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அகைச்சுக்களின் சசயலாளர்கள் 

ைாகாண பிரதை சசயலாளர்கள்  

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

இகைநிகலத் தரசைான்றின் உச்ச சம்பளப் படிமுகறக்கு வரும் உத்தியயாகத்தர்களுக்கு  

அந்த உச்ச அளவு சம்பளப் படிமுகறக்கு அப்பால் சம்பள ஏற்றங்கள் வழங்குதல் 

 

உைது அவதொனத்மத 2007.01.25 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக 06/2006(III) 

ைற்றும் 2008.06.12 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக 06/2006(V) சதாைர்பில் 

ஈர்க்கின்றறன். 
 

02. அதற்கிணங்க, ஏயதனும் ஒரு யசகவக்கு/ பதவிக்கு உாித்துகைய சம்பளத் திட்ைத்தில் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள உயர்ந்தபட்ச தரத்தின் உச்ச சம்பளப் படிமுகறக்கு வரும் உத்தியயாகத்தர்கள் 

தவிர இகைநிகலத் தரங்களிலுள்ள “தரமுயர்வு கிகைக்காத நிரல்” என்பதன் கீழான சம்பளப் 

படிமுகறககளயும் ஏற்புகையதாக்கி சம்பள ஏற்றங்ககள வழங்கி உச்ச அளவிலான சம்பளப் 

படிமுகறகய அகைந்துள்ள உத்தியயாகத்தர்களுக்கு இனியைலும் சம்பள ஏற்றங்கள் வழங்க 

முடியாது. அத்தககய உத்தியயாகத்தர்கள் சதாைர்பில் இதுவகரயில் 2006.04.25 ஆந் திகதிய 

அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக 06/2006 இன் பின்னிகணப்பு II இன் 4.5 ஆம் பந்திகய 

ஏற்புைகயதாக்கி இனியைலும் சம்பள ஏற்றங்ககள வழங்க முடியுைா என்பகத ஆராய்ந்து உாிய 

அனுைதிகய வழங்குவது றதசிய சம் ளங்கள் ைற்றும் ஆளணியினர் ஆமணக்குழுவினொல்  

றைற்பகொள்ளப் டல் றவண்டும். ஆனொல் அவ்வொமணக்குழுவின் உடன் ொட்டுடன் குறித்த 

அனுைதி வழங்கும் வமர தொ னப்  ணிப் ொளர் நொயகத்தினொல் றைற்பகொள்ளப் டுதல் றவண்டும்.  
 

03. யையல 02 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இது வகரயில் தொ னப் பணிப்பாளர் 

நாயகத்தின் அனுைதியின் அடிப்பகையில் எதிர்காலத்தில் சம்பள ஏற்றங்கள் வழங்கும் பணிகய  

றதசிய சம் ளங்கள் ைற்றும் ஆளணியினர் ஆமணக்குழுவின் அனுைதியின் ற ொில் ஒவ்சவாரு 

அகைச்சினதும் சசயலாளர்களிைம் ஒப்பகைப்பதற்குத் தீர்ைானிி்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க, 

எவயரனும் உத்தியயாகத்தசராருவர் தனக்கு உாித்தான சம்பளத் திட்ைத்தின் உயர் வகுப்பின் உச்ச 

சம்பளப் படிமுகற தவிர்ந்த இகைநிகலத் தரசைான்றின் உச்ச அளவான சம்பளப் படிமுகறக்கு 

வந்திருப்பாராயின் பின்வரும் நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட்ை வககயில் இனியைலும் 

அத்தரத்திற்குாிய சம்பள ஏற்றப் சபறுைதியின் அடிப்பகையில் சம்பளப் ஏற்றங்ககளச் 

சசலுத்துவதற்கு அனுைதி வழங்குவதற்கு உாிய அகைச்சுக்களின் சசயலாளர்கள் நைவடிக்கக 

எடுப்பது அவசியைாகும். 

 

 



 

 

I. உாிய யசகவப் பிரைாணக்க குறிப்பு/ ஆட்யசர்ப்பு நகைமுகற, அரசாங்க நிர்வாகச் 

சுற்றறிக்கக 06/2006 என்பவற்றின் அடிப்பகையில் அனுைதி வழங்கியிருப்பது 

அவசியைாகும். 
 

II. உச்ச சம்பளப் படிமுகறக்கு வருவது வகரயில் சசய்யப்பட்டுள்ள அகனத்துச் சம் ள 

ைாற்றங்களும் ஒவ்சவாரு காலத்திலும் நகைமுகறயிலிருந்த சுற்றறிக்கககளின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க சாியான முகறயில் சசய்யப்பட்டுள்ளன என்பகத 

பதவிநிகல உத்தியயாகத்தசராருவர் மூலம் சான்றுப்படுத்துதல் யவண்டும்.   
 

III. யசகவப் பிரைாணக் குறிப்புக்கு/ ஆட்யசர்ப்பு நகைமுகறகளுக்கு இணங்க அடுத்த 

தரத்திற்கு தரமுயர்வு சபறுவதற்குப் பூர்த்தி  சசய்ய யவண்டிய யசகவக் காலத்கத 

பூர்த்தி சசய்திருக்கக்கூைாது. 
 

IV. சம்பள ஏற்றத்கத உகழப்பதுைன் சதாைர்புகையதாக யசகவப் பிரைாணக் குறிப்புக்கு/ 

ஆட்யசர்ப்பு நகைமுகறக்கு இணங்க ைற்றும் தாபனக் யகாகவயின் VII ஆம் 

அத்தியாயயத்தின் 10 உறுப்புகரக்கு இணங்க உாிய யதகவப்பாடுககளப் பூர்த்தி 

சசய்திருப்பது அவசியைாகும். 
 

V. யசகவப் பிரைாணக் குறிப்பு/ ஆட்யசர்ப்பு நகைமுகறக்கு இணங்க அடுத்த தரத்திற்கு 

தரமுயர்வு சபறுவதற்குப் பூர்த்தி  சசய்யப்பை யவண்டிய யசகவக் காலம் வகரயில் 

ைாத்திரம் சம்பள ஏற்றங்ககள வழங்குவதற்கு நைவடிக்கக எடுத்தல் யவண்டும். 

 
 

04. குறித்த தரத்திற்குாிய, “தரமுயர்வு சபறாத நிரல்” இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள சம்பள 

ஏற்றப் சபறுைானங்களின் அடிப்பகையில் சம்பள ஏற்றங்ககள வழங்குவது அல்லது அதனுைன் 

சதாைர்புகைய வககயில் சம்பள ைறுசீரகைப்புக்கள் யைற்சகாள்ளப்பட்டிருப்பின், அந்த 

ைறுசீரகைக்கப்பட்ை சம்பளப் சபறுைானத்கத வழங்குதல் தவிர உயர் தரத்திற்கு தரமுயர்வு 

சபற்றிராத விைத்து, அது அந்த உயர் தரத்திற்குாிய/வகுப்புக்குாிய சம்பள ஏற்றுைன்று என்று 

அனுைதியளிக்கும் அதிகாாி தனிப்பட்ை முகறயில் திருப்தியகைதல் யவண்டும். 

 

05.  இந்த ஏற்பாடுகளுக்குப் புறம்பான எவயரனும் ஒரு யசகவயின்/பதவியின்        

இகைநிகலத் தரத்தில்/வகுப்பில் உச்ச அளவிலான சம்பளப் படிமுகறக்கு அப்பால் சதாைர்ந்தும் 

சம்பள ஏற்றங்ககள வழங்க யவண்டிய யதகவகள் இருப்பின் அத்தககய பிரச்சிமனகள் 

சதாைர்பான அகனத்து தகவல்ககளயும் 2015.07.20 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக 

கடிதம் 03/2015 சதாைர்பில் கவனம் சசலுத்தி தாபனப் பணிப்பாளர் நாயகத்திைம் சைர்ப்பித்தல் 

யவண்டும். 

 

06. இச்சுற்றறிக்ககயானது யதசிய சம்பளங்கள் ைற்றும் பதவியணி ஆகணக்குழுவின் 

இணக்கப்பாட்டுைன் சவளியிைப்படுகின்றது. 

             

      ஒப் ம்./ றே.றே. ரத்னசிறி 

                                                                                                           பசயலொளர் 

ப ொது நிருவொக, அனர்த்த முகொமைத்துவ ைற்றும்  

         கிரொைியப் ப ொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சு 


