ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය
අති විෙශේෂ

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக
அதி விேசஷமான
අංක 1745/11 - 2012 ෙපබරවාරි මස 14 වැනි අඟහරුවාදා - 2012.02.14
1745/ 11 ஆம் இலக்கம் - 2012 ஆம் ஆண்

ெபப்

வாி மாதம் 14 ஆந் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத் டன் பிரசுாிக்கப்பட்ட )

பகுதி I : ெதாகுதி (I) - ெபா
அரசாங்க அறிவித்தல்கள்
நிகழ்ச்சித் திட்ட அ

வலர் ேசைவ பிரமாணக் குறிப்

அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வினால் 2011.12.21 ஆந் திகதி அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்ட அ
பிரமாணக் குறிப் கீேழ தரப்ப கின்ற .

வலர் ேசைவயின்

பி.பீ.பீ.எஸ்.அேபகுணரத்ன,
இைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்,
ெபா நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சு.
ெபா நிர்வாக, உள்நாட்ட
சுதந்திர ச க்கம்,
ெகா ம் 07
2012, ெபப்
வாி 14.

வல்கள் அைமச்சு.

01. ெபயர்

: இந்த யாப் நிகழ்ச்சித் திட்ட அ வலர் ேசைவ
பிரமாணக் குறிப் என அைழக்கப்ப ம்.

02. நைட ைறக்கு வ ம் திகதி

: 2011 ஆம் ஆண் ஓகஸ்ட் மாதம் 01 ஆந் திகதி
நைட ைறக்கு வ ம்.

தல்

03. நியமன அதிகாாி ெதாடர்பான விபரம்,
3.1 நியமன அதிகாாி
: இைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
04. உத்திேயாகத்தர் வைக பற்றிய விபரம் :
:
ைறசார் உத்திேயாகத்தர்
4.1 உத்திேயாகத்தர் வைக
: III, II மற் ம் I ஆம் தரங்கள்
4.2 தரம்
4.3 ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகள் பற்றிய வைரவிலக்கணம் : அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் அபிவி த்தி
திட்டங்களின்
லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் குறிக்ேகாள்கைள அைடவதில் நிைறேவற் த் தரங்களின் பணிக க்கு
உதவியாக அைம ம் லன் விசாரைண, தகவல் மற் ம் தர ேசகாிப் /பகுப்பாய் / அறிக்ைக தயாாித்தல், கணக்
ெக ப் க்கள் ேபான்ற ெசயற்பா கைளக் ெகாண்ட பணி இப்பதவியிைன வகிப்பவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்ப ம்.
05. பதவியின் தன்ைம : நிரந்தரமான , ஓய் தியம் உாித் ைடய .
06. ெபா ட்ேகாட

ம் வைரவிலக்கணங்க

6.1 “பிரமாணக் குறிப் ” எ

ம் :

ம் பதம் நிகழ்ச்சித் திட்ட அ

வலர் ேசைவ பிரமாணக் குறிப்ைபக் குறிக்கின்ற .

2A
I ෙකොටස : (I) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2012.02.14
பகுதி I : ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான

6.2 “ெசயலாளர்” என்ப

அரசாங்க நிர்வாக விடயத்திற்குப் ெபா ப்பாக ள்ள அைமச்சின் ெசயலாளைரக் குறிக்கும்.

6.3. “பணிப்பாளர் நாயகம்” என்ப
6.4 “ேசைவ” என்ப

- 2012.02.14

இைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்ைதக் குறிக்கின்ற .

நிகழ்ச்சித் திட்ட அ

வலர் ேசைவையக் குறிக்கின்ற .

6.5 “உயிர்ப்பான ேசைவக் காலம்” என்ப
அரசாங்கத்தின் ேதைவக க்காக மற் ம் /அல்ல
அரசாங்கத்
ெகாள்ைக ாீதியான காரணங்களின் கீழ் ேமற்குறித்த பதவிக்குாிய சம்பளத்ைதப் ெபற் க் ெகாண் தம்மிடம்
ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகளில் உண்ைமயாகேவ ேசைவயாற்றிய காலத்ைதக் குறிக்கும்.
6.6 “நைட ைறக்கு வ ம் திகதி” என்ப
6.7 “அைமச்சு” என்ப

2011, ஓகஸ்ட் 01 ஆந் திகதிையக் குறிக்கும்.

அரசாங்க நிர்வாகத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சிைனக் குறிக்கும்.

6.8 “தி ப்திகரமான ேசைவ” என்ப அரசாங்க அ வலர் ஒ வர் ெசயற்திறன்மிக்க ைறயி ம் ஊக்கத் ட ம்
ெசய்வதன்
ல ம், சித்தியைடய ேவண் ய விைனத் திறன் தைட தாண்டல் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடவதன்
ல ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் யி ந்த நியமனத்ைத நிரந்தரமாக்குவதற்கு அவசியமான தைகைமகைளப்
ர்த்தி ெசய்வதன்
ல ம் அக்காலப் பகுதியி ள் உைழக்கப்பட ேவண் யி ந்த
அைனத்
சம்பள
ஏற்றங்கைள ம் ெபற் ள்ள ம் தண்டைனக்குாிய குற்றம் எதைன ம் ெசய்யாத மான காலப் பகுதிையக்
குறிக்கும்.
07. சம்பளம்
7.1 சம்பள குறியீட்

இல

: MN 4 – 2006 (ஏ)

7.2 சம்பளத் திட்டம்
7.3 தரம்

08. அ

:

பா. 15,215 – 10 × 215 -4 × 240 – 7 × 320 -15 × 360 –

ைறக்கான ஆரம்ப சம்பளப் ப

பா. 25,965

ைற:

தரம்

ஆரம்பச் சம்பளப்
ப
ைற

சம்பள அள
( பா)

III

01

15,215

II

12

17,605

I

23

20,925

வலர் வைகையச் சார்ந்த பதவிகள் :

8.1 அ

மதிக்கப்பட்ட பதவிக
அ மதிக்கப்ப
ட்ட பதவிகள்
நிகழ்ச்சிதிட்ட
அ வலர்

8.2 இைணந்த அ

ம் அ

மதிக்கப்பட்ட பதவிகளின் எண்ணிக்ைக ம்:

அ மதிக்கப்பட்ட
பதவிகளின்
எண்ணிக்ைக
45000

பணிகள்
லன்விசாரைண, தகவல் மற் ம் தர
ேசகாிப் / பகுப்
பாய் / அறிக்ைக தயாாித்தல், கணக்ெக ப் உள்ளிட்ட
அபிவி த்தித் திட்டங்களின்
லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம்
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் ம் பணி டன் ெதாடர்
ைடய பணிகள் மற் ம்/ அல்ல ஒப்பைடக்கப்ப ம் ேவ
பணிகள்

வலர் எண்ணிக்ைக :

ஒ
தரத்தி
ந்
மற்ெறா
தரத்திற்கு தர யர்த் ம் பணிக்காக III, II, I
இைணந்த அ வலர் எண்ணிக்ைகயாகக் க தப்ப ம்.

ஆகிய தரங்கள்

அைனத் ம்

I ෙකොටස : (I) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2012.02.14
பகுதி I : ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான

09. ஆட்ேசர்ப்
9.1

ைற:

ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்ப ம் சத தம்:

ைற

சத தம்

திறந்த
9.2

3A

- 2012.02.14

100%

திறந்த ஆட்ேசர்ப் :
9.2.1. ஆட்ேசர்ப் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தரம்

:

III ஆம் தரம்

9.2.2. தைகைமகள்:
9.2.2.1 கல்வித் தைகைமகள்

:

பல்கைலக்கழக மானிய ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ஒ பல்கைலக்கழகத்தில் பட்டம் ெபற்றி த்தல்

9.2.2.2 ெதாழிற் தைகைமகள்

:

ெபா த்தமற்ற

9.2.2.3 அ

:

ெபா த்தமற்ற

:

ஒவ்ெவா
விண்ணப்பதாாி ம்
இலங்ைகயின்
எந்தெவா
பிரேதசத்தி ம்
பணி ாிவதற்கும்
பதவிக்குாிய
பணிக்
கடைமகைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் ேபாதிய உடல் மற் ம் உள
ஆேராக்கியத்ைத ம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.

பவம்

9.2.2.4 உடற்தைகைம

9.2.2.5 ஏைனயைவ :

I. விண்ணப்பதாாி, தான் ேவைலயற்ற ஒ பட்டதாாி என்பைத
உ திப்ப த் வதற்கான சத்தியக் கடதாசி ஒன்ைற/ பிரகடனம்
ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத் டன் அவர் நிரந்தரமாக
வதி ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்கான பிரேதச ெசயலாளர்,
விண்ணப்பதாாி ேவைலயற்றவர் என்பைத உ திப்ப த்தி
யி த்தல் ேவண் ம்.
II. விண்ணப்பதாாிகள்
இ த்தல் ேவண் ம்.

சிறந்த

நடத்ைத

உைடயவர்களாக

III. விண்ணப்பங்கள் ேகா ம் அறிவித்த ல்/வர்த்தமானி அறிவித்த
ல் குறிப்பிடப்பட்
ந்த ஆட்ேசர்ப் க்கான தைகைமகைளப்
ர்த்தி ெசய்தி க்க ேவண் ய திகதியில் அைனத் தைகைம
கைள ம் எல்லா வைகயி ம் ர்த்தி ெசய்தி த்தல் ேவண் ம்.
9.2.3

9.2.4

2A-G015660

வய

:

9.2.3.1. ஆகக் குைறந்த வயெதல்ைல

: 21 வய

9.2.3.2. ஆகக் கூ ய வயெதல்ைல

: 35 வய .

ஆட்ேசர்ப்

ைற:
கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் பாீட்ைசயின் ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப் க்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
9.2.4.1

எ த் ப் பாீட்ைச

: ெபா த்தமற்ற

9.2.4.2

ெதாழில் சார் ேசாதைன

: ெபா த்தமற்ற

9.2.4.3

கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் பாீட்ைச:

4A
I ෙකොටස : (I) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2012.02.14
பகுதி I : ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான

பாீட்சித்

அதிகபட்ச
ள்ளிகள்

ள்ளி வழங்கும் திட்டம்

1. ெமாழித் ேதர்ச்சி

20

2. கணனி அறி
3. ேமலதிக கல்வித் தகைமைமகள்
மற் ம் ஏைனய தைகைமகள்

15
30

4. ெவளிப் பாடவிதானச்
ெசயற்பா கள்
5. ேநர் கப் பாீட்ைசயில்
ெவளிப்ப த் ம் ேதர்ச்சிகள்

சித்தியைடவதற்கான ஆகக்
குைறந்த ள்ளிகள்
அதிக ள்ளிகைளப்
ெபற்றவர்களின் திறைம
ஒ ங்குக்கு இணங்க ஆட்ேசர்ப்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

30
05

ெமாத்தப் ள்ளிகள்

100

கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் பாீட்ைசச் சைபைய
நியமிக்கும் அதிகாாி :- பணிப்பாளர் நாயகம்

9.2.4.3.1

9.2.4.4 ெபா
9.2.5

10.

- 2012.02.14

ேநர் கப் பாீட்ைச : ெபா த்தமற்ற

விண்ணப்பம் ேகா ம்

ைற : பகிரங்க அறிவித்தல்

9.3

வைரய த்த ஆட்ேசர்ப் : ெபா த்தமற்ற

9.4

திறைமயின் அ ப்பைடயிலான ஆட்ேசர்ப் : ெபா த்தமற்ற

லம்

விைனத் திறன் தைட தாண்டல் :

விைனத் திறன் தைட
தாண்டல்

எத்தைன வ டங்க க்கு ன்னர்
விைனத் திறன் தைடதாண்ட ல்
சித்தியைடதல் ேவண் ம்

1 ஆம் விைனத் திறன்கான் தைட தாண்டல்

III ஆம் தரத்திற்கு ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்
ன் (03)
வ டங்கள் ர்த்தியைடய ன்னர்

எ த்
(பின்னிைணப் 01)

2 ஆம் விைனத் திறன்கான் தைட தாண்டல்

II ஆம் தரத்திற்கு உயர் ெபற்
ன் (03) வ டங்கள்
ர்த்தியைடய ன்னர்

எ த்
(பின்னிைணப் 02)

3 ஆம் விைனத் திறன்கான் தைட தாண்டல்

I ஆம் தரத்திற்கு உயர் ெபற்
ஐந் (05) வ டங்கள்
ர்த்தியைடய ன்னர்

எ த்
(பின்னிைணப் 03)

விைனத் திறன் தைட
தாண்ட ன் தன்ைம
எ த் /ெதாழில்சார்/
சான்றிதழ் பாடெநறி /
ஏைனயைவ

10.1
10.2.

பாீட்ைச நடாத்தப்ப ம் காலப் பகுதி: வ டத்திற்கு இரண்

ைற:

10.3. விைனத் திறன் தைடதாண்டல் பாீட்ைசகைள நடாத் ம் அதிகாாி :
நியமன அதிகாாி அல்ல
அவர் அதிகாரம் வழங்கிய அதிகாாி
களால், நியமன அதிகாாியினால் விதிக்கப்ப ம் வழிகாட்ட க்கு
இணங்க நடாத்தப்ப ம்.

I ෙකොටස : (I) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2012.02.14
பகுதி I : ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான

11.

ெமாழித் ேதர்ச்சி
11.1

ெமாழி

12.

5A

- 2012.02.14

அைடயப்ெபற ேவண் ய ேதர்ச்சி

அரச க ம ெமாழி

அரச க ம ெமாழி அல்லாத ஒ ெமாழியில் ேசைவயில் இைணந்
ெகாண்ட ஊழியர்கள், தகுதிகாண் காலத்தில் உாிய அரச க ம
ெமாழியில் ேதர்ச்சியிைனப் ெப தல் ேவண் ம்.

மற்ைறய அரச க ம
ெமாழி

07/2007 ஆம் இலக்க அராங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைகக்கு இணங்க
உாிய மட்டத்திலான ேதர்ச்சிையப் ெப தல் ேவண் ம்.

தரம் உயர்த் தல் :
12.1 III ஆம் தரத்தில் இ ந்

II ஆம் தரத்திற்கு தரம் உயர்த் தல் :

12.1.1. ெபா வான ெசயலாற் ைகயின் அ ப்பைடயில் :
12.1.1.1.

ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய தைகைமகள் :
(i) நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட்

த்தல்.

(ii) அ வலர் வைக
III ஆம் தரத்தில்
ஆகக் குைறந்த
பத்
(10) வ ட
உயிர்ப் ள்ள ம் தி ப்திகரமான மான ேசைவக் காலத்திைனக் ெகாண்
த்த ம்
பத் (10) சம்பள ஏற்றங்கைளப் ெபற்றி த்த ம்.
(iii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசயலாற் ைக மதிப்பீட்
நைட ைறக க்கு இணங்க
தர யர் த் திகதிக்கு ந்திய பத் (10) வ ட காலத்தில் தி ப்திகரமான மட்டத்ைத
அல்ல உயர் ெசயலாற் ைகைய ெவளிப்ப த்தியி த்தல்.
(iv) தர யர் த் திகதிக்கு மிகக் கிட் ய ஐந்
ேசைவக் காலத்ைதப் ர்த்தி ெசய்தி த்தல்.

(5) வ ட காலத்தில் தி ப்திகரமான

(v) உாிய மட்டத்தில் மற்ைறய அரச க ம ெமாழியில் ேதர்ச்சி ெபற்றி த்தல்
(vi) உாிய விைனத் திறன் தைட தாண்டல் பாீட்ைசயில் உாிய திகதிக்கு
சித்தியைடந்தி த்தல்.
12.1.1.2. தர யர் வழங்கும் ைற : தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய்
தர யர்த் தல், குறித்த அ வலர், உாிய மாதிாிப் ப வங்க
ேகாாிக்ைக வி க்குமிடத் , தைகைமகைளப் பாீட்சித்
அதிகாாியினால் தகுதிெப ம் தினம் தல் நைட ைறக்கு வ

ன்னர்

ள்ள அ வலர்கைள II ஆம் தரத்திற்கு
க்கு இணங்க நியமன அதிகாாியிடம்
ப் பார்த்ததன் பின்னர், நியமன
ம் வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

12.1.2. விேசட ெசயலாற் ைகக்கு இணங்க:
12.1.2.1.

ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய தைகைமகள் :
(i) நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட்

த்தல்.

(ii) அ வலர் வைகயில் III ஆம் தரத்தில் ஆ
(06) வ ட உயிர்ப்பான ேசைவக்
காலத்ைதக் ெகாண்
த்தல் மற் ம் உாிய திகதியில் ஆ
(06) சம்பள ஏற்றங்
கைளப் ெபற்றி த்தல்
(iii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசயலாற் ைக மதிப்பீட்
நைட ைறக்கு இணங்க கிட் ய
ஆ (06) வ டங்களில் விேசட ெசயலாற் ைகயிைன ெவளிப்ப த்தியி த்தல்.
(iv) தர யர் த் தினத்திற்கு கிட் ய ஐந்
காலத்திைனப் ர்த்தி ெசய்தி த்தல்.
(v) உாிய
விைனத்திறன்
சித்தியைடந்தி த்தல்.

(05) வ டங்களில் தி ப்திகரமான ேசைவக்

தைடதாண்டல்

பாீட்ைசயில்

உாிய

தினத்தில்

(vi) மற்ைறய அரச க ம ெமாழியில் உாிய மட்டத்திலான ேதர்ச்சிைய உாிய காலப்
பகுதியி ள் ெபற்றி த்தல்.
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12.1.2.2. தர யர் வழங்கும் ைற : ேமற்குறித்த தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ம் அ வலர்கள், நியமன
அதிகாாி அ மதியளிக்கும் நி வனம் ஒன்றினால் நடாத்தப்ப ம் எ த் ப் பாீட்ைச ஒன் க்குத்
ேதாற்ற
ம். அதில் சித்தியைடபவர்கள் உாிய மாதிாிப் ப வங்க க்கு ஏற்ப நியமன
அதிகாாியிடம் ேகா மிடத்
நியமன அதிகாாியினால் தைகைமகைளப் பாீட்சிக்கப்ப ம்.
ெதாடர் ைடய ஏைனய தைகைமகைள ம் ர்த்தி ெசய் ள்ள அ வலர்க க்கு, நியமனத் திகதியில்
இ ந் ஆ (06) வ டங்கள் ர்த்தியைட ம் திகதி தல் நைட ைறக்கு வ ம் வைகயில் நியமன
அதிகாாியினால் II தரத்திற்கு தர யர் வழங்கப்ப ம். ( ண்ணறி எ த் ப் பாீட்ைச ைற –
பின்னிைணப் 04)
குறிப் :
* விேசட ெசயலாற் ைகயின் தர யர்
வழங்கும்ேபா
நடாத்தப்ப கின்ற பாீட்ைசயில்
சித்தியைடவதற்கு ஆகக் குைறந்த
60% ள்ளிகைளப் ெப தல் ேவண் ம். ேம ம் விேசட
ெசயலாற் ைகயின் கீழ் தர யர்
வழங்குவதற்கான பாீட்ைச வ டத்திற்கு ஒ
ைற
நடாத்தப்ப ம். இப்பாீட்ைசக்கு ஒ அ வலர் ஒ
ைற மாத்திரேம ேதாற்ற
ம்.
* ஒ
அ வலாின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட
ஒ
காரணத்தினால் உாிய தினத்தில் விேசட
ெசயலாற் ைகயின் அ ப்பைடயில் தர யர் வழங்குவதற்கான பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற
யா
ேபான சந்தர்ப்பங்களில் பின்னர்
நைடெப ம் உளச்சார் ப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற
ம்.
அப்பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த தினேம அத்தைகய அ வல க்கு விேசட ெசயலாற் ைகயின் கீழ்
தர யர்
வழங்கும் தினமாகக் க தப்ப ம். இ
ெதாடர்பில் ெசயலாளாின் இணக்கப்பா
ெபறப்பட ேவண் ம்.
12.2. II ஆம் தரத்தில் ந்

I ஆம் தரத்திற்கு தர யர்த் தல் :

12.2.1. ெபா வான ெசயலாற் ைகக்கு இணங்க
12.2.1.1.

ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய தைகைமகள் :
(i) அ வலர் வைகயில்
II ஆம் தரத்தில் குைறந்தபட்சம் (10) வ டங்கள்
உயிர்ப்பான ம்
தி ப்திகரமான மான
ேசைவக்
காலத்ைதப்
ர்த்தி
ெசய்தி த்த ம் பத் (10) சம்பள ஏற்றங்கைளப் ெபற்றி த்த ம்.
(ii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசயலாற் ைக மதிப்பீட்
நைட ைறக க்கு இணங்க
தர யர் த் திகதிக்கு
ந்திய பத்
(10) வ ட காலத்தில் தி ப்திகரமான
மட்டத்ைத அல்ல அைதவிட உயர் ெசயலாற் ைகைய ெவளிப்ப த்தியி த்தல்.
(iii) தர யர் த் திகதிக்கு மிகக் கிட் ய ஐந்
ேசைவக் காலத்ைதப் ர்த்தி ெசய்தி த்தல்.
(iv)

12.2.1.2.

உாிய
விைனத்திறன்
சித்தியைடந்தி த்தல்.

தைடதாண்டல்

(5) வ ட காலத்தில் தி ப்திகரமான

பாீட்ைசயில்

உாிய

தினத்தில்

தர யர் வழங்கும் ைற: தைகைம ெப ம் அ வலர்கைள I ஆம் தரத்திற்கு தர யர்த் வதற்கு
குறித்த அ வலர்கள் நியமன அதிகாாியிடம் உாிய மாதிாிப் ப வத்திற்கு ஏற்ப ேகாாிக்ைக
வி க்குமிடத் நியமன அதிகாாி தைகைமகைளப் பாீட்சித் ப் பார்த்ததன் பின்னர் தைகைமெப ம்
தினம் தல் நைட ைறக்கு வ ம் வைகயில் தர யர்விைன வழங்குவார்.

12.2.2. விேசட ெசயலாற் ைகக்கு இணங்க
12.2.2.1.

ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய தைகைமகள் :
(i) அ வலர் வைகயில் II ஆம் தரத்தில் ஒன்ப
(09) வ ட உயிர்ப்பான ம்
தி ப்திகரமான மான ேசைவக் காலத்ைதப்
ர்த்தி ெசய்தி த்த ம்
உாிய
தினத்தில் ஒன்ப (09) சம்பள ஏற்றங்கைளப் ெபற்றி த்த ம்.

I ෙකොටස : (I) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අති විෙශෂ ගැසට් පතය - 2012.02.14
பகுதி I : ெதாகுதி (I) - இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு வர்த்தமானப் பத்திாிைக - அதி விேசஷமான
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(ii) அ மதிக்கப்பட்ட ெசயலாற் ைக மதிப்பீட் ச் ெசயன் ைறக்கு இணங்க கிட் ய
ஒன்ப (09) வ டங்களில் விேசட ெசயலாற் ைகைய ெவளிப்ப த்தியி த்தல்.
(iii) தர யர் த் தினத்திற்கு கிட் ய ஐந்
காலத்ைதப் ரத்தி ெசய்தி த்தல்.

(05) வ டங்களில் தி ப்திகரமான ேசைவக்

(iv) ெதாடர் ைடய விைனத் திறன் தைட தாண்டல்
சித்தியைடந்தி த்தல்.
12.2.2.2.

பாீட்ைசயில் உாிய தினத்தில்

தர யர்
வழங்கும்
ைற : தைகைமகைளப்
ர்த்தி ெசய் ள்ள அ வலர்க க்காக நியமன
அதிகாாியினால், கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் பாீட்ைச ஒன்
நடாத்தப்ப ம். அப்பாீட்ைசயில்
50% அல்ல
அதற்கு ேமற்பட்ட
ள்ளிகைளப் ெப ம் அ வலர்கள் II ஆம் தரத்திற்கு
தர யர்த்தப்பட் ஒன்ப
(09) வ டங்கள் ர்த்தியைட ம் தினம்
தல் நைட ைறக்கு வ ம்
வைகயில் நியமன அதிகாாியினால் I ஆம் தரத்திற்கு தர யர்த்தப்ப வர்.

குறிப் (விேசட ெசயலாற் ைகயின் கீழ் தர யர்த் வதற்கான பாீட்ைசக்குத் ேதாற் தல்)
ெசயலாற் ைகைய மதிப்பி வதற்கான ெபா வான ஒ
ைற அரசாங்கத்தினால் அறி கப்ப த்தப்ப ம்
வைர தற்ேபா நைட ைறயி ள்ள வ டாந்த ெசயலாற் ைக மதிப்பீட் ல் தி ப்திகரமான மட்டத்திைன
அல்ல
அதற்கு
ேமற்பட்ட
ெசயலாற் ைகைய
ெவளிப்ப த்தி ள்ள
நபர்க க்கு,
விேசட
ெசயலாற் ைகயின் கீழ் தர யர்த் வதற்கான உளச்சார் எ த் ப் பாீட்ைசக்கு / கட்டைமக்கப்பட்ட
ேநர் கப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற சந்தர்ப்பமளிக்கப்ப ம்.
13. பதவிக

க்கான நியமனம் : ெபா த்தமற்ற .

14. ேசைவயில் உள்ளவர்கைள உள்வாங்குதல் (பிரமாணக் குறிப்
கைள மாத்திரம்)

நைட ைறக்கு வ ம் தினத்தில் ேசைவயி

ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் வழங்கும் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயின் அ
ஆண்
தல் ேசைவ பிரமாணக் குறிப் வ ப்ெப ம் திகதி (2011.08.01) வைரயான காலப்
பதவிப் ெபயர்களின் கீழ் அரசாங்க ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட் ேதசிய சம்பள மற்
மதிப் ஆைணக்கு வின் சிபாாிசின் ேபாில் MN 4-2006 (A) சம்பளத் திட்டம் வழங்கப்பட்ட அ
ஏற்பா களின் நிகழ்ச்சித் திட்ட அ வலர் ேசைவக்கு உள்வாங்கப்ப வர்.

ள்ளவர்

ப்பைடயில் 1994ம்
பகுதியில் பல்ேவ
ம் ஊழியர் ெதாைக
வலர்கள் பின்வ ம்

14.1. ெபா வான விடயங்கள்:
I.

உள்வாங்கப்ப வதற்கு வி ப்பம் ெதாிவிப்பவர்கள் தாபனத் தைலவர் ஊடாக இப்பிரமாணக் குறிப்பின்
தலாம் இைணப்பில் காட்டப்பட் ள்ள மாதிாி விண்ணப்பப்ப வங்க க்கு ஏற்ப விண்ணப்பங்கைளச்
சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.

II.

தாபனத் தைலவர், தனக்கு கிைடக்கும் விண்ணப்பங்கைள, இப்பிரமாணக் குறிப் ெவளியிடப்பட்
ன்
(03) மாதங்க க்குள் அரசாங்க நிர்வாக உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சின் இைணந்த ேசைவகள்
பணிப்பாளர் நாயத்திற்கு அ ப் தல் ேவண் ம்.

III.

பணிப்பாளர் நாயகம் ேகா மிடத்
அவசியமான ேவ
ஆவணங்கைள
வழங்குவதற்கு தாபனத் தைலவர்கள் நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ம்.

IV.

உள்வாங்கப்ப ம் அ வலர்க க்கு
ைறயான நியமனக் க தம் ஒன்ைற வழங்குவதற்கு
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் நடவ க்ைக எ ப்பார்.

14.2.

விபரங்கைள
இைணந்த

ைறைம:

(i) III

ஆம் தரம்
(அ)

3A-G015660

அல்ல

MN 4 – 2006 ‘ஏ’ சம்பள அள த் திட்டத்தின் கீழ் III ஆம் தரத்திற்குாிய சம்பளம் உாித்தாக்கப்பட்ட
பதவி ஒன்றின் அல்ல தரம் ஒன்றின் கீழான ஆளணியில் பத் (10) வ ட ேசைவக் காலத்ைதப்
ர்த்தி ெசய்யாத அ வலர்கள்.
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MN 4 – 2006 ‘ஏ’ சம்பளத் திட்டத்தின் கீழ் III ஆம் தரத்திற்கான சம்பளம் உாித்தாக்கப்பட்ட பதவி
ஒன்றின் அல்ல தரம் ஒன்றின் கீழான ஆளணியில் பத் (10) வ ட ேசைவக் காலத்ைதப் ர்த்தி
ெசய் ள்ள, எனி ம் II ஆம் தரத்திற்கு தர யர்த் வதற்கு அவசியமான ஏைனய தைமைமகைளப்
ர்த்தி ெசய்திராத அ வலர்கள்.
III ஆம் தரத்திற்கு உள்வாங்கப்ப வர்.

(ii) II ஆம் தரம்
(அ)

MN 4 – 2006 ‘ஏ’ சம்பளத் திட்டத்தின் கீழ் தரம் III உாிய சம்பளம் உாித்தாக்கப்பட்ட பதவி
ஒன்றின்அல்ல தரத்தின் கீழான ஆளணியில் பத் (10) வ டங்க க்கு குைறயாத ம் இ வ
(20) வ டங்க க்கு ேமற்படாத மான ேசைவக் காலத்ைதப் ர்த்தி ெசய் ள்ள, திய பிரமாணக்
குறிப் நைட ைறக்கு வ வதற்கு
ன்னர் நைட ைறயி
ந்த ஆட்ேசர்ப் நைட ைறக்கு
இணங்க ேசைவயின் ஏைனய ேதைவப்பா கைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள அ வலர்கள்.

(ஆ)

MN 4 – 2006 ‘ஏ’ சம்பளத் திட்டத்தில் II ஆம் தரத்திற்கான சம்பளம் உாித்தாக்கப்பட்ட பதவி ஒன்றின்
அல்ல
தரம் ஒன்றின் கீழான ஆளணியில் பத்
(10) வ டங்க க்குக் குைறந்த ேசைவக்
காலத்ைதப் ர்த்தி ெசய் ள்ள அ வலர்கள்

(இ)

MN 4 – 2006 ‘ஏ’ சம்பளத் திட்டத்தின் கீழான தரத்திற்குாிய சம்பளம் உாித்தாக்கப்பட்ட பதவி
ஒன்றில் அல்ல தரம் ஒன்றில் பத் (10) வ ட ேசைவக் காலத்ைதப் ர்த்திெசய் ள்ள, எனி ம்
ேசைவயின் ஏைனய ேதைவப்பா கைளப் ர்த்தி ெசய்திராத அ வலர்கள்.
II ஆம் தரத்திற்கு உள்வாங்கப்ப வர்

15. அைனத் நியமனங்கள் ெதாடர்பி ம் அரசாங்க ேசைவ ஆைணக் கு வின் 2009.02.20 ஆந் திகதிய 1589/30 ஆம்
இலக்க அதி விேசட வர்த்தமானி அறிவித்த ல் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள் ெசயெலா ங்குவிதிகள், தாபனச் சட்டக்
ேகாைவயின் ஏற்பா கள், நிதி ஒ ங்குவிதிகள், அரசினால் காலத் க் காலம் விதிக்கப்ப ம் சட்டதிட்டங்கள் மற் ம்/
அல்ல ஒ ங்குவிதிகள் என்பன ெசல் ப யாகும்.
16.

இடமாற்றம் வழங்குதல் :
ேசைவயின்
ம்.

17.

ேதைவக

க்கு ஏற்ப பணிப்பாளா◌் நாயகம்/ திைணக்களத் தைலவர் இடமாற்றங்கைள ேமற்ெகாள்ள

இைடக்கால ஏற்பா கள்
17.1.

உள்வாங்கல்
ெசயற்பா களின் கீழ் உள்வாங்கப்ப ம் அ வலர்கள், இந்த பிரமாணக் குறிப்பில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள விைனத் திறன் தைடதாண்டல்கைள ம் ஏைனய ேதைவப்பா கைள ம் ர்த்தி
ெசய்வதற்கு
ன் (03) வ டங்கள் ச ைகக் காலமாக வழங்கப்ப ம். இக்காலப் பகுதியி ள் அவர்கள்
திய ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள ேதைவப்பா கள் ர்த்தி ெசய் ெகாள்ளல்
ேவண் ம். எனி ம் உள்வாங்கப்ப வதற்கு
ன்னர் அவ் அ வலர்க க்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ஆட்ேசர்ப் நைட ைறகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விைனத் திறன் தைட தாண்டல் பாீட்ைசகளில்
சித்தியைடந்தி ப்பின் இப்பிரமாணக் குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள குறித்த விைனத் திறன் தைட
தாண்டல் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடய ேவண் ம் என்ற ேதைவப்பாட்
ந் வி விக்கப்ப வர்.

17.2.

நிகழ்ச்சித் திட்ட அ வலர் ேசைவயில் உள்வாங்கப்ப வதற்கு வி ப்பம் ெதாிவிக்காத அ வலர்கள்,
அவர்கள் தற்ேபா வகிக்கும் பதவியில் ெதாடர்ந் ம் ேசைவயாற்ற
ம். இவ் உள்வாங்க க்கான
தைகைமகைளக் ெகாண் ள்ள ஆனால் உள்வாங்கப்ப வதற்கு வி ப்பம் ெதாிவிக்காத அ வலர்கள்,
அ ெதாடர்பில் பின்னர் மாற்ற
யாத பிரகடனம் ஒன்றிைன தம
திைணக்களத் தைலவாி டாகப்
திய பிரமாணக் குறிப் வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்ப ம் தினத்தி
ந்
ன்
(03) மாதங்கள்
ர்த்தியைட ம் தினத்திற்கு ன்னர் நியமன அதிகாாிக்கு அ ப் தல் ேவண் ம்.
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அவ்வா உள்வாங்கப்ப வதற்கு வி ப்பம் ெதாிவிக்காத அ வலர்க க்கு மாத்திரேம உாிய வைகயில்
அப்பதவிகள் ெதாடர்ந் ம் காணப்ப தல் ேவண் ம். அத்தைகய பதவிக க்கு ெவற்றிடங்கள்
ஏற்ப கின்ற ேபா அப்பதவிப் ெபயர்களின் கீழ் ஆட்ேசர்ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படக் கூடா .
இப்பிரமாணக் குறிப்பின் கீழ் மாத்திரேம ஆட்ேசர்ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம்.
18.

இந்த ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பில் ஏற்பா கள் ெசய்யப்படாத யாதாயி ம் ஒ விடயம் காணப்ப மாயின், அ
ெதாடர்பில் அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வின் இணக்கப்பாட் ன் அ ப்பைடயில் அரசாங்க நிர்வாக அைமச்சின்
ெசயலாளாினால் தீர்மானிக்கப்ப ம்.

நிகழ்ச்சித் திட்ட உத்திேயாகத்தர் ேசைவயின் I ஆம் விைனத் திறன் தைடதாண்டல்
01.

பின்னிைணப் - 01

பாீட்ைச பற்றிய விபரங்கள்:
வினாப்பத்திரம்

1. அ

வலக

2. கணக்கீட்

ைறைமகள்
ைறைமகள்

3. கணனிப் பயன்பா

காலம்

ெமாத்தப்
ள்ளிகள்

சித்தியைடவதற்கு
அவசியமான ஆகக்
குைறந்த ள்ளிகள்

01 மணித்தியாலம்

100

40%

01 மணித்தியாலம்

100

40%

02 மணித்தியாலங்கள்

100

40%

02. இந்த விைனத் திறன் தைடதாண்டல் பாீட்ைசயான நியமன அதிகாாியின் சார்பில் பாீட்ைசகள் ஆைணயாளர்
நாயகத்தினால் அல்ல
நியமன அதிகாாியினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் தகுதி வாய்ந்த ேவ
ஒ நி வனத்தினால்
நடாத்தப்ப ம்.
03.

அ வலர்கள், குறித்த ேசைவயில் ேசர்வதற்கான பாீட்ைசக்குத் தாம் ேதாற்றிய ெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம
ெமாழியில் ன் வினாப்பத்திரங்க க்கு விைடயளித்தல் ேவண் ம். ேபாட் ப் பாீட்ைசயின்றி ேசைவயில் ேசர்ந்த
அ வலர்கள் தாம் கல்வி கற்றெமாழி
லத்தில் அல்ல
அரச க ம ெமாழியில்
ன்
வினாப்பத்திரங்க க்கு
விைடயளித்தல் ேவண் ம்.

04.

அ

05.

பாீட்ைசக்கான பாடத்திட்டம் :

வலர்கள் தம வி ப்பத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனியான தடைவகளில் ஒவ்ெவா பாடத்திற்கும் ேதாற்ற
ம். எனி ம் சித்தி ெப வதற்கு ஒவ்ெவா பாடத்திற்கு ாிய ெமாத்தப் ள்ளிகளில் குைறந்த பட்சம் நாற்ப
(40%) தத்திைனப் ெப வ அவசியமாகும்

வினாப்பத்திரத்தின்
ெபயர்
1. அ

வலக

ைறகள்

பாடத்திட்டம்
அரசாங்க அ வலகங்களில் பயன்ப த்தப்ப ம் அ வலக ைறைமகள்
பற்றிய
அ ப்பைட
அறி ,
அந்த
அறிவிைன
நைட ைறயில்
பயன்ப த் ம் ஆற்றல், உத்திேயாக ர்வ க தங்கைள ம் ஆவணங்கைள
ம் உாிய
ைறயில் விளங்கி
ெதளிவான ம் சு க்கமான மான
குறிப் க்கள் லம் தம க த் க்கைள/ அவதானிப் க்கைள உ தியான
ைறயில் ன்ைவக்கும் ஆற்றல், கட்டைளக்கு ஏற்ப க தங்கைள எ
ம்
ஆற்றல் என்பன பாீட்சிக்கப்ப ம்.
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வினாப்பத்திரத்தின் ெபயர்
2. கணக்கீட்
ைறகள்
3. கணனித்
ெதாழில் ட்பம்
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பாடத்திட்டம்
அரசாங்க அ வலகங்களில் பயன்ப த்தப்ப ம் கணக்கீட்
மற் ம் நிதி நிர்வாகப்
த்தகங்களின் ெசயற்பா கள் பற்றிய விளக்கத்ைத ம் அறிைவ ம் பாீட்சிப்பதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

தகவல் ெதாழில் ட்பம் பற்றிய அ ப்பைட எண்ணக் க க்கள்
விண்ேடாஸ் ெதாழிற்பாட்
ைற
ேகாைவ காைம
ெசால் உள்ளீ
அ ப்பைடத் ேதர்ச்சிகள், திைர பற்றிய பாீட்சயம், வசனங்களில் தி த்தங்
கள் ெசய்தல், வசன அைமவிடம், எ த்
மற் ம் பண் கள், பந்தி
யைமப் , வாிக க் கிைடயிலான இைடெவளிகைள மாற் தல், பாய் ள்ளி
அைமப் (Tab setting), வாசகங்கைளத் ேத த ம் மாற்றீ ெசய்த ம்
எ த் ப் பிைழ மற் ம் இலக்கணம், ஒத்தக த் ச் ெசாற்கள், நிரல்கைளப்
பயன்ப த்தல், பக்க அைமப் , ஆவணங்கைள அச்சி தல், அட்டவைண
கைள உ வாக்குதல், வாசகங்கைள வைகப்ப த்தல், ேகாைவ
காைம,
அஞ்சல்கைள பல கவாிக்கு அ ப் தல், மக்ேரா பயன்பா .
விாிதாள்:
அ ப்பைடத் திறைமகள்
வ வைமத்தல்
தி த் தல்
நிரல்க ம் ச்சும், ெச குத ம் நீக்குத
தர கைள வைகப்ப த்தல்
வைர கைள உ வாக்குதல்
அச்சி தல்
@ ெதாழிற்பா (@function)
மக்ேராக்களின் பயன்பா
ேகாைவ காைம

ம்

(vi) தர த் தளம்
அறி கம் ெசய் ம் அ ப்பைடத் ேதர்ச்சிகள்
தர த்ெதாகுகளின் உ வாக்க ம் பயன்பா ம்
ப வங்கள்
ெதாடர் பட்ட ப வங்கள் , ேதான் ம் ப வங்கள் (Popup Forms)
உைரயாடல் மற் ம் தகவல் ெபட் கள்
விசாரைணகள்
வைகப்ப த்தல்
அறிக்ைககைளப் ெப தல்
மக்ேரா பயன்பா
(vii) நிகழ்த்தல் காட்சி / ஓவியக் குறிப் க்கள்
அ ப்பைடத் ேதர்ச்சிகள், தி த்தங்கள் ெசய்தல், வ வைமத்தல்
வ வங்கைளப் பிரேயாகித்தல், படங்கைள ம் வைரபடங்கைள ம்
வைர கைள ம் ெச குதல், படவில்ைலக ம் விைள
அைச ட் க ம், உ வ வ வைமப்
நிகழ்த் க் காட்சி க விகைளப் பயன்ப த் தல், தன்ைமகைளத்
தயாாித்தல், படவில்ைலகைள ம் குறிப் க்கைள ம் அச்சி தல்
(viii) இைணயம்
இைணயம் பற்றிய அறி கம், சர்வேதச வைலயைமப் , ேதடல் ைற, நைட ைற
இைணயம்
(ix) மின்னஞ்சல் ( E-Mail )
அறி கம், அ ப்பைடத் ேதர்ச்சிகள், மின்னஞ்சல்கைளப் ெபற் க்
ெகாள்ளல்,
அவற் க்குப்
பதிலளித்தல்,
இைணப் க்கைளப்
பயன்ப த் தல், ைனப் ெபயர்களின் உ வாக்க ம் பயன்பா ம்
தகவல் தயாாித்தல்
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பின்னிைணப் – 02
நிகழ்ச்சித்திட்ட அ

வலர் ேசைவயின் II ஆம் விைனத்திறன் தைடதாண்டல் பாீட்ைச

01. பாீட்ைச பற்றிய விபரங்கள் :

வினாப்பத்திரம்

காலம்

ெமாத்தப்
ள்ளிகள்

சித்தியைடவதற்கு அவசியமான ஆகக்
குைறந்த ள்ளிகள்

1. தாபனச் சட்டக்ேகாைவ மற் ம்
ெசெலா ங்கு விதிகள்

02
மணித்தியாலங்கள்

100

40%

2.நிதி ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம்
ெகாள்வன நைட ைறகள்

02
மணித்தியாலங்கள்

100

40%

02.

இந்த விைனத் திறன்
நாயகத்தினால் அல்ல
நடாத்தப்ப ம்.

தைடதாண்டல் பாீட்ைசயான நியமன அதிகாாியின் சார்பில் பாீட்ைசகள் ஆைணயாளர்
நியமன அதிகாாியினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் தகுதிவாய்ந்த ேவ
ஒ
நி வனத்தினால்

03.

அ வலர்கள், குறித்த ேசைவயில் ேசர்வதற்கான பாீட்ைசக்குத் தாம் ேதாற்றிய ெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம
ெமாழியில் இரண் வினாப்பத்திரங்க க்கு விைடயளித்தல் ேவண் ம். ேபாட் ப் பாீட்ைசயின்றி ேசைவயில் ேசர்ந்த
அ வலர்கள் தாம் கல்வி கற்றெமாழி லத்தில் அல்ல
அரச க ம ெமாழியில் இரண் வினாப்பத்திரங்க க்கு
விைடயளித்தல் ேவண் ம்.

04.

அ

05.

பாீட்ைசக்கான பாடத்திட்டம் :

வலர்கள் தம வி ப்பத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனியான தடைவகளில் ஒவ்ெவா பாடத்திற்கும் ேதாற்ற
ம். எனி ம் சித்திெப வதற்கு ஒவ்ெவா பாடத்திற்கு ாிய ெமாத்தப் ள்ளிகளில் குைறந்த பட்சம் நாற்ப
(40%) தத்திைனப் ெப வ அவசியமாகும்

வினாப்பத்திரத்தின் ெபயர்

பாடத்திட்டம்

1. தாபனச் சட்டக்ேகாைவ மற் ம்
ெசெலா ங்கு விதிகள்

தாபனச் சட்டக்ேகாைவயின் VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,XXX, XXXIII, XLVII, XLVIII ஆம் அத்தி
யாயங்கள் மற் ம் அரசாங்கேசைவ ஆைணக்கு வின் ெசயெலா ங்கு
விதிகள்

2. நிதி ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம்
ெகாள்வன நைட ைறகள்

I, II, III, IV, V ஆம் அத்தியாயங்கள் மற் ம் அரசாங்க ெகாள்வன
நைட ைறகள்

பின்னிைணப் – 03
நிகழ்ச்சித் திட்ட அ

வலர் ேசைவயின் III ஆம் விைனத் திறன் தைட தாண்டல்

01. பாீட்ைச பற்றிய விபரம் :

வினாப் பத்திரம்

ெசயற்திட்ட

காைம

காலம்

ெமாத்தப்
ள்ளிகள்

சித்தியைடவதற்குத்
ேதைவயான ஆகக் குைறந்த
ள்ளிகள்

03 மணித்தியாலங்கள்

100

40%

02.

இந்த விைனத்திறன்
நாயகத்தினால் அல்ல
நடாத்தப்ப ம்.

தைடதாண்டல் பாீட்ைசயான நியமன அதிகாாியின் சார்பில் பாீட்ைசகள் ஆைணயாளர்
நியமன அதிகாாியினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் தகுதி வாய்ந்த ேவ
ஒ நி வனத்தினால்

03.

அ வலர்கள், குறித்த ேசைவயில் ேசர்வதற்கான பாீட்ைசக்குத் தாம் ேதாற்றிய ெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம
ெமாழியில் இவ்வினாப்பத்திரத் க்கு விைடயளித்தல் ேவண் ம். ேபாட் ப் பாீட்ைசயின்றி ேசைவயில் ேசர்ந்த
அ வலர்கள் தாம் கல்வி கற்றெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம ெமாழியில் விைடயளித்தல் ேவண் ம்.

04.

சித்திெப வதற்கு பாடத்திற்குாிய ெமாத்தப்
அவசியமாகும்

ள்ளிகளில் குைறந்த பட்சம்

நாற்ப

(40%)

த்த்திைனப் ெப வ
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05. பாீட்ைசக்கான பாடத்திட்டம் :

வினாப்பத்திரத்தின் ெபயர்
ெசயற்திட்ட

பாடத்திட்டம்

காைம

i. ெசயற்திட்டம் பற்றிய வைரவிலக்கணம்
ii. ெசயற்திட்ட காைம
iii. ெசயற்திட்டச் சக்கரம்
iv. ெசயற்திட்டம் தயாாித்த ம் விபாித்த ம்
v. ெசயற்திட்ட மதிப்பீ
* மீளச் ெச த் ம் காலம்
* நிகர நிகழ்காலப்ெப மதி
* உள்ளகப் பயன் தம்
* ெசல ப் பயன் தம்
* வ டாந்த ெபா பயன் தம்
vi. ெசயற்திட்ட ஒ ங்கைமப்
vi. நிழல் விைலப் பயன்பா

பின்னிைணப் – 04
விேசடெசயலாற் ைகயின் கீழ் பதவி யர்

வழங்குதல்

பாீட்ைச பற்றிய விபரம் :

வினாப்பத்திரம்

காலம்

1. உளச்சார் ப் பாீட்ைச

02
மணித்தியாலங்கள்

ெமாத்தப்
ள்ளிகள்

சித்தெப வதற்கு
அவசியமான ஆகக்
குைறந்த ள்ளிகள்

100

60%

02.

இந்த விைனத் திறன் தைடதாண்டல் பாீட்ைசயான நியமன அதிகாாியின் சார்பில் பாீட்ைசகள் ஆைணயாளர்
நாயகத்தினால் அல்ல
நியமன அதிகாாியினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் தகுதிவாய்ந்த ேவ
ஒ
நி வனத்தினால்
நடாத்தப்ப ம்.

03.

பாீட்ைச ஆகக் குைறந்த

04.

அ வலர்கள், குறித்த ேசைவயில் ேசர்வதற்கான பாீட்ைசக்குத் தாம் ேதாற்றிய ெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம
ெமாழியில் இவ்வினாப்பத்திரத் க்கு விைடயளித்தல் ேவண் ம். ேபாட் ப் பாீட்ைசயின்றி ேசைவயில் ேசர்ந்த
அ வலர்கள் தாம் கல்வி கற்றெமாழி லத்தில் அல்ல அரச க ம ெமாழியில் விைடயளித்தல் ேவண் ம்.

வ டத்தில் ஒ

ைற மாத்திரம் நடாத்தப்ப ம்.

05. பாீட்ைசக்கான பாடத்திட்டம் :

வினாப்பத்திரத்தின் ெபயர்
1 உளச்சார் ப் பாீட்ைச

பாடத்திட்டம்
தன்னிடம் ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகைள சாதாரண ெசயலாற் ைக
மட்டத் க்கு அப்பாற்பட்ட ெசயற்திற டன் ேமற்ெகாள்வதற்கு
அவசியமான அறி ,ேதர்ச்சிகள், மனப்பாங்குகள் என்பவற்ைறப்
ெபற்றி க்கின்றாரா என்பைத ம் அவற்ைறப் பயன்ப த் வதில்
உயர்ந்த ேதர்ச்சியிைன
ெவளிப்ப த் கின்றாரா என்பைத ம்
அளவி வதற்கான ஒ பாீட்ைசயாகும்.
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தலாம் இைணப்
நிகழ்ச்சித்திட்ட அ வலர் ேசைவ
உள்வாங்க க்கான விண்ணப்பப் ப வம்
I ஆம் பகுதி – விண்ணப்பதாராினால் நிரப்பப்படல் ேவண் ம்
1. ேசைவ நிைலய ம்

கவாி ம் :

2. விண்ணப்பதாாியின்
3.

.......................................................................................
..................................................................................................

ப் ெபயர்: தி /தி மதி/ெசல்வி * ..................................................
..............................................................................................

(i) பிறந்த திகதி : ................................ (ii) ேசைவ பிரமாணக் குறிப் நைட ைறக்கு
வ ம் திகதியில் வய : ..............................

4. தற்ேபா

வகிக்கும் பதவி :

5. நியமனத்தின் தன்ைம
5.1 பதவிக்குாிய

...................................................................................................

:
தல் நியமனத் திகதி

:

.................................................................

5.2 1994ம் ஆண்
தல் ேசைவ பிரமாணக் குறிப் வ ப்ெப ம் திகதி (2011.08.01) வைரயான காலப்
பகுதியில் பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் வழங்கும் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகயின் கீழ் நியமனம்
ெபற்றவரா என்பைதக் குறிப்பி க..............................................................
5.3 ேமேல 5.2 இல் உள்ளவா தவிர ேவ
ைறகளில் நியமனம் ெபற்றவராயின்
அதன் தன்ைமையக் குறிப்பி க.
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
6.

ெபா

நி வாக சுற்றறிக்ைக 9/2004 இணங்க, 1. சம்பளத் திட்டம் : .............................................
..............................................
2. சம்பளக் குறியீட்

7. ெபா

இலக்கம் :..............................

நி வாக சுற்றறிக்ைக 6/2006 இணங்க,
1. சம்பளத் திட்டம் : ................................................
.............................................
2. சம்பளக் குறியீட்

இலக்கம்: ..............................

3. 2011.07.31 ஆந் திகதி
(அ) சம்பள அள : பா ................................
(ஆ) சம்பளப் ப
ைற இலக்கம் :..................
8.

9.

தற்ேபா வகிக்கும் பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப் நைட ைறக க்கு இணங்க, தற்ேபா வகிக்கும் பதவிக்கான ஆகக்
குைறந்த கல்வித் தைகைமகள் :
..........................................................................................................................................................
பணிக் கடைம விபரங்கள் (சு க்கமாக) ...............................................................................................

10. தற்ேபா வகிக்கும் பதவியில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்குப் பயன்ப த்திய ஆட்ேசர்ப்
விதிக்கப்பட் ள்ள தைடதாண்டல் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடந்த திகதிகள் :

விைனத்திறன் தைட தாண்டல் பாீட்ைச
1.
2.
3.

..............................................
..............................................
..............................................

நைட ைறக

சித்தியைடந்த திகதி
............................
.............................
.............................

க்கு இணங்க
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11. ேசைவக் காலம் பற்றிய விபரங்கள் ( அவசியமாயின் பின்னிைணப் ஒன்றிைனப் பயன்ப த்த

தல்

12. ேமற்ப

வைர

பதவி

ேசைவ நிைலயம்

ம்.)

ேசைவக் காலம் (வ டம்)

தகவல்கள் உண்ைமயானைவ என் ம் சாியானைவ என் ம் உ திப்ப த் கின்ேறன்.

திகதி : .................................

விண்ணப்பதாராின் ைகெயாப்பம் : .............................

பகுதி 2 - நி வனத் தைலவாினால்
13.

- 2012.02.14

ரணப்ப த்தப்பட ேவண் ம்

விண்ணப்பதாரர் 1
தல் 11 வைரயான இலக்கங்களில் வழங்கி ள்ள தகவல்கள் சாியானைவயாகும்.ேம ம்
ேதசிய சம்பள மற் ம் ஊழியர் ெதாைக மதிப் ஆைணக்கு சம்பளம் ெதாடர்பில் சிபாாிசு ெசய் வழங்கிய
க தத்தின் பிரதிெயான்ைற இத் டன் சமர்ப்பிக்கிேறன். அவைர இச்ேசைவயில் உள்வாங்குவதற்கு *சிபாாிசு
ெசய்கின்ேறன் /ெசய்யவில்ைல. ( சிபாாிசு ெசய்யாவி ன் காரணங்கைளக் குறிப்பி தல் ேவண் ம்.)

.....................................

............................................................

திகதி

தாபனத் தைலவாின்
ைகெயாப்ப ம் பதவி த்திைர ம்
பகுதி 3 - இைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பயன்பாட் க்காக

14. விண்ணப்பதாரைர இந்த ேசைவயில் உள்வாங்குகின்ேறன்/ உள்வாங்கவில்ைல. *
15. உள்வாங்கவில்ைல எனின் அதற்கான காரணங்கள் :
............................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
16. உள்வாங்கப்ப கின்ற தரம் :
.....................................
திகதி

:

.............................................

....................................................................
அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட அ வலாின் ைகெயாப்பம்

*ேதைவயற்ற ெசாற்கைள ெவட் வி க
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