அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைக: 04/2011
என இல: CS/ICTS/01/Abs.Committee
அரசாங்க நிர்வாக மற் ம்
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சு,
சுதந்திரச் ச க்கம்,
ெகா ம் 07,
2011.02.15

அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்கள்,
திைணக்களத் தைலவர்கள்,
மாவட்ட ெசயலாளர்கள்/ அரசாங்க அதிபர்கள்,
பிரேதச ெசயலாளர்கள் அைனவ க்கும்.

இலங்ைகத் தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில்

ட்ப ேசைவக்குள் உள்ளீர்த்தல்.

1631/20 ஆம் இலக்க 2009.12.09 ஆம் திகதிய இலங்ைக சனநாயகச் ேசாச சக் கு யரசின்
அதிவிேசட வர்த்தமானப்

பத்திாிைகயில் ெவளியிடப்பட்ட

ெதாடர்பாடல் ெதாழில்

ட்ப

திகதியி

ந்

பய

ேசைவப்

இலங்ைகத் தகவல் மற் ம்

பிரமாணக் குறிப்பான

2009.07.01 ஆம்

கின்ற .

02. உள்ளீர்ப் :
ேமற்ப

ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின ம் அதன் 10 ஆம் பிாிவின ம் ஏற்பா க

அைமவாக
ெதாடர்பாடல்

வரவைழக்கப்பட்ட
ெதாழில்

ெதாிவித் ள்ள

ட்ப

தகவல்களின்ப ,
ேசைவக்குள்

உத்திேயாகத்தர்கள்,

அட்டவைணயில் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள
பின்வ ம் ஏற்பா க

க்கு உட்பட்

இலங்ைகத்

தகவல்

க்கு

மற் ம்

உள்ளீர்க்கப்ப வதற்கு

வி ப் த்

பிரமாணக்

1

ஆம்

அட்டவைணப்ப த்தப்பட்ட பதவிக

க்குப்

ேசைவப்

குறிப்பின்

2009.07.01 ஆம் திகதியி

ந்

பய

ம்

வண்ணம் உள்ளீர்ப் ச் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். இந்த உத்திேயாகத்தர்கள் 2009.07.01
ஆம் திகதியி

ந்

இலங்ைகத் தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில்

ட்பச் ேசைவப்

பிரமாணக் குறிப்பின் கட் ப்பாட் ற்கு உட்ப த்தப்பட்டவராதல் ேவண் ம்.
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2.1.

அைமச்சரைவ

அல்ல

ேதசிய

வர

ெசல த்

காைமத் வச் ேசைவத் திைணக்களம்

ட்பப் பாடெமான்

அங்கீகாிக்கப்பட்டெதா

ஆட்ேசர்ப்

ெதாடர்பாக

2009.12.09 ஆம் திகதியன்

ஓய் தியப்

ேசைவயாற்றிய

பதவிெயான்றில்

உத்திேயாகத்தர்கள்

ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.

அல்ல

பதவி
அதற்கு

நியமனங்களின் பின்

ேசைவக்குள்

2009.07.01 ஆம் திகதியி

திகதி வைரயான காலப்பகுதியில்

அல்ல

ேசைவயாற்றிவ ம்

மட் ம்

தகவல்

உாியதாக

நடவ க்ைக ைற

ன்னரான பதவி உயர் களான நியமனங்கள் அல்ல
நிரந்தர

திைணக்களம்/

என்பவற்றினால் கணினித்

ெதாடர்பாடல் ெதாழில்

உயர் த் திட்டத்திற்கு ஏற்ப

திட்டத்

ந்

அல்ல
உள்ளீர்ப் ச்

2009.12.09 ஆம்

ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்டவர்கள் உாிய

பதவிக்கு நியமனம் ெபற்ற திகதியில் இ ந்

பய

ற்றி ப்பதற்கு உள்ளீர்ப் ச்

ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.
2.2.

ேதசிய

வர

ெசல த்திட்டத்

திைணக்களத்தின் அங்கீகாரமான
பதவி யர்

ேநரத்தில்

பின்னரானெதா
ெபறப்பட்

அப்பதவிக

உள்ளீர்ப் ச்

அங்கீகாிக்கப்பட்டெதா

காைமத் வச்

ேசைவத்

உத்திேயாகத்தெரா வாின் ஆட்ேசர்ப் /

பதவிெயான்றிற்காகப்

சந்தர்ப்பத்தில்

ப்பின்

திைணக்களம்/

ெபறப்படாதி க்குமிடத்

க்கான

ெசயற்பாட் ன்

ைறசார் அங்கீகாரம்

ெபா

அப்பதவி

பதவியாகக் க தப்ப தல் ேவண் ம்.

2.3. (i) தரப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள்:
ஏற்றவா

ஆட்ேசர்ப்

அல்ல

பதவி யர்

உத்திேயாகத்தர்கள் தரத்திற்கு அைமவாக
தரத்திற்குள்

உள்ளீர்க்கப்ப தல் ேவண் ம்.

உயர்ந்த வகுப் / தரெமான்றிற்கு
அவ்

வகுப் /

தரத்திற்காக

குறித் த் தரப்ப த்தப்பட்ட
உாிய வகுப்பின்
உள்ளீர்ப்

உள்ளீர்க்கப்பட்ட பின்
விதித் ைரக்கப்பட்ட

ைறயான

மட்டத்ைதவிட
பதவி யர்வான

தைகைமகளின்

மீ

தங்கியி த்தல் ேவண் ம்.
(ii) தரப்ப த்தப்படாத உத்திேயாகத்தர்கள்:
தரப்ப த்தப்படாத

உத்திேயாகத்தர்கள்

உாிய

வகுப்பின்

ேவதன

அள த்

திட்டத்தின் ஆரம்ப வகுப்பிற்குள் உள்ளீர்க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
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விதித் ைரக்கப்பட்ட
உத்திேயாகத்தர்க
தைகைமகைளத்
வழங்கப்பட

தைகைமகைளத்

தி ப்திப்ப த்தாத

க்குக் கீேழ 5 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிட் ள்ளவா
தி ப்திப்ப த் வதற்குச்

ேவண் ம்.

அத் டன்

ச

ைகக்

தாபன

விதிக்ேகாைவ

மற் ம்

காலப்பகுதிெயான்

அதற்கைமய,

காலப்பகுதிக்குள் ேவண்டப்ப ம் தைகைமகைளப்
அரசாங்க

உாிய

அவர்கள்

அந்தக்

ர்த்தி ெசய்தல் ேவண் ம்.

ேசைவகள்

ஆைணக்கு வின்

நடவ க்ைக ைற விதிகளின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், உாிய தைகைமகைளத்
தி ப்திப்ப த் வதற்குத் தவ ம் உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பாக நடவ க்ைக
எ க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
2.4.

ேசைவப்

பிரமாணக்

2009.06.30

குறிப்பில்

ஆம் திகதியன்

உத்திேயாகத்தர்க
03. உள்ளீர்ப்பின் ெபா ட்

சுட் க்காட்டப்பட்ட
அல்ல

அதற்கு

ஏற்பா களானைவ
ன்

ஓய்

ெபற்ற

க்கு இையபற்றதாதல் ேவண் ம்.
வி ப்பிைனத் ெதாிவிக்கா

ஓய்

ெப வதற்கு வி ப்பிைனத்

ெதாிவிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள்:

3.1.

இந்தச்

சுற்றறிக்ைகயின்

வி ப்பிைனத் ெதாிவிக்கா
உத்திேயாகத்தர்க

க்கு

ஏற்பா களானைவ
ஓய்

ெபா ட்

ெப வதற்கு வி ப்பிைனத் ெதாிவிக்கின்ற

இையபற்றதாதல்

உத்திேயாகத்தர்களின் ஓய்

உள்ளீர்ப்பின்

ேவண் ம்.

அத்தைகய

ெப ைகயான , உத்திேயாகத்தரால் தற்ெபா

வகிக்கின்ற பதவியின் நியமன அதிகாாியால் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்.
ஓய்

ெப ைகக்காக

ேதர்வான

3.2.

உத்திேயாகத்தரால்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

எந்தச் சூழ்நிைலயின் கீ ம் மாற்றப்பட

அத்தைகய

நிகழ் களில்

வி ப் த்

யாத .

உள்ளீர்க்கப்ப வதற்ேகா

அல்ல

ஓய்

ெப வதற்ேகா வி ப்பிைனத் ெதாிவிக்காத உத்திேயாகத்தர்கள் இ ப்பின்,
ேசைவப்

பிரமாணக்

குறிப்பின்

11.2

ஆம்

பிாி களின்

ஏற்பா கள்

இைய ள்ளதாதல் ேவண் ம்.
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04. ேசைவக்காலம்:
4.1. உதாரணமாக, பதவிெயான் க்கு நியமிக்கப்பட்ட அல்ல
பின்

அைமச்சரைவயின்

நியமனம்/

அங்கீகாரமான

பதவி யர்வின்

திகதியின்

ெபறப்பட்
மீதான

அைமச்சரைவத் தீர்மானத்தில் உள்ளடக்கப்பட்
நியமன/பதவி யர் த்

தர யர்த்தப்பட்ட
க்காத

மற் ம்

விேசட

ஏற்பா கள்

க்காதவிடத் ,

பதவிக்கு

திகதியாக அைமச்சரைவத் தீர்மானத் திகதியான

க தப்ப தல் ேவண் ம்

என்ப டன்

ேசைவக்காலமான

அதற்கைமயக்

கணிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
4.2.

உதாரணமாக, பதவிெயான் க்கு நியமனம் அல்ல
ேமற்ப
வர

2.2 இன் பிரகாரம்
ெசல த்திட்டத்

திைணக்களத்தால்

அங்கீகாரமான

திைணக்களம்

4.3. உதாரணமாக,
பாடங்க

கணினித்

க்கு

பின்னர்

நியமிக்கப்பட்டவிடத் ,
பதவியான

(இ ந்தெபா

காைமத் வச்

ேசைவ/

பதவியில்

உத்திேயாகத்தர்கள்

ஓய் தியத்திைனக்

ேசைவத்
இ ந்தான

ேசைவப்

ேசைவக்கு
பிரமாணக்

ேசைவயின்

ட்பத்தின்

இ ந்

ஏற்றப

தற்ேபாைதய பதவிக்கு
ெவளிேய
குறிப்பின்

ேசைவக்காலப்பகுதிெயான்றாகக்
ம்,

திகதியில்

தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில்

அத்தைகய

இந்தச்

இைய ைடய

அல்ல

ேசைவயாகக் க தப்ப தல் ேவண் ம்.

ெவளியிலான

வி விக்கப்பட்ட

ெபறப்பட்டவிடத் , ேதசிய

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியின்

காலப்பகுதி உத்திேயாகத்தாின

பதவி யர்வின் பின்

தற்ேபாைதய
ஏற்பா க

க தப்ப தல்

அத்தைகய

க்கு

ஆகா .

காலப்பகுதியான ,

கணிப்பி ம் ேநாக்கத்திற்காகக் கட்டாயம் கவனத்தில்

ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்).
05. இைடக்கால ஏற்பா கள்:
ேசைவப்

பிரமாணக்

குறிப்பில்

விதித் ைரக்கப்பட்ட

தைகைமகைளத்

தி ப்திப்ப த் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள் மட் ம் உள்ளீர்க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் பிரகாரம், ேசைவயில் தற்ெபா
தைகைமகைளத் தி ப்திப்ப த்தாத

உத்திேயாகத்தர்க

இ க்கின்ற ஆனால்

க்கு உாிய தைகைமகைளத்
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தி ப்திப்ப த் வதற்கு
காலப்பகுதிெயான்
விதத்தில்

2013.12.31

ஆம்

திகதி

வைரயான

வழங்கப்ப தல் ேவண் ம். அதற்கைமய,

விதித் ைரக்கப்பட்ட

ேவண்டப்ப கின்றனர்.

தைகைமகைளத்

ச

அவர்கள்

ைகக்

பின்வ ம்

தி ப்திப்ப த் வதற்கு

அக் காலப்பகுதியில் அத்தைகய உத்திேயாகத்தர்க

ன்ைனய ேவதன அள த் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில்

க்கு

ன்ைனய பதவிப் ெபயாின்

கீழ் ேவதனம் வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.
5.1. III ஆம் வகுப்பிற்கு

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள்:

5.1. (i) (அ). ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின்
விதித் ைரக்கப்பட்ட

8.1.1 (உ)

க.ெபா.த.(சா/த)

ஆம் பிாிவில்
இன்

தைகைம

ெபற்றி த்தல் ேவண் ம்.

(ஆ). ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின்
விதித் ைரக்கப்பட்ட

8.1.1 (உ)

க.ெபா.த.(உ/த)

உள்ளீர்க்கப்ப வதற்கான

ஆம் பிாிவில்

இன்

கட்டாய

தைகைமயான

ேதைவப்பாெடான்றாக

இ க்க மாட்டா .

5.1. (ii) உள்ளீர்ப்பில்

பின்வ ம் தைகைமகைளக் க த்தில் ெகாண்

பிரமாணக் குறிப்பின்
ெசய்யப்பட்

8.1.1 (உ) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம்

ர்த்தி

க்க ேவண் ய ெதாழில்சார் கற்ைக ெநறிகைளப்

ர்த்தி

ெசய்யாதவர்கள்,
ேதைவப்பாட்
(அ).

ன்றாம்

ேசைவப்

ெதாழில்சார் கற்ைக ெநறிகைளப்
ந்

விலக்களிக்கப்ப தல்

நிைலக்கல்வி,

ெதாழில்

ர்த்தி ெசய்த ன்

ேவண் ம்.

கல்வி

ஆைணக்கு வினால்

தரப்ப த்தப்பட்ட ேதசிய வாழ்க்ைகத் ெதாழில் தைகைமகளின்
மட்டத்தில் (NVQ5)

ெதாழில்சார் அைடெவான்றிைனக் ெகாண்

ஐந்தாம்
த்தல்

ேவண் ம்.
அல்ல
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(ஆ).

ன்றாம்

நிைலக்கல்வி,

ெதாழில்

கல்வி

ஆைணக்கு

அல்ல

பல்கைலக்கழக மானிய ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கணினி
மற் ம்

தகவல்

ெதாழில்

ட்பத்திற்குத்

பாடத்திட்டங்கைள

உள்ளடக்கி

மணித்தியாலங்கைளக்

ெகாண்டதான

தி ப்திகரமாகப்

ர்த்தி

ெதாடர்பான

ஆகக்

ெசய்த

ஏதாவ

குைறந்த

கற்ைக

பின்

720

ெநறிெயான்றிைனத்

சான்றிதழ்

ஒன்றிைனப்

ெபற்றி த்தல் ேவண் ம்.
5.1. (iii) பல்கைலக்கழக
பல்கைலக்கழகம்
இ க்கின்ற
அல்ல

மானிய
ஒன்றி

ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ந் ,

கணினி/

பிரதான

பாடங்களில்

தகவல் ெதாழில்

கணினி/

தகவல் ெதாழில்

ஒன்றாக

ட்பப் பட்டெமான்றிைன
ட்பப் பட்டெமான்றிைனக்

ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்கள் ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் 8.1.1 (உ)
ஆம் பிாிவில் விதித் ைரக்கப்பட்ட

ெதாழில்சார்

தைகைமகைளக்

ெகாண்டவர்களாகக் க தப்ப தல் ேவண் ம்.
5.1. (iv). ஓய்

ெப ம் வயதிைன அைடந்த உத்திேயாகத்தர்கள்:

2009.07.01 ஆம் திகதியன்
அ ப்பைடக்

கல்வித்

தைகைமகைள ம்

55

வயதிைனப்

தைகைமகைள ம்

தீர்மானிக்கப்ப கின்ற
திட்டமிடப்பட்ட

5.2.

ைகக்காலப்பகுதிக்குள்

2 ஆம் வகுப்பிற்கு

5.2. (i).

06/2006

உாிய

ெதாழில்சார்

நியமன அதிகாாியினால்

நி வனெமான்றினால்
கணினிக்

நடாத்தப்ப வதற்குத்

கற்ைக

ெநறிெயான்றிைனச்

ர்த்தி ெசய்தல் ேவண் ம்.

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள்:

ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைக அல்ல

தி த்தப்பட்

ஆனால்

தி ப்திப்ப த்தாத உத்திேயாகத்தர்கள், அரசாங்க

ேசைவப் பயிற்சி நி வனத்தினால் அல்ல

ச

ர்த்தி ெசய்த

ெவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ைகயின்

ேமற்ப

பிரகாரம் MN 6 - 2006

A ேவதன அள த் திட்டத்தில் உள்ள ேவதனங்கைளப் ெப கின்ற
ஆனால் ேசைவயின் 2 ஆம் வகுப்பின் தரம் I
ெசய்யப்படாத உத்திேயாகத்தர்கள்

உாிய விதத்தில்

இற்கு உள்ளீர்ப் ச்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட

6

பதவியிைன வகிப்பார்களாயின்

ேசைவயின் 2 ஆம் வகுப்பின் II ஆம்

தரத்திற்குள் உள்ளீர்ப் ச் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.
தைகைமகள் தி ப்திப்ப த்தப்பட்

(ேவண்டப்ப ம்

ப்பின்).

5.2. (ii). MN 6 - 2006 A ேவதன அள த் திட்டம் அல்ல

MN 07 - 2006 A ேவதன

அள த் திட்டத்தில் உள்ள ேவதனங்களின் ப நிைல 12 அல்ல

அதற்கு

ேமலான ப நிைலையப் ெப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள் ேசைவயின் 2
ஆம் வகுப்பின் I ஆம் தரத்திற்குள் உள்ளீர்ப் ச் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.
(ேவண்டப்ப ம் தைகைமகள் தி ப்திப்ப த்தப்பட்

ப்பின்).

5.2. ((iii). MN 6 - 2006 A ேவதன அள த் திட்டத்திற்கு ெவளிேயயான திட்டங்களின்
மீதான

ேவதனங்கைளப் ெப கின்ற,

ெதாடர்பாக

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

அத் டன்
பதவிகளில்

கணினித்

ைற

ேசைவயாற் கின்ற

உத்திேயாகத்தர்கள்,
(அ).

இலங்ைகத் தகவல் மற் ம்
ேசைவயின்

2 ஆம்

நி வனத்தின்

ேதைவப்பா கள்

காைமத் வச்

ேசைவகள்

அங்கீகாிக்கப்பட்
(ஆ).

வகுப்

ெதாடர்பாடல் ெதாழில்
ெதாடர்பான
குறித்

பதவிெயான்
தங்கியி க்கின்ற

பணிப்பாளர்

ப்பின்

அத் டன்

உத்திேயாகத்தர் ேமற்ப

(அ) இன்

கீழ்

நாயகத்தினால்

உ வாக்கப்பட்ட

பதவிக்கு நியமிப்பதற்காக விதித் ைரக்கப்பட்ட
மற் ம்

ட்ப

நிபந்தைனகள்

தைகைமகள்
அைனத்ைத ம்

தி ப்திப்ப த்தியி ப்பின்

மட் ம் ேசைவயின் தரம் II இற்கு உள்ளீர்ப் ச் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.

5.3.

I ஆம் வகுப்பிற்கு

5.3. (i).

தற்ெபா

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள்:
SL - 1 - 2006 ேவதனத்ைதப் ெப கின்ற

பிரமாணக் குறிப்பின்
அல்ல

I

ஆம்

வகுப்பில் உள்ள

இந்தச் ேசைவப்

பதவிெயான்றிேலா

அத் டன் சமனான பதவிெயான்றிேலா ேசைவயாற் கின்ற
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உத்திேயாகத்தர்கள்
ெசய்யப்ப தல்

இைய ைடய
ேவண் ம்.

தி ப்திப்ப த்தப்பட்
5.3. (ii).

தரத்திற்குள்

உள்ளீர்ப் ச்

(ேவண்டப்ப ம்

தைகைமகள்

ப்பின்).

ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் 8.6.1 (உ)
தைகைமகைளத்

பிாிவில் விதித் ைரக்கப்பட்ட

தி ப்திப்ப த்தாத

வழங்கப்ப கின்ற ச

உத்திேயாகத்தர்கள்

ைகக்காலப்பகுதிக்குள் தகவல் ெதாழில்

ட்பத்தில்

பட்டப்பின் திப் ேளாமாெவான்றிைனப் ெபற்ற டன் உள்ளீர்ப்பிற்காகக்
கவனத்தில் எ க்கப்ப தல் ேவண் ம்.

06.

நிைல ம் ேவதன ம்:
6.1. விதித் ைரக்கப்பட்ட தைகைம டன் உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள்
ேமற்ப

பந்தி 4 இல்

ெதளி ப த்தப்பட் ள்ளவா

ன்ைனய ேசைவக்காலப் பகுதியின்
இ ந்தான

அ ப்பைடயில்

உள்ளீர்ப் த் திகதியில்

நிைலக்கு உாித் ைடயவராதல் ேவண் ம்.

இைடக்காலப்

பகுதிக்குள்

விதித் ைரக்கப்பட்ட

தி ப்திப்ப த் கின்ற உத்திேயாகத்தர்க
இ ந்

கணக்கிடப்ப கின்ற

பய

ற்றி க்கும்ப

தைகைமகைளத்

க்கு தைகைமகளின்

இ ப்பதற்கு ஒவ்ெவா

ர்த்தித் திகதியில்

வகுப் / தரத்தில் உள்ள

நிைல வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.
6.2.

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற
அள த்திட்டமான
இ க்குமிடத் ,
பய

உத்திேயாகத்தெரா வாின்

திய

ன்ைனய ேவதன அள த்திட்டத்தி
அவர

ேவதன

ந்

ேவ பட்

ேவதனமான , 2009.07.01 ஆம் திகதியி

ந்

ம் வண்ணம் தாபன விதிக்ேகாைவயின் VII ஆம் அத்தியாயத்தின் 4 ஆம்

பிாிவின் ஏற்பா களின் பிரகாரம் மாற்றம் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.

ஆனால்

2010.12.31

ைவகள்

ஆம்

திகதிவைர

அவ க்கு

வழங்கப்படாதி த்தல் ேவண் ம். இ ந்தெபா தி
திகதியான

மாற்றம் இல்லா

ேவதன

ம், அவர

நி

ேவதன ஏற்றத்

அப்ப ேய இ த்தல் ேவண் ம்.
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6.3.

உத்திேயாகத்தெரா வர் பதவியிைனப் ெப வதற்குத் தன
ெதாிவித்

ஆனால்

ெப வதற்கு

அந்தப்

ம ப் த்

பதவிக்கு

வி ப்பிைனத்

உாித் ைடய

ெதாிவிக்குமிடத் ,

ேவதனத்திைனப்

அத்தைகய

உத்திேயாகத்தர்

அவ க்குப் பிரத்திேயகமாக இ வைர அவரால்/ அவளால் ெபறப்பட்ட பதவிக்கு
உாித் ைடயவராயி த்தல் ேவண் ம்.
07.

ேசைவயில் உ திப்ப த்தல், விைனத் திறன் காண் தைடகள் மற் ம் பதவி யர் கள்:
7.1.

2009.07.01

ஆம்

திகதியன்

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற

உத்திேயாகத்தர்கள்,

நடவ க்ைக ைறயின்
ெபா

உ திப்ப த்தப்படாமல்

கீழ்

தைடப்பாீட்ைசயிைன அவர்கள்

ேசைவக்கு

ன்ைனய பதவியின் ஆட்ேசர்ப்

அவர்கள்

ம்கூட, ஆட்ேசர்ப்பின் ஒவ்ெவா

திய

ஆட்ேசர்ப் ச்

ெசய்யப்பட்

ந்த

தரத்திற்கும் உாிய விைனத் திறன் காண்

சித்தியைடந்த டன், நியமன அதிகாாியினால்

திய ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் கீழ் உ திப்ப த்தப்படல் ேவண் ம்.
7.2.

ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின்
சுட் க்காட்டப்பட்ட
ஆம்

திகதியி

7.3, 7.4 மற் ம் 7.5 ஆம் பிாி களில்

விைனத் திறன் காண் தைடப்பாீட்ைசயான
ந்

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற

2009.07.01

உத்திேயாகத்தர்க

க்கு

இைய ைடயதாதல் ேவண் ம்.
7.3.

ேமற்ப

4

ஆம்

க த்திெல க்கின்ற

பந்தியின்

ன்ைனய பதவியிைன

பிரமாணக் குறிப்பினால் அவர்க
காண்

பிரகாரம்,

தைடப்பாீட்ைசயில்

உள்ளீர்க்கப்ப கின்ற

ேசைவக்

காலப்பகுதியிைனக்

வகித்தெபா

திய ேசைவப்

க்காக விதித் ைரக்கப்பட்ட விைனத் திறன்

உள்ளடக்கப்ப கின்ற

உத்திேயாகத்தர்கள்

ஏதாவ

பாடத்திைன

சித்தியைடவார்களாயின், நியமன

அதிகாாியானவர், உத்திேயாகத்தர்களின் ேவண் ேகாளின் ேபாில், மீண் ம்
அந்தப் பாடத்திைனச் சித்தியைடவதன்
உத்திேயாகத்தர்க

க்கு

ேதைவப்பாட்

விலக்களிக்கப்ப வதற்கு

ந்

அத்தைகய

நடவ க்ைக

எ த்தல்

ைறயில் அல்ல

நியமனக்

ேவண் ம்.
7.4.

ன்ைனய
க தத்தில்

பதவியின் ஆட்ேசர்ப்

நடவ க்ைக

விைனத்திறன் காண் தைடயிைன உள்ளடக்குவதன் காரணமாக

விைனத் திறன் காண் தைடப்பாீட்ைசயிைனச் சித்தியைடயாத உத்திேயாகத்தர்கள்
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இ ப்பின், அவர்கள் இைடக்காலப்பகுதிக்குள் உாிய வகுப்பில் உள்ள தரத்தின்
விைனத்

திறன்

காண்

ேவண்டப்ப கின்றனர்.
ெபற்ற பின்

தைடப்பாீட்ைசயில்

உாிய

ைறயில் உாிய வகுப்பில் பதவி யர்விைனப்

தரப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்க

விைனத் திறன்

காண் தைடப்பாீட்ைசயில்

மற் ம் வகுப்பில் அவர்க

சித்தியைடவதற்கு

க்கு அவர்கள் அத்தைகய

சித்தியைட ம் வைர

உாிய தரம்

க்கு இடப்ப கின்ற ேவதனங்கள் வழங்கப்ப தல்

ேவண் ம்.
08.

ர்த்தியாக்கப்படாத பணிகள்:
8.1.

சகல நியமன அதிகாாிக
ைறயின் கீழ்

ம்

ன்ைனய பதவிகளின் ஆட்ேசர்ப்

2009.07.01 ஆம் திகதிக்கு

ெசயற்பா கள் அைனத்ைத ம்
8.2.

குற்றச்சாட் ப்பத்திரம்
நடவ க்ைக

மற் ம்

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள

ன்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

தாபனச்

த்தல் ேவண் ம்.

வழங்கப்பட்ட
ன்ைனய

உத்திேயாகத்தர்களின்

பதவிகைள

ைறயான ஒ க்காற்

தாபன விதிக்ேகாைவயின்

நடவ க்ைக

ஒ க்காற்

வகிக்கின்ற

ெபா

விசாரைணகள்

ெதாடர்பாகத்

XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 10

ஆம் பிாிவின்

பிரகாரம்

நடவ க்ைக எ க்கப்ப தல்

எ த்தல்

ெபா ட்

ேவண் ம். ஒ க்காற்

நடவ க்ைக

ஏைனய விடயங்கள் இைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர்

நாயகத்திற்குக் குறித் ைரக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
09.

ெசாற்ெறாடர்க

க்கிைடேய

ரண்பா

அவதானிக்குமிடத்

எ க்கப்பட ேவண் ய

நடவ க்ைக:

இச் சுற்றறிக்ைகயில் சிங்களம், தமிழ் ஆங்கில ெசாற்ெறாடர்க
ரண்பா கள் அல்ல

ஒவ்வாைமகள்

அவதானிக்குமிடத்

க்கிைடயில் ஏேத

ம்

சிங்கள ெமாழிச்

ெசாற்ெறாடேர ேமேலாங்கி நிற்றல் ேவண் ம்.
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10.

சுற்றறிக்ைகயில் ஏற்பா

ெசய்யப்பட் ராத விடயங்கள்:

இச் சுற்றறிக்ைகயின்

லம் ஏற்பா

நிர்வாக

விடயத்திற்குப்

ெசய்யப்பட் ராத விடயங்களாவன அரசாங்க

ெபா ப்பாக ள்ள

அைமச்சின்

ெசயலாளாினால்

தீர்மானிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
11.

இச் சுற்

நி பம்

காைமத் வ ேசைவகள் திைணக்களத்தின் ெசயலாளாின

இணக்கத் டன் ெவளியிடப்ப கின்ற .

ஒப்பம்/ பீ.

. அேபேகான்,

ெசயலாளர்,
அரசாங்க நிர்வாக மற் ம்
உள்நாட்ட

வல்கள்

அைமச்சு.
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