள கால முடிவில், 

பமாழித் சதர்ச்சிகய பூரணப் டுத்தாதுள்ள அலுவலர்களுக்கு வழங்கப் ை சவண்டிய 

சம் ள ஏற்றம் விதித்துகரக்கப் ட்டுள்ள தகககமகயப் பூர்த்தி பசய்யும் வகரயில் 

நிறுத்தி கவக்கப் டும். உத்திசயாகத்தர் ஒருவர் அரச சசகவயில் இகணந்து  

பகாள்வதற்கு முன்னர்  பூரணப் டுத்தியுள்ள ஏசதனும் பமாழி பதாைர் ான  ாைபநறி, 

இச்சுற்றறிககயின் 2.1 ஆம்  ந்தியில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள பமாழிப்  ாைபநறிககளப் 

பூர்த்தி பசய்யப் ைல் சவண்டும்  எனும் சதகவப் ாட்டின் ப ாருட்டு 

ஏற்புகையதாக்கிக் பகாள்ளப் ைமாட்ைாது. 
 

3.3 இச்சுற்றறிக்கக அமுல் டுத்தப் டும் திகதி பதாைக்கம் திறந்த அல்லது 

மட்டுப் டுத்தப் ட்ை  அல்லது திறகம அல்லது எந்த அடிப் கையில் எனிலும் ஆங்கில 

பமாழி மூலம் சசகவயில் இகணத்துக் பகாள்ளளப் ட்டுள்ள அலுவலர்களால்  தாய் 

பமாழி மற்றும் மற்கறய அரசகரும பமாழி பதாைர் ில் சதர்ச்சிகயப் 

ப ற்றுக்பகாள்வது பதாைர் ாக   ின்வரும் ஏற் ாடுகள் உாித்துகையதாகும். 
 

(அ)  ஆங்கில பமாழி மூலம் சசகவயில் சசர்த்துக் பகாள்ளப் ட்ை அலுவலர் 

ஒருவரால், தான் சசகவக்குச் சசர்த்துக்பகாள்வதற்கு முன்னர் க.ப ா.த. (சா.த) 

 ாீட்கசயில் சிங்களம் / தமிழ் பமாழி மற்றும் இலக்கியப்  ாைத்தில் 

சித்தியகைந்திருத்தல் அல்லது நியமனத் திகதி பதாைக்கம் 03 வருடங்கள் 

நிகறவுபசய்வதற்கு முன்னர், க.மபொ.த (சொ.த) பொீட்கசயில் சிங்களம்/ தமிழ் 

பமாழி மற்றும் இலக்கியப்  ாைத்தில் சித்தியகைந்திருத்தல் அல்லது சசகவயில் 

இகணத்துக் பகாள்ளப் ட்ை பமாழிக்கு சமலதிகமாக தனது தாய் பமாழியான 

சிங்களம் அல்லது தமிழ் பமாழித் சதர்ச்சிகயப் ப ற்றுக்பகாள்ளும்  ப ாருட்டு, 

இவ்விையத்துக்கு மட்டும் விசேைமான அரசகரும பமாழித் திகணக்களத்தின்  

மூலம் ஏற் ாடு பசய்யப் டும் சிங்கள/தமிழ் தாய் பமாழி பதாைர் ான 

சான்றிதழ்ப் த்திர மட்ைத்தின்  ாைபநறிபயான்கறப்  ின் ற்றியிருத்தல் 
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ச ாில் அவ் அலுவலர்கள் தாய் பமாழித் சதர்ச்சியிலிருந்து 

விடுவிக்கப் ட்டுள்ளார்கள் எனக் கருதப் ைல் சவண்டும். 
 

(ஆ) சமலும் அவ்அலுவலர்களினால் ஏகனய அரச கரும பமாழித்சதர்ச்சிகயப் 

ப ற்றுக்பகாள்ளல் பதாைர் ாக இச் சுற்றறிக்ககயின் 02 ஆம்  ந்தியில் 

உள்ளைக்கப் ட்டுள்ள சகல ஏற் ாடுககளயும் ஏற்புகையதாக்கிக் பகாள்ளல் 

சவண்டும். 
 

3.4 இச் சுற்றறிக்கக அமுல் டுத்தப் டும் திகதியாகும் ச ாது அரசாங்க நிர்வாக 

சுற்றறிக்கக 01/2014 மற்றும் அதற்கு துகணயான சுற்றறிக்கககளின் 

ஏற் ாடுகளுக்ககமய ஏகனய அரசகரும பமாழித் சதர்ச்சிகய பூரணப் டுத்தியுள்ள 

அலுவலர்கள் இச் சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகளுக்ககமய மீண்டும் ஏகனய அரசகரும 

பமாழித்சதர்ச்சிகயப் பூர்த்தி பசய்வதற்குத் சதகவயில்கல. அவர்கள் உாிய அரச கரும 

மமொழித் ததர்ச்சிகயப் பூரணப்படுத்திய அலுவலர்களொக கருதப்படுகின்றொர்கள். 
 

3.5 2007.07.01 ஆந் திகதி பதாைக்கம் இச்சுற்றறிக்கக அமுல் டுத்தப் டும் திகதி வகர  

திறந்த அல்லது மட்டுப் டுத்தப் ட்ை அல்லது திறகம  ஆகிய எந்தபவாரு 

அடிப் கையிலாவது ஆங்கில பமாழி மூலம் சசகவயில் இகணத்துக் 

பகாள்ளளப் ட்டுள்ள, இதுவகரயில் தாய்பமாழித் சதர்ச்சிகயயும் மற்றும் ஏகனய 

அரச கரும மமொழித் ததர்ச்சிகயயும் பூரணப் டுத்தாதுள்ள அலுவலர்கள் 

இச்சுற்றறிக்கக அமுல் டுத்தப் டும் திகதி பதாைக்கம் 03 வருடங்களினுள் 

தொய்மமொழித் ததர்ச்சிகயயும் மற்றும் ஏகனய அரச கரும மமொழித்ததர்ச்சிகயப் 

மபற்றுக்மகொள்ளும் ப ாருட்டு இச்சுற்றறிக்ககயின் 3.3 (அ) மற்றும் (ஆ)  ஆம் 

 ிாிவுகளின் ஏற் ாடுகளுக்ககமய நைவடிக்கக எடுக்கப் டுதல் சவண்டும். 
 

3.6 அலுவலபராருவாினால் தனக்குாிய பமாழிப்  ாைபநறியின் ப ாருட்டு விண்ணப் ித்து 

அதன் ப ாருட்டு கலந்துபகாள்வதற்கு சவண்ைப் டும் சந்தர்ப் த்தில்,                     

அவ்அலுவலருக்குத்  சதகவயான விடுமுகறகய உாிய நிறுவனத் தகலவரால் 

வழங்குதல் சவண்டும்.  விடுமுகறகய அனுமதிக்கும் ச ாது ஒவ்பவாரு அலுவலராலும் 

அரச கரும பமாழித் சதர்ச்சி பூரணப் டுத்தப் ை சவண்டிய திகதிகளின் முன்னுாிகம 

ஒழுங்ககக் கருத்திற் பகாள்ளல்  சவண்டும். 

 
 

04. அரசகரும பமாழிகள் விையத்துக்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் ப ாறுப்புக்கள் 
 

4.1 சசகவகளுக்கு/ தவிகளுக்கு உாியவாறு தயாாிக்கப் டும் சமற்குறிப் ிட்ை 02 ஆம் 

 ந்தியில் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள  யிற்சிப்  ாைபநறிககள நைாத்துவதற்கான 

ப ாறுப்க , அரசகரும பமாழிகள் விையத்துக்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் 

சமற் ார்கவயின் கீழ் அரசகரும பமாழிகள் திகணக்களம் மற்றும் சதசிய  பமாழிகள் 

கற்கக மற்றும்  யிற்சி நிறுவனத்திைம் ஒப் கைக்க டுவதுைன், பொடமநறியின் 

பொடத்திட்டங்ககளத் தயொொிக்கும் மபொறுப்பு அரசகரும மமொழிகள் திகணக்களத்திற்கு 

உொியதொகும். 
 

4.2 அரச நிறுவனங்களில் கைகம நைவடிக்கககளுக்கு ஏற்புகையதாக மக்களுக்கான 

சசகவககள வழங்குவதகன இலகு டுத்தும் ப ாருட்டு அவ்வவ் சசகவகளுக்கு 

உாியதான சிங்கள/தமிழ் ச ச்சு பமாழிப்  ாைபநறியிகன அறிமுகப் டுத்தல் மற்றும் 

அதனுைன் பதாைர்புகைய முழுகமயான வழிகாட்ைல்ககள அரசகரும பமாழிகளுக்குப் 

ப ாறுப் ான அகமச்சினால் சமற்பகாள்ளப் டுதல் சவண்டும். 
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4.3 இருபமாழி/மும்பமாழித் சதர்ச்சித் திறகமயுள்ள அரச அலுவலர்களுக்குத் தமது 

பமாழித் திறகமககளப்  யன் டுத்துவதற்கும் மற்றும் உக்குவிப்புக்குத் சதகவயான  

உத்திகள் மற்றும் சுற்றாைகல அகையாளம் காண் தற்குத் சதகவயான 

வழிகாட்ைல்ககளத் தயாாித்தல் மற்றும் நகைமுகறப் டுத்துதல் என் ன அரசகரும 

பமாழிகள் விையத்திற்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் மூலம் சமற்பகாள்ளப் ைல் 

சவண்டும். 
 

05. ஏகனய அரசகரும பமாழிப்  ாவகனகய ஊக்குவிக்கும் ப ாருட்டு சதசிய பமாழித் 

தகககம (National Language Qualification – NLQ) வருைாந்த மதிப்பீட்டுப்  ாீட்கசகய 

அறிமுகப் டுத்தல். 
 

5.1 அரச அலுவலர்களின் பமாழித் சதர்ச்சித் திறன்களில் முகறசார்  ிரசயாகத்திற்காக 

வருைாந்தம் நைாத்தப் டும் சதசிய பமாழித் தகககம (National Language 

Qualification – NLQ) மதிப்பீட்டுப்  ாீட்கசகய அரசகரும பமாழிகள் விையத்துக்குப் 

ப ாறுப் ான அகமச்சின் வழிகாட்ைலின் கீழ் அரச கரும பமாழிகள் 

திகணக்களத்தினால் அரச  சசகவயின் ப ாருட்டு அறிமுகப் டுத்தப் டுதல் சவண்டும் 

என்பதுைன், இது  பதாைர் ான ஆரம்ப நடவடிக்கககள் மபொது சசகவ௧ள் 

விடயத்துக்குப் மபொறுப் ான அகமச்சின் மசயலொளொினொல் தமற்மகொள்ளப்படும். 
 

5.1.1 நாைளாவிய மட்ைத்தில் நைாத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப் ைடுள்ள இம் மதிப்பீட்டுப் 

 ாீட்கச, சகல  ிாிவுககளயும்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் அலுவலர்ககளப் 

ச ான்று, பமாழித் சதர்ச்சிகய விருத்தி பசய்வதன் ச ாில் ஆர்வம் காட்டும் 

ஏகனய தரப் ினர்களினதும் பமாழித் சதர்ச்சிகய அளவிடும் ப ாருட்டு 

 யன் டுத்தப் டும் சதசிய மட்ைத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளப் டும்  ாீட்கசயாகும்  

ப ாருட்டு ஏற் ாடுகள்  தயாாிக்கப் ைல் சவண்டும். 
 

5.1.2 அரச சசகவயில் ஆட்சசர்ப்புச் பசய்யப் டும் கல்வித் தகககம அல்லது 

சசகவகள் அல்லது  தவிககள கருத்திற் பகாள்ளாது, இத்சதசிய பமாழித் 

தகககமப்  ாீட்கசயில் சித்தியகையும் அரச அலுவலர்களின் ப ாருட்டு 

அவர்களினால் ப ற்றுக்பகாள்ளும் புள்ளிகள் மட்ைத்கத அடிப் கையாகக் 

பகாண்டு  ின்வருமாறு ஒரு தடகவயில் மட்டும் ஊக்குவிப்பு பகாடுப் னகவ 

வழங்குதல் சவண்டும். 
 

புள்ளிகள் 80 – 100 வகர        -   ரூ ா.  25,000/- 

புள்ளிகள் 65 – 79 வகர -   ரூ ா.  20,000/- 

புள்ளிகள் 50 – 64 வகர -   ரூ ா.  15,000/- 
 

இதற்கு சமலதிகமாக ஓய்வூதியமற்ற சமலதிக சம் ள ஏற்றம் ஒன்கற வழங்குதல் 

சவண்டும்.  
 

இவ்வொறு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியமற்ற தமலதிக சம்பள ஏற்றத்கத மதொடர்ச்சியொக 

மபற்றுக் மகொள்ளும் ப ாருட்டு ததசிய மமொழித் தகககமகய மதிப் ிடும் 

 ாிட்கசயின் ப ாருட்டு 05 வருடங்களுக்கு ஒரு முகற ததொற்றி 50 புள்ளிககள 

விடக் கூடுதலொகப் ப ற்றுக்  பகாள்ளல்  கட்டொயமொகும். 
 

உத்திதயொகத்தர் ஒருவருக்கு எந்தமவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் முன்கனய  தடகவகளில் 

மபற்றுக் மகொள்ளப்பட்ட புள்ளிகளின் மட்டத்திகன விடக் கூடுதலொன புள்ளிகள் 

மட்ைத்கதப் மகொண்டதன் பின்னர் ஆரம்பத்தில் கிகடக்கப் மபற்றுள்ள  டி மற்றும் 

கூடுதலான புள்ளிகள் மட்டத்துக்கு உொித்தொன  டிகளுக்கிகடயிலொன 

வித்தியொசத்கதச் மசலுத்துதல் சவண்டும் என் துைன், அலுவலர் ஒருவர் தனது 



5 
 

தசகவக் கொலத்தில் மபற்றுக்பகாள்ளக் கூடிய ஆகக் கூடிய  மகொடுப்பனவு  25,000 

ரூபொவொகும். 
 

அலுவலர் ஒருவர் முன்கனய சந்தர்ப்பத்தில் மபற்றுக்பகாண்டுள்ள புள்ளிகள் 

மட்டத்கத விடக் குகறந்த புள்ளிகள் மட்டத்கதப் மபற்றுக் பகாண்ைதன் 

கொரணமொக ஆரம்பத்தில் வழங்கப் ட்ை மகொடுப்பனவு எச்சந்தர்ப்பத்திலும் மீள 

அறவிடப்பட மொட்டொது. 
 

06. ஒழுங்கு டுத்தற் குழு மற்றும் அதன்  ணிப்ப ாறுப்புக்கள் 
 

6.1 இச்சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுககள நகைமுகறப் டுத்தும் ச ாது எழும் 

 ிரச்சிகனகளுக்குாித்தான அகமச்சின் பசயலாளாினால் அப்  ிரச்சிகனகள் 

பதாைர் ான சுய  ாிந்துகரயுைன்  ின்வரும் குழுவின் ஏற் ாட்ைளருக்கு சமர்ப் ித்தல் 

சவண்டும் என் துைன், அப்  ிரச்சிகனயுைன் பதாைர் ான இறுதித் தீர்மானம் 

குழுவினால் எடுக்கப் டும்.  
 

I. ப ாதுச் சசகவ௧ள் விையத்திற்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் பசயலாளர் 

அல்லது அவரால் ப யர் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள சமலதிகச் பசயலாளர் ஒருவர் ( 

தகலவர்) 

II. அரச கரும பமாழிகள் விையத்திற்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் பசயலாளாினால் 

ப யர் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள சிசரஷ்ை அலுவலர் ஒருவர் 

III. கல்வி விையத்திற்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் பசயலாளாினால் ப யர் 

குறிப் ிைப் ட்டுள்ள சிசரஷ்ை அலுவலர் ஒருவர்  

IV. அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் பசயலாளாினால் ப யர் குறிப் ிைப் டும் 

சிசரஷ்ை அலுவலர் ஒருவர் 

V. தா னப்  ணிப் ாளர் நாயகம் (ஏற் ாட்ைாளர்) 

VI. அரசகரும பமாழிகள் ஆகணயாளர் நாயகம் 

VII. முகாகமத்துவச் சசகவகள்  ணிப் ாளர் நாயகம் அல்லது அவரால் ப யர்  

குறிப் ிைப் ட்டுள்ள சிசரஷ்ை அலுவலர் ஒருவர் 
 

6.2 2020.10.16 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் அரசகரும மமொழிகள் திகணக்களத்தினொல்    

நடொத்தப்பட்டுள்ள  சிங்கள/தமிழ் பொடமநறிகய ( ஆரம்ப, உயர், தபச்சு)  ின் ற்றி 

உாிய எழுத்து மற்றும் வொய்மமொழிப் பொீட்கசயில் சித்திமயய்திய அல்லது 

பல்ககலக்கழக  மொனிய ஆகணக்குழுவினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

நிறுவனமமொன்றின் மூலம் தமற்மகொள்ளப்பட்ட சிங்கள/தமிழ் சொன்றிதழ்ப்  த்திர 

பொடமநறி/உயர் பொடமநறிகயப்  ின் ற்றி அதில் சித்திமயய்திய அல்லது 

பல்ககலக்கழக மொனிய ஆகணக்குழுவினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பல்ககலக்கழகமமொன்றில் பட்டத்தின் ப ாருட்டு ஏகனய மமொழியொக சிங்களம்/தமிழ் 

மமொழிகயப்  ின் ற்றியுள்ள அலுவலர்களுக்கு, தமது சொன்றிகழ அகமச்சின் 

மசயலொளர் மூலம் தமற்படி குழுவிடம் சமர்ப்பித்து, இச்சுற்றறிககயில்  2.1  ஆம் 

பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மமொழித் ததர்ச்சித் ததகவப்பொட்டிலிருந்து விடுவித்துக் 

பகாள்வதற்கு  வாய்ப்புக்கள் உள்ளதா என வினவுவதற்கு இயலும். 
 

6.3 மமொழித் ததர்ச்சிக்கு உொித்தொன இப்புதிய ஏற்பொடுகளுக்குப் புறம்பொக ஏததனும் 

மமொழித் ததர்ச்சி  தசகவக்கு/பதவிக்கு ததகவபயன நியமன அதிகொொி சிபொொிசு 

மசய்வதொயின் அக்தகொொிக்கககய தமற்குறிப்பிடப் ட்டுள்ள குழுவிடம் முன்கவத்து 

தீர்மானத்கதப் மபற்றுமகொள்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுதல் தவண்டும். 
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07. பமாழித் சதர்ச்சிகய பூரணப் டுத்தும் ப ாருட்டு அலுவலர்களுக்கு வசதிகள் 

வழங்குதல் 
 

 சமற்குறிப் ிட்டுள்ள முகறயில் உாிய பமாழித் சதர்ச்சிகய குறிப் ிைப் ட்டுள்ள காலப் 

 குதியினுள் பூரணப் டுத்தியுள்ள, ஆனால் பதாைர்ந்தும் தனது பமாழித் சதர்ச்சிகய 

விருத்தி பசய்வதற்கு ஆர்வம் காட்டும் அலுவலர்கள் அரசகரும  பமாழிகள் 

விையத்திற்குப் ப ாறுப் ான அகமச்சின் வழிகாட்ைலின் ச ாில் அரசகரும பமாழிகள் 

திகணக்களத்தினால் தயாாிக்கப் ட்டுள்ள  ாைத் திட்ைத்திற்கு ஏற்  உாிய பமாழித்  

சதர்ச்சி பதாைர் ான அறிகவ 05 வருைங்களுக்கு ஒரு தைகவ புதுப் ித்துக் 

பகாள்வதற்கான  ாைபநறியில் கலந்து பகாள்ளச் பசய்வதற்கு நிறுவனத் தகலவர்கள் 

ப ாறுப் ாக இருத்தல் சவண்டும்.   இப்  ாைபநறிகயப்  ின் ற்றும் அலுவலர்களின் 

ப ாருட்டு வாரத்தில் ஒரு நாளுக்கு சமற் ைாதவாறு கைகம விடுமுகறகய 

வழங்குவதற்கு நிறுவனத் தகலவர்கள் நைவடிக்கக எடுத்தல் சவண்டும். 
 

08. இதுவயில் பமாழித் சதர்ச்சிகய ப ற்றுக் பகாள்வது பதாைர் ாக பவளியிைப் ட்டுள்ள 

சுற்றறிக்கககள் மற்றும் அவற்றுைன் பதாைர்புகைய ஏற் ாடுகள் 
 

8.1 தற்ச ாது அரசொங்க நிர்வொக சுற்றறிக்கக 01/2014 இற்ககமய எழுத்து மூலத் 

ததகவப்பொட்டிகன மட்டும் பூரணப் டுத்தியுள்ள சகல அலுவலர்களின் ப ாருட்டும் 

அச்சுற்றறிக்ககயின் ஏற்பொடுகளின்  ிரகாரம் வொய்மமொழித் ததகவப்பொட்டிகன 

நிகறசவற்றிக் பகாள்ளும்  ப ாருட்டு  எதிர்வரும் கொலங்களில் ஒரு சந்தர்ப் ம் மட்டும் 

வழங்கப்படும். அதற்ககமய அரசகரும மமொழிகள் திகணக்களத்தின் மூலம் 

அச்சுற்றறிக்கக ஏற்பொடுகளின் பிரகொரம் வொய்மமொழிப் பொீட்கச ஒரு தடகவ மட்டும் 

நடொத்தப்படும். அவ்வொய்மமொழிப் பொீட்கசயில் சித்தியகடயும் அலுவலர்களும் 

அவர்களுக்குொிய அரசகரும மமொழித் ததர்ச்சிகயப் பூரணப்படுத்திய அலுவலர்களாகக் 

கருதப்படுவொர்கள்.  

8.2 தற்தபொது மற்கறய அரசகரும பமாழித் சதர்ச்சின் ப ாருட்டு ஊக்குவிப்புக் 

பகாடுப் னவு பசலுத்தப் டும் 2007.02.09 ஆந் திகதிய 03/2007 என்னும் 

இலக்கமுகைய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக, அதன் ஏற் ாடுகளுக்ககமய 

 டிககளப் ப றும் அலுவலர்களுக்கு  ாதிப்புக்கள் ஏற் ைாத வககயில் இச் 

சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகள் அமுல் டுத்தப் டும் திகதி பதாைக்கம் இரத்துச் 

பசய்யப் டும். 
 

8.3 இகணந்த பமாழியான ஆங்கில பமாழிக்கு ஊக்குவிப்புக் பகாடுப் னவு பசலுத்துவது 

பதாைர் ாக பதாைர்ந்தும் 1998.12.30 ஆந் திகதிய 29/98 என்னும் இலக்கமுகைய 

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக மற்றும் 2004.06.23 ஆந் திகதிய 29/98(i) என்னும் 

இலக்கமுகைய அரசொங்க நிர்வொக சுற்றறிக்கககள்  ஏற்புகையதாகும். 
 

09. சகல ஆட்சசர்ப்பு திட்ைங்களிலும் சசகவ  ிரமாணக் குறிப்புகளிலும் காட்ைப் ட்டுள்ள   

ஏகனய அரசகரும பமாழி பதாைர் ான ஏற் ாடுகள் இந்த சுற்றறிக்ககயின் 

ஏற் ாடுகளுக்ககமயத் திருத்தம் பசய்யப் ட்ைதாகக் கருதி நைவடிக்கக எடுத்தல் சவண்டும். 

 

        ஒப் ம்/  தே.தே. ரத்னசிொி 

       பசயலாளர் 

     ப ாது சசகவ௧ள், மாகாண  சக கள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

 


