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1981 ஆம் ஆண்டு 17 ஆம் இலக்க நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் 
சட்டத்தின் பிரிவு 18 இற்கு அணமய நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளரின் 

அறிக்ணக -2016 

 

 

அறிமுகம் 

 

நிர்வாக சட்ட சசயற்பாடுகள் அனைத்னையும் புலைாய்வு சசய்வைற்காை “ பாதுகாவலைாக” 
சசயற்படுைலல ஒம்புட்ஸ்மைின் அடிப்பனட லநாக்கமாகவுள்ளது எை புலனமவாய்ந்ை 
நீைிபைிசயாருவர் கூறியுள்ளார். நியாயமற்ற வனகயில் பாைிப்புக்கு உட்படுபவர்கனள பாதுகாக்கும் 
சபாருட்டு அவருக்கு அசாைாரண நிகழ்வுகனள நுண்ணாய்வு சசய்யக் கூடிய அைிகாரமுள்ளது. 
ஒம்புட்ஸ்மைின் நுண்ணாய்வும் அவைாைிப்பும் நல்ல முனறயில் காணப்படுவதுடன் அது 
நன்னமலய வினளவிக்கும் என்ற ைீர்மாைத்ைில் பங்கம் ஏற்படமாட்டாது எைின் ஜைநாயக 
சசயற்பாட்டில் சரியாை நடவடிக்னககனள அமுல்படுத்ை முடியும். 

“அப்சபண் சைய்வத்ைின் கண்கள் கட்டப்பட்டு காணப்படுவைற்காை காரணம் சட்ட நிபுணர்கள் 
மற்றும் நீைிபைிகளின் சசயற்பாடுகனள அக்கடவுளால் சைரிந்துசகாள்ள முடியாது என்பைாகும்.”  
பிராங் மக் கிண்ணி கலபட் -1867-1930 

ஒம்புட்ஸ்மனுக்கு சபாதுவாை வனரவிலக்கணம் எை எதுவும் இல்னல. ஆயினும் சபாது 
நிர்வாகத்ைிைால் லமற்சகாள்ளப்படும் சசயற்பாடுகள் (  அல்லது அைனுனடய சசயற்பாட்டின்னம) 
சைாடர்பிலாை முனறப்பாடுகனள சபற்று புலைாய்வு சசய்து மற்றும் அறிக்னகயிடும் 
நிறுவைசமான்றாக ஒம்புட்ஸ்மன் நிறுவைம் உள்ளது எை பரந்ைளவில் விளங்கிக்சகாள்ளபடுகிறது. 

சகலரும் அணுக கூடியைாை நிறுவைம் என்பதுடன் நாட்டின் சபாது நிர்வாகத்னை கட்டுப்படுத்தும் 
அைிகாரத்னை சகாண்டுள்ள சுைந்ைிரமாை நிறுவைம் என்னும் எண்ணக்கருத்னை ஏறக்குனறய 
உலகம் பூராகவும் அனடயாளப்படுத்துகிறது. அத்துடன் லவறுபட்ட லைசிய சட்ட முனறனமகளுடன் 
இனணக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று உலகரீைியாை மத்ைிய கட்டுபாட்டு நிறுவைமாை சர்வலைச 
ஒம்புட்ஸ்மன் நிறுவைமாைது சகல கண்டங்களிலும் உள்ள 87 நியாயாைிக்கங்களில் 147 
சபாதுத்ைனற உறுப்பு நிறுவைங்கள் உள்ளை எை மைிப்பட்டுள்ளது. 

ஒம்புட்ஸ்மைின் பங்களிப்பு சைாடர்பில் ஐக்கிய லைசிய சபாது சட்டசனப ைீர்மாைம் 63/169 ஆைது 
ஒம்புட்ஸ்மைின் பணிப்பானண அனமப்பில் மைிை உரினமகள் நியமங்கனள இனணப்பைற்கு 
அனுமைித்ைல்  லவண்டும் எை குறித்துனரக்கிறது. பலனுள்ள நிவாரணம், நீைினய அணுகுைல், 
நீைிமன்றத்னை அணுகுைல், நியாயமாை விளக்கம், குனறைீர்வு, சட்டரீைியாை பாதுகாப்பு, சரியாை 
சசயற்பாடு, சட்ட உறுைித்ைன்னம  லைனவயற்ற ைாமைம், நியாயமாை லநரம் அத்துடன் 
பாகுபாடின்னம உள்ளடங்கலாக நீைினய அணுகுவது என்பது நியமங்களின் ஒருபகுைியாகவுள்ளது. 
இத்ைீர்மாைமாைது ஒம்புட்ஸ்மைின் சுயாட்சி மற்றும்  
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சுைந்ைிரத்ைின் முக்கியத்துவத்னை லகாடிட்டு காட்டுவதுடன் இந்நிறுவைங்கள் சர்வலைச மைிை 
உரினமகளின் கடப்பாடுகளுக்கு சமமாக லைசிய சட்ட உருவாக்கம் மற்றும் லைசிய 
நனடமுனறகனள சகாண்டு வருைல் சைாடர்பில் அரசாங்கத்ைிற்கு அறிவுனர வழங்கி 
முன்சசயற்பாடாக பங்களிப்பு வழங்க முடியும் எை வலியுறுத்துகிறது. 

ஒம்புட்ஸ்மன் பங்களிப்பு சைாடர்பில் ஐக்கிய லைசிய சபாது சட்ட சனப ைீர்மாைம் 65/207 ஆைது 
சர்வலைச ஒம்புட்ஸ்மைிைால் மைநினறவுடன் சசய்யப்பட்ட பணிகனள சகாண்ட ைீர்மாைம் 63/169 
இல் ஏற்கைலவ உருவாக்கப்பட்ட கூற்றிக்கனள மீண்டும் அறிவுறுத்துவைன் மூலம் ஒம்புட்ஸ்மைின் 
சுைந்ைிரம் மற்றும் ைன்ைியக்க வலுனவ கருத்ைில் சகாள்ளும் வனகயில் அரசாங்கனள 
னைரியப்படுத்ைி அத்துடன் பாரிஸ் சகாள்னககளுக்கு அனமவாக சபாருத்ைமாக இயங்குவைற்கு  
ஒம்புட்ஸ்மனை ஊக்கமளிக்கிறது. 

இத்ைீர்மாைம் லமலும் சபாது நிர்வாகத்ைில் நல்லாட்சினய லமம்படுத்துவது ஒம்புட்ஸ்மைின் 
முக்கியமாை பங்கு எை குறித்துனரக்கிறது. “ நல்லாட்சி" என்பது சவளிப்பனட நியாயம் மற்றும் 
பிரைிநிைித்துவம் வாய்ந்ை ைீர்மாைம் எடுக்கும் சசயற்பாடு அத்துடன் எவ்வாறு நிர்வாகத்ைிைால் 
இத்ைீர்மாைங்கள் அமுல்படுத்ைப்படுகின்றை லபான்ற சகலதும் உள்ளடங்கியனவலய எை 
விளங்கிக்சகாள்ளலாம். இத்ைீர்மாைங்கனள அமுல்படுத்ைனல கண்காணிப்பைற்கு ஒம்புட்ஸ்மன் 
நிறுவைங்கள் முக்கியமாகும். 

சபாதுமக்களுக்கு குறித்ை லநரத்ைில் ைரமாை லசனவகனள வழங்குமாறு ஒம்புட்ஸ்மன் அரசாங்கம் 
மற்றும் ஏனைய ைாபைங்கனள தூண்டியுள்ளார். சமுகத்ைில் மிகவும் வறுனம நினலயில் உள்ள 
முனறப்பாட்டாளர்கலள அைிகமாக உள்ளைர் என்பனை கருதுனகயில் அவர்களுக்கு சபறுமைிமிக்க 
வனகயில் சசலவின்றி ஒப்படீ்டளவில் குனறந்ை சசலவிலும் லவகமாகவும் 
அம்முனறப்பாட்டாளர்கள் நியாயத்னைப் சபறும் வழினய வகுத்து சகாடுக்க கூடிய மிகச் சிறந்ை 
சக்ைினய சகாண்டுள்ள ஓர் நிறுவைமாகவுள்ளது. 

ஒம்புட்ஸ்மன் முனறயாைது, பிரனசகள் ைமது துன்பத்னை ைீர்த்து ைமது அடிப்பனட உரினமகனள 
பாதுகாத்து அவர்களுனடய சகௌரவத்னை மீட்சடடுத்து சைநாயக அனமப்பில் நம்பிக்னக ஏற்படும் 
வனகயில்  சுைந்ைிரமாகவும் பக்கச்சார்பற்றும் சசலவின்றியும் பிணக்குகளுக்கு ைீர்வுகாணும் 
சபாறிமுனற ஒன்னற அணுகக் கூடிய வனகயில் நீைிமன்றம் ஒன்னற வழங்குகின்றது. 

1966 ஆம் ஆண்டு ஜைவரியில் நனடசபற்ற சட்ட நிபுணர்களின் சைன்கிழக்கு ஆசிய மகாநாட்டில் 
இலங்னகயில் ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவலகத்ைிற்காை லைனவ முைன் முைலாக விவாைிக்கப்பட்டது. 
இலங்னக சைநாயக லசாசலிச குடியரசின் 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியல் அனமப்பின் 156 ஆவது 
உறுப்புனரயாைது நிர்வாகத்ைிற்காை பாராளுமன்ற ஆனணயாளர் அலுவலகத்னை (ஒம்புட்ஸ்மன்) 
ைாபிப்பைற்கு பாராளுமன்றம் அைிகாரபூர்வமாக உத்ைரவிட்டது. பாராளுமன்றமாைது 1981 ஆம் 
ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க நிர்வாகத்ைிற்காை பாராளுமன்ற ஆனணயாளர் சட்டத் னை உருவாக்கி 
அலுவலகத்னை ைாபித்து அைன் அைிகாரங்கனளயும் கடனமகனளயும் சசயற்பாடுகனளயும் 
வனரயறுத்ைது. அைனைத்சைாடர்ந்து 1994 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க மூலச்சட்டத்ைின் பிரிவு 10 
நிர்வாகத்ைிற்காை பாராளுமன்ற ஆனணயாளர்( ைிருத்ைிய) சட்டமாைது சபாதுமக்களிடமிருந்து 
லநரடியாகக் கினடக்கப் சபறும் அடிப்பனட உரினம 
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மீறல்கள் அல்லது ஏனைய ைீங்கினழப்புக்கள் சைாடர்பாை எழுத்து மூல முனறப்பாடுகள் அல்லது 
சார்த்துனரகள் சார்பாக நடவடிக்னகனய எடுப்பைற்கு இயலக்கூடியைாக இருப்பதுடன் 
ஒம்புட்ஸ்மைால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்னகனய சபாது மக்கள் மனுக்கள் குழுவிற்கு 
அறிவிப்பைற்கும் உட்படுத்ைப்படுகிறது. 

 

எடுக்கப்பட்ட ைீர்மாைம், பரிந்துனர, சசயல்பாடு அல்லது புறக்கணிப்பு லபான்ற அரசாங்க அலுவலர் 
சைாடர்பாை முனறப்பாடு சட்டத்ைிற்கு எைிராைைா அநீைியாைைா அடக்குமுனறயாைைா அல்லது 
முனறயற்ற ைற்றுணிவா அல்லது அலுவலரின் ைற்றுணிபு முனறயற்ற விைத்ைில் 
நனடமுனறப்படுத்ைப்பட்டைா எை ைீர்மாைித்து விசாரனண லமற்சகாண்டு முடிவு சசய்வைற்கு 
ஒம்புட்ஸ்மன் லவண்டப்படுகிறார். 

உரிய விசாரனணயின் பின்ைர் அரசாங்க அலுவலர் ஒருவரிைால் ஆசளாருவரின் அடிப்பனட 
உரினம மீறப்பட்டுள்ளது அல்லது அவ்வலுவலர் அநீைியிைால் பாைிக்கப்பட்டுள்ளார் எை 
ஒம்புட்ஸ்மன் ைிருப்ைியனடயுமிடத்து அவர் குறித்ை பாைிப்புக்காை ைீர்மாைத்னை எடுப்பார். 

நவைீ சமுைாயத்ைின் அடிப்பனட லைனவசயான்றாக நல்லாட்சி முனற அனமகிறது. சபாதுமக்களின் 
மிகச் சிறந்ை நலன்கனள முழு அளவில் கருத்ைில் சகாண்டு ைனடகளின்றி நிர்வாகத்னை 
நடாத்துவைற்குரிய பாரிய அைிகாரங்களுடன் நிர்வாகத்ைின் வழனமயாை காரியங்கனள சகாண்டு 
நடாத்துவைற்கு சபாறுப்பாக அரசாங்கப் சபாறிமுனறகள் னகயளிக்கப்படுகின்றை. இவ்வாறு 
வழங்கப்பட்டுள்ள அைிகாரங்களாைது சட்டங்கள் ஒழுங்குகள் இயற்னக நீைி மற்றும் சமத்துவம் 
என்பனவ மீறப்படும் லபாது பிரலயாகிக்கப்படுபனவ எை கருைப்படுைலாகாது. வழனமயாை நிர்வாக 
நடவடிக்னகயின் லபாது நிர்வாக துஷ்பிரலயாகம் ஆசளாருவருக்கு இனழக்கப்படுமாயின் அவ் 
அநீைினய கண்டறிவைற்கும் விசாரனண சசய்வைற்கும் ைவற்னறச் சீர்படுத்துவைற்கும் 
ைிருத்ைியனமப்பைற்குலம ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவலகம் ைாபிக்கப்பட்டுள்ளது. அைிகாரங்கனள 
ைன்ைிச்னசயாக பிரலயாகித்ைல் அல்லது மறுத்ைல் மற்றும் இலஞம் அல்லது பக்கச்சார்பாை 
முயற்சிகளுக்காக அரசாங்க கடனமகனள நினறலவற்றல் ைாமைப்படுத்தும் ைந்ைிரத்னை 
உபலயாகித்ைல் லபான்ற சசயற்பாலட ஒம்புட்ஸ்மன் நிறுவைத்ைிைால் கருத்ைில் 
சகாள்ளப்படலவண்டிய அல்லது சீர்படுத்ைபட லவண்டிய முக்கிய காரணியாகும். 
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புள்ளிவிபரப் பகுப்பாய்வு   

2016 ஆம் ஆண்டில் இவ்வலுவலகம் புலைாய்வுக்கும் அறிக்னகக்குமாகப் பாராளுமன்ற சபாது 
மனுக்கள் குழுவிைால் அனுப்பப்சபற்ற 112 முனறப்பாடுகனளயும் லமலைிகமாக சபாது 
மக்களிடமிருந்து லநரடியாக 1310 முனறப்பாடுகனளயும் சபற்றுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டின் 
இறுைியில் மீைமாகவுள்ள 459 முனறப்பாடுகள் முடிவுசபறுவைற்குள்ளை. எைலவ இவ்வருட 
மீளாய்வின் கீழ் னகயாள லவண்டிய சமாத்ை முனறபாடுகள் 1881 ஆகும். 

அம்முனறப்பாடுகளில் சபரும்பான்னமயாைனவ விசாரனண சசய்யப்பட்டு அது சைாடர்பாை  
அறிக்னககள் குறுகிய காலப்பகுைிக்குள் சபாது மனுக்கள் குழுவிற்கு சமர்பிக்கப்பட்டை. 
இவ்வலுவலகத்ைிைால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டு சசயல்படுத்ைப்பட்டை என்பது குறிப்பிடத்ைக்க 
விடயமாகும். 

1395 முனறப்பாடுகள் சுருக்கமாை விசாரனண மூலம் முடிவுறுத்ைப்பட்டை. அத்துடன் 29 
முனறப்பாடுகள் கட்சிகள் முன்ைினலயில் விசாரனண லமற்சகாண்ட பின்ைர் முடிவுறுத்ைப்பட்டை. 
சமாத்ைமாக 1424 முனறப்பாடுகள் விசாரனண சசய்யப்பட்டை. மிகுைி 457 முனறப்பாடுகள் 2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கு சகாண்டு சசல்லப்படுகின்றை. 

முனறபாட்டாளர்கள் சைாடர்பாை விடயங்களில் கவைம் சசலுத்துவைில் அலுவலர்கள் முனறயற்ற 
ைாமைங்கனள ஏற்படுத்துமிடத்து இவ்வலுவலகமாைது பல பிணக்குகளுக்கு சாத்ைியமாைளவு மிக 
வினரவாக சபாருத்ைமாை நடவடிக்னககள் லமற்சகாள்ளும் சபாருட்டு அவர்களுடன் சைானலலபசி 
மூலமும் கடிைத்சைாடர்பு மூலமும் ஏற்புனடய அரசாங்க அலுவலர்களுடன் சைாடர்பு சகாண்டு 
பிணக்குகனளத் ைீர்ப்பைற்கு சபரும்முயற்சி எடுத்துள்ளது. பலமுனறப்பாட்டாளர்கள் ைமது 
துயர்கனள நாட்டின் ஜைாைிபைி, பிரைமமந்ைிரி மற்றும் அனமச்சர்கள் ஆகிலயாருக்கு முனறயடீ்னட 
கவைத்ைிற்கு சகாண்டுவந்துவிட்டு அைன் பிரைிகனள ஒம்புட்ஸ்மனுக்கு அனுப்புகிறார்கள். 
இச்சசயற்பாட்டிைால் பலமுகவர்கள் ைமது லநரத்னையும் வளத்னையும் 
முனறப்பாட்டாளசரருவருக்காக விரயம் சசய்கிறார்கள். சிலலவனள ஏற்புனடய அரசாங்க அலுவலர் 
அவற்னற அமுல்படுத்துவைற்கு இயலாைளவு முரணாை கட்டனளகள் வழங்கப்படுகின்றை. ஏனைய 
நிறுவைங்களுக்கு ைமது முனறப்பாட்டினை அனுப்பிவிட்டு இவ்வலுவலகத்ைிற்கு முனறப்பாட்டின் 
பிரைினய அனுப்புவைால் இவ்வலுவலகம் முனறப்பாட்டின் பிரைினயக் சகாண்டு எந்ை 
நடவடிக்னகயும் லமற்சகாள்ளமுடியாதுள்ளது. சில முனறப்பாட்டாளர்கள் விசாரனணகனள 
சைாடங்குவைற்கு இவ்வலுவலகத்ைிற்கு லபாதுமாை ைகவல்கனள வழங்க ைவறுகிறார்கள். 
உைாரணமாக குறிப்பிட்ட லசனவநினலயத்ைில் இடமாற்றம் வழங்கானம அல்லது லசனவ நீடிப்பு 
வழங்கானம என்பவற்றில் இனழக்கப்பட்ட அநீைினய அவர்கள் வாைிடும் லபாது இவ்வலுவலகம் 
விசாரனணனய ஆரம்பிப்பைற்கு இடமாற்றம் சபறல் அல்லது லசனவ நினலயசமான்றின் 
லசனவக்காலம் சைாடர்பாை ைகவல்கனளப் சபறுைல் லவண்டும். நியமைசமான்றிற்காை 
அவசியமாை ைனகனமகள் குனறவாக இருந்தும் நியமைத்னைக் லகாரும் சந்ைர்ப்பத்ைில்  
முனறப்பாடு நியாயத்னை  சவளிப்படுத்ைாது இருக்கலாம். முனறயற்ற ைாமைத்ைிைால் 
நிவாரணத்னை நாடுைல் இன்சைாரு நினலயாகும். இந்நினலயில் முனறயடீுகள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுவைில்னல.  
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அலைலபால் அைிபர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆகிலயாரின் இடமாற்றங்கள், சம்பள உயர்வுகள், சம்பள 
நிலுனவகள், படிகள் மற்றும் ஓய்வூைியம் என்பை சைாடர்பாக அைிபர்கள் ஆசிரியர்களால் மிகவும் 
உயர்வாை எண்ணிக்னகயில்  முனறப்பாடுகள் முன்னவக்கப்பட்டிருந்ைை. சரியாை லநரத்ைிற்கு 
அைிகாரிகளிடமிருந்ைி அறிக்னககள் சபற்றுக்சகாள்வது மிகவும் கடிைமாகவுள்ளது. பாடசானல 
அனுமைிகள் சைாடர்பாக பல சபற்லறார்கள் முனறப்பாடுகள் சசய்துள்ளார்கள். 

எழுத்து மூல பரீட்னசகளில் லபாைியளவு புள்ளிகனளப் சபற்றிருந்தும் அைிபர் ைர நியமைங்கனள 
வழங்குைலில் பாகுபாடு காட்டப்பட்டைாக ஆசிரியர்களிடமிருந்து வந்ை முனறப்பாடுகள் அைிகரித்து 
காணப்பட்டுள்ளது.  

இவ் நிறுவைத்ைிைால் அறிக்னக லகாரப்படும் லபாது சில நிறுவைங்கள் அறிக்னக வினரவில் 
சமர்ப்பிப்பைில்னல. மகாவலி அைிகாரசனப, சுகாைார அனமச்சு மற்றும் ஓய்வூைிய ைினணக்களம் 
லபான்ற நிறுவைங்கலள மிகவும் முக்கியமாை நிறுவைங்களாகவுள்ளை. 

லமலல கூறப்பட்ட பிரச்சனைக்கு லமலைிகமாக மகாவலி அைிகார சனப மற்றும் ஓய்வூைிய 
ைினணக்களம் என்பை  ைாம் எடுத்ை ைீர்மாைத்னை மாற்றுவைில் பிடிவாைமாகவும் மிகவும் 
ையக்கமாகவும் உள்ளனை அவைாைித்துள்லளன். இந்நிறுவைங்களிடமிருந்து நிவாரணங்கனள 
லகாரும் பிரனசகள் இவ்வனகயாை நடத்னையால் மிகவும் பாைிக்கப்படுகிறார்கள். உைாரணமாக 
குறிப்பிட்ட விசாரனண சைாடர்பில் நான் வலய பணிப்பளனர சமுகமளிக்குமாறு லகாரியிருந்தும், 
மகாவிலி அைிகாரசனப காணி அலுவலசராருவனர அனுப்பியிருந்ைது. அவ்வலுவலர் ைலனம 
அைிகாரியினுனடய அறிவுறுத்ைல்களின் படி எைிர்பார்த்ை நியாயமாை ைீர்னவயும் வழங்காது 
இவ்வலுவலகத்ைிைது அரசாங்க லசனவ சகாள்னககனள நனடமுனறப்படுத்துவைில் இனடயூறாக 
இவரது நடத்னை அனமந்ைிருந்ைனை நான் அவைாைித்லைன். 

கடந்ை இரண்டு வருடங்கள் வனர ைிறனமயாை பணிப்பாளர் நாயகத்ைின் கீழ் இயங்கிய ஓய்வூைி0ய 
ைினணக்களம் ைமது விடயங்கனள மிகவும் நல்ல முனறயில் நடாத்ைி சசன்றது. அவர்கள் 
நனடமுனறப்படுத்ைிய சிறந்ை நிர்வாகம் ைற்லபாது வழீ்ச்சியனடந்துள்ளது எை கூறலவண்டியுள்ளது. 
அத்துடன் ைற்லபாது சபருமளவில் முனறப்பாடுகள் இந்நிறுவைத்ைிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 
அலுவலர்கள் சட்டமுனறகளுக்கு உட்பட்டு ஒழுகுவதுடன் சவளிப்பனடயாகவும் சசயலாற்ற 
லவண்டும் என்பனை நினைவூட்டுகிலறன். அத்துடன் பைவியில் அமர்த்ைப்படும் அலுவலர்கள் 
ைன்ைிச்னசயாக ைீர்வினை எடுக்கும் நடத்னையுள்ளவராக இருத்ைல் கூடாது. 

சிறுவர்கனள பாடசானலயில் அனுமைிப்பது சைாடர்பில் பல்லவறு மாற்றங்கனள அறிமுகப்படுத்ைிய 
சகௌரவ கல்வி அனமச்சனரயும் அவருனடய சசயலாளனரயும் இச்சந்ைர்ப்பத்ைில் பாராட்னட 
சைரிவித்துக்சகாள்கிலறன். அலைலபால் விலசடமாக அவர்களுனடய இடமாற்றம் மற்றும் பைவி 
உயர்வுகள் லபான்ற விடயங்களில் அைிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் நியாயமாை முனறயில் 
நடாத்ைபடுவார்கள் எை எைிர்பார்க்கிலறன். லமலும் நீண்ட காலமாக குறிப்பிட்ட பாடசானலயில் 
லசனவயாற்றுகின்ற  ஆசிரியர்களின் இடமாற்றத்ைில்  வழிகாட்டல்கனள அனுசரித்ைல் லவண்டும், 
அனமச்சிைால் எடுக்கப்பட்ட ைீர்மாைங்களில் சசல்வாக்கு சசலுத்துவைற்கு எவருக்கும் 

 

இடமளித்ைலாகாது அத்துடன் அனமச்சின் லசனவயாற்றும் சில ஊழலில் ஈடுபடும் சிலரட்ட 
அலுவலர்களின் சசயற்பாடுகனள சகௌரவ  அனமச்சருக்கு மற்றும் சசயலாளருக்கு அறிவிக்கலாம். 
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இைம், சமயம், சமாழி மற்றும் ஏனைய வகுைிகள் என்பை உட்பட இலங்னக மக்களின் சகல 
பிரிவுகளுக்கினடயில் ஒத்துனழப்பு மற்றும் பரஸ்பர நம்பிக்னக என்பவற்னற விருத்ைி சசய்வைன் 
மூலமும் கற்பித்ைல் கல்வி மற்றும் ைகவல் லபான்ற துனறகளில் லவறுபாடுகள் மற்றும் பங்கம் 
என்பவற்னற நீக்குவைன் மூலமும் அரச லைசிய ஒற்றுனமனயப் பலப்படுத்ை லவண்டும் என்னும் 
அரச சகாள்னககளும், அடிப்பனட கடனமகளும் அரசியலனமப்பின் உறுப்புனர 27(1)(5) இன் 
அத்ைியாயம் VI இல் பிரகடைப்படுத்ைப்பட்டை. 

லமலல கூறப்பட்ட சகாள்னககனள மீறி, சகாழும்புக்கு அருகில் உள்ள பிரசித்ைி சபற்ற சபண்கள் 
பாடசானலயில் ஒரு சிறுமியின் ைந்னை ைமிழ்/கத்லைாலிக்க இைமாக இருந்ைைால், அச்சிறுமினய 
பாடசானலயில் அனுமைிப்பைற்கு மறுத்துள்ளைர். இது சைாடர்பாக பரிந்துனரகள் பலருக்கு 
முன்னவக்கப்பட்ட லபாைிலும் எவ்விை நடவடிக்னகயும் எடுக்கப்படவில்னல. 

மற்றும சமய அடிப்பனடகள் சைாடர்பாக ைற்லபாது ஒதுக்கி னவத்து ஒன்று லசர்ந்துள்ள 
பாடசானலகளின் சிந்ைனைகனள அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள். லவறுபட்ட பின்ைணிகளிலிருந்து 
வரும் மாணவர்கள் சிறுவயைில் ஒன்றாக இனணவைால் அவர்களுனடய அனுபவங்கள் லவறுபட்ட 
இைக்குழுக்கனளக் சகாண்ட பிரனசகளுக்கினடயில் ஏற்படும் ைவறாை புரிந்துணர்வு அவநம்பிக்னக 
என்பை சிைறடிக்கப்படும். 

உள்ளூர் அைிகாரிகள் ைமது எல்னலக்குள் சுற்றுப்புறத்ைில் வாழும் குடியிருப்பாளர்கனள 
அசசௌகரியத்ைிற்கு உட்படுத்தும் வனகயில் அைிகாரமளிக்கப்படாை நிர்மாணங்கனள 
கட்டிசயழுப்பியவர்களுக்கு எைிராக சட்டத்னை அமுல்படுத்துவைில் மிகவும் அலட்சியமாகவுள்ளைர். 
நல்ல வினளவுகனள சகாண்டுவராை காரணத்ைிைால் இந்நிர்மாணங்கனள அழிப்பைற்கு நடவடிக்னக 
எடுப்பைற்கு இவ்வைிகாரிகளுக்கு பல பரிந்துனரகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

 

மத்ைிய மற்றும் மாகாணக் கல்வி ைினணக்களங்களின் அலுவலர்களுக்கு எைிராை முனறப்பாடுகள் 
மிகவும் அைிகமாைனவ. இசுறுபாயாவில் உள்ள அனமச்சுக்கு மாகாணக் கல்வி நிறுவைங்களுக்கும் 
அனுப்பப்படும் எமது கடிைங்கனள உடன் கவைத்ைில் சகாள்ளானமயால் அறிக்னகனயப் 
சபறுவைற்கு பல நினைவூட்டல் கடிைங்கள் அனுப்பப்பட லவண்டியிருந்ைாலும் குறிப்பிட்ட 
அலுவலர்கள் விசாரனணக்கு சமுகமளிப்பைில் முன்லைற்றம் காணப்படுகிறது. அைிபர் விரும்பாை 
ஆசிரியர் ஒருவனர அவர் இடமாற்றம் சசய்ய ைீர்மாைிக்கும் லபாசைல்லாம் குறிப்பிட்ட 
ஆசிரியருக்கு கால அட்டவனணனயக் சகாடுக்காது இடமாற்றத்னை லமற்சகாள்ளும் ைிறனமனய 
விசாரனணகளின் லபாது காண முடிந்ைது. 

 

முனறப்பாடு ஒன்று சைாடர்பாக விசாரனணகள் அல்லது புலைாய்வுகள் லமற்சகாள்ளும் 
லபாசைல்லாம் பிரச்சனைனய நீைி அல்லது நியாய உணர்வுடன் கவைம் சசலுத்ைாது ைீர்மாைம் 
அல்லது சசயற்பாடு ஒன்னற நிரூபிப்பைற்கு முயல்வைில் அலுவலர்கள் லநரத்னையும் 
பிரயத்ைைத்னையும் சசலவு சசய்துள்ளைர். ைவறாை சசயலுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுத்ைல் 
ைைிநபர் மற்றும் பிரனசகளின் மீைாை  ஆலராக்கியமற்ற வினளவுகள் என்பவற்றில் சிரத்னை 
சகாள்ளாது அலுவலர்கள் அவர்களுக்கு எைிராக லமற்சகாள்ளப்பட்ட முனறப்பாடுகனள சரியாக 
நிரூபிக்காது சில வனகயாை ைவறாை சசயனல அல்லது லபாலியாை ைீர்மாைத்னை அலை 
வனகயில் லபணுவைில் பிடிவாைமாக உள்ளார்கள். 
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அரசாங்க அலுவலர்கள் பனகனமயாை உளப்பாங்குடன் பிடிவாைமாக இருப்பார்களாயின் நல்ல 
நிர்வாகத்னை ஒருலபாதும் ஏற்படுத்ை முடியாது என்பதுடன் உண்னமயில் அவற்னற 
மாசுபடுத்துவைாகவும் இருக்கும். லமலும் அரசாங்க அலுவலர்கள் நியாயமாை முனறப்பாடுகனள 
சபறுவைற்கு ையாராக இல்லாைதும் அவற்னற சகாண்டுவரும் பிரச்சனைகனள சசவிமடுக்காது 
இருப்பதுடன் அவர்கனள தூரத்ைில் னவத்து லபணுைல் சநருங்கிய சம்பந்ைமில்லாது நடாத்துைல் 
என்பை நல்ல நிர்வாகத்னை லவறு வழியில் ைிருப்பும். 

மினகயாை சட்ட பூர்வங்கள் மற்றும் முனறனமகள் மூலம் ஏற்படும் ைாமைங்கள், 
நியாயமாைைாகவும் நிர்வாக லநர்னமயுடனும்  சைாழிற்பட ைவறுைல் ைவறாை சபாருள் லகாடல் 
அத்துடன் அரசாங்க சகாள்னக நனடமுனறகள் ஒழுங்குகள் அத்துடன் விைிகள் என்பவற்னற 
ைவறாக பயன்படுத்ைல் அத்துடன் முனறப்பாட்டாளர்களுடன் முன்ைலர நியாயமாை இணக்கத்னைப் 
சபற்றிருக்க கூடிய பிரச்சனைகனள சந்ைித்து இணங்காணுவைில் ையக்கம், மறுப்பு, மைக்குனறகனள 
சசவிமடுக்காது ஒரு பக்கச்சார்பாக ஆைரவளித்ைல். உணர்ச்சியற்ற நினல, சிரத்னையின்னம 
லபான்றவற்றால் சிறிய பிரச்சனைக்கு ைீர்வு காண்பைில் முடிவற்ற ைாமைங்கனள ஏற்படுத்ைல் 
என்பை லபான்ற அலுவலர்களின் மற்றும் அைிகாரிகளின் சசயற்பாடாைது சபாது நபசராருவர் 
முனறயிடுவைற்கு தூண்டுகிறது. ைினணக்களங்கள் அல்லது அைிகாரிகள் ைாமைமாை 
அமுல்படுத்ைல் என்ற ைீர்மாைத்துடன் உடன்படுைல் சபாதுவாை நனடமுனறயாகவுள்ளது. 

அரசியலனமப்பின் ஏற்பாடுகளில் உள்ள மாற்றங்கள் சைாடர்பிலாை எைது கருத்துக்கனள 
சமர்ப்பிக்குமாறு முன்ைர்அறிவுறுத்ைப்பட்டிருந்லைன், இவ்வலுவலகத்ைின் சைாழிற்ைரம், 
சசயற்பாடுகளின் வழிமுனறகனளயும் உபாயங்கனளயும் கருத்ைில் சகாண்டு எமது சமுைாயத்ைின் 
குனறந்ைளவில் சலுனககனள சபறும் மக்களுக்காை சிறந்ை லசனவனய வழங்கும் 
சகாள்னககனளயும் உப குழுவிற்கு சமர்ப்பித்லைன். ஆயினும் உறுப்பிைர்கள் பரிந்துனரகனள 
விவாைித்து எைது விசாரனணயில் இரு குழுக்களுக்கினடயாை விசாரனணகனள லமற்சகாள்ளானம 
சைாடர்பில் சுட்டி காட்டி ஏற்றுக்சகாள்ள மறுத்ைனம கவனலக்குரிய விடயமாகும். இத்ைனகய 
கருத்துக்களில் நாை கவனலசகாள்ளலவண்டிய அவசியமில்னலயாயினும் இச்சட்டத்ைின் ஏற்புனடய 
ஏற்பாடுகள் மற்றும் விசாரனணயின் அர்த்ைத்னையும் அவைாைிக்கிலறன். இவ்வலுவலகமாைது 
ைமது பிரச்சனைகனள முன்னவப்பைற்காை நல்ல சந்ைர்ப்பத்னை ஏற்படுத்ைிசகாடுப்பதுடன் 
எக்குழுவிைருக்கும் சட்ட நிபுணர்கனள இவ்விடயத்ைில் உட்படுத்துவைற்கு இடமளிக்காது 
என்பதுடன் இந்நிறுவைம் அைிகார வர்க்க ஆட்சி முனறக்கு இடமளிக்கமாட்டாது. 

அலுவலகமாைது, சபறப்பட்ட எண்ணிக்னகயிலாை முனறப்பாடுகளின் விபரங்கனள ஒழுங்குபடுத்ைி 
நிர்வாகித்துள்ளது. அலுவலகத்ைின் பைவியணிகள் இன்ைமும் நிரப்பப்படவில்னல. அலுவலகத்ைில் 
கணக்காளர் அல்லது கணக்குப்பைியுைர் நியமிக்கப்படவில்னல. அலுவலகத்ைில் லசனவ புரிவைற்கு 
அலுவலர்கள் ையக்கம காட்டுவது அவைாைிக்கப்பட்டுள்ளது. லபாைியளவு லமலைிக லநர 
கடனமகனள நினறலவற்றுவைற்கும் அல்லது அலுவலர்களுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய 
முன்லைனவகனள சபறுவைற்கும் சந்ைர்ப்பமின்னமலய காரணமாக இருக்கலாம். 
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அட்டவணை 1  புள்ளிவிபர பகுப்பாய்வு    

2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சகாண்டுவரப்பட்ட புலைாய்வு சசய்யப்பட 
லவண்டிய முனறப்பாடுகளின் மீைி 

 459  

2016.01.01 ஆம் ைிகைியிலிருந்து 2016.12.31 ஆம் ைிகைி வனரயாை 
காலப்பகுைியில்சபறப்பட்ட முனறப்பாடுகளின் சமாத்ை சைானக 

   

அ. முனறப்பாட்டாளர்களிடமிருந்து லநரடியாகப் சபற்றது 1310   

ஆ. சபாது மனுக்கள் குழுவிைால் புலைாய்வுக்காகவும்அறிக்னகக்காகவும் 
அணுகப்பட்டது 

112 1422  

2016 ஆம் ஆண்டில் புலைாய்வு சசய்யப்பட லவண்டிய முனறப்பாடுகளின் 
சமாத்ை எண்ணிக்னக 

  1881 

2016 ஆம் ஆண்டில் புலைாய்வு சசய்யப்பட்ட முனறப்பாடுகளின் சமாத்ை 
எண்ணிக்னக 

   

 அ. சுருக்கமாக முடிவுறுத்ைப்பட்ட முனறப்பாடுகளின் எண்ணிக்னக    

1. விசாரனணயின்றி ைீர்வு வழங்கப்பட்டது 100   

2. சம்மாை நினலயில் உள்ள நியாயசனப நிறுவைங்களில் 
லமற்சகாள்ளப்பட்ட அலை முனறயடீு என்பைால் புலைாய்வு சசய்யாது 
நிராகரிக்கப்பட்டது 

86   

3. விசாரனண லமற்சகாள்வைற்கு லபாதுமாை ைகவல் 
கினடக்கப்சபறானம 

69   

4. சபாருத்ைமாை சசயற்பாட்டுக்கு ஏற்புனடய அைிகாரினய அணுகல் 35   

5. நிவாரணம் வழங்கக் கூடிய வழக்கு அல்லாைனவ 78   

6. ஒம்புடஸ்மைின் சட்ட நியாயாைிக்கத்ைிற்கு அப்பாற்பட்டனவ 66   

7. முனறப்பாடு சசய்வைில் லமலைிக ைாமைம் 73   

8. சம்பந்ைப்பட்ட நிறுவைங்களால் அனுகப்பட்ட அறிக்னகயின் பின்ைர் 
விலக்கப்பட்ட முனறப்பாடுகள்  

425   

9. அறிக்னக லகாரப்பட்ட பின்ைர் லகாரிக்னக நினறலவற்றப்பட்ட 
முனறப்பாடுகள் 

110   

10. ஏனைய நிறுவைங்களுக்கு முனறபாடுகனள அனுப்பிவிட்டு 
இந்நிறுவைத்ைிற்கு பிரைிகளாக அனுப்பப்பட்ட முனறப்பாடுகள் 

328   

11. ஏனைய ஒம்புட்ஸ்மனுக்கு அனுப்பப்பட்ட முனறப்பாடுகள் 25 1395  

 ஆ. கட்சிகள் முன்ைினலயிலாை விசாரனணயின் பின்ைர் புலைாய்வு 
சசய்யப்பட்டு அறிக்னகயிடப்பட்ட முனறப்பாடுகளின்சமாத்ை எண்ணிக்னக  

 29 1424 

       

2016.12.31 ஆம் ைிகைியன்று புலைாய்வு சசய்யப்பட்டு அறிக்னகயிடப்பட 
லவண்டிய முனறப்பாடுகளின் மிகுைி 

  457 
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மாதா த பகுப்பாய்வு 

2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சகாண்டுவரப்பட்ட மிகுைி முனறப்பாடுகளுடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
சபறப்பட்ட முனறபாடுகளுமாக சமாத்ைமாக சபறப்பட்ட முனறப்பாடுகள் 1422 ஆகும். 2017 ஆண்டு 
.ஏப்பிரல் மாைம் மிக குனறந்ை எண்ணிக்கயிலாை 80 முனறபாடுகள் சபறப்பட்டுள்ளை. மிகவும் 
அைிகமாை எண்ணிக்னகயிலாை 156 .முனறப்பாடுகள் மார்ச் மாைம் சபறப்பட்டுள்ளை.  

 

அட்டவணை 2 

 

 மாைம் சமாத்ைம் 

1. ஜைவரி 81 

2. சபப்ரவரி 152 

3. மார்ச் 156 

4. ஏப்பிரல் 80 

5. லம 105 

6. யூன் 84 

7. யூனல 99 

8. ஓகஸ்ட் 132 

9. சசப்படம்பர் 127 

10. ஒக்லடாபர் 146 

11. நவம்வர் 130 

12 டிசசம்பர் 130 

 சமாத்ைம் 1422 
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ைாக்கல்சசய்யப்பட்ட சமாத்ை முனறப்பாடுகளில் ஆண்கள் 1039 ஆகவும் சபண்கள் 383 ஆகவும் உள்ளை. 

அட்டவணை 3 

2016 ஆம் ஆண்டில் கினடத்ை சமாத்ை முனறப்பாடுகளின் எண்ணிக்னக பால் அடிப்பனடயில் வனகப்படுத்ைல் 

 

 மாைம் ஆண் சபண் சமாத்ைம் 

ஜைவரி 58 23 81 

சபப்ரவரி 113 39 152 

மார்ச் 92 64 156 

ஏப்பிரல் 64 16 80 

லம 73 32 105 

யூன் 63 21 84 

யூனல 75 24 99 

ஓகஸ்ட் 103 29 132 

சசப்டம்பர் 92 35 127 

ஒக்லடாபர் 104 42 146 

நவம்பர் 99 31 130 

டிசசம்பர் 103 27 130 

சமாத்ைம் 1039 383 1422 
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மாவட்டப் பகுப்பாய்வு 

2016 ஆம் ஆண்டில் சபறப்பட்ட முனறப்பாடுகளில் சபாரும்பாலை எண்ணிக்னகயில் சகாழும்பு 

மாவட்டத்ைில் (   159 ), அடுத்து காலி மாவட்டத்ைிலிருந்து (152 )  அத்துடன்   கண்டி 
மாவட்டத்ைில் ( 145 )  முனறப்பாடுகள் சபறப்பட்டுள்ளை. 

அட்டவணை 4. 

மாவட்டம் முனறபாட்டாளர்களின் 
எண்ணிக்னக 2016 

சகாழும்பு 159 

கம்பகா 85 

களுத்துனற 94 

கண்டி 145 

மாத்ைனள 38 

நுவலரலியா 40 

காலி 152 

மாத்ைனற 88 

ஹம்பாந்லைாட்னட 31 

யாழ்ப்பாணம் 26 

மன்ைார் 03 

வவுைியா 01 

முல்னலத்ைீவு 01 

கிளிசநாச்சி 00 

மட்டகளப்பு  19 

அம்பானற 44 

ைிருலகாணமனல 17 

குருநாகல் 113 

புத்ைளம் 19 

அநுராைபுரம் 53 

சபாலநறுனவ 74 

பதுனள 49 

சமாைறாகனல 19 

இரத்ைிைபுரி 94 

லககானல 56 

சவளிநாடு 02 

சமாத்ைம் 1422 
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விடய பகுப்பாய்வு 

2016 ஆம் ஆண்டில் அலுவலக நியமைங்கள், பைவி உறுைிப்படுத்ைல், சைாழில் முடிவுறுத்ைல், 
பைவியுயர்வுகள், சம்பள முரண்பாடுகள், சம்பள உயர்வுகள், நிலுனவகள்,சபாலீஸ் அலுவலரிைதும் 
அலைலபால் அரசாங்க அலுவலர்களிைதும் அைிகார துக்ஷ்பிரலயாகம், சசயல்புறகணிப்பு, 
ஓய்வூைியங்கள், ஊழியர் லசமலாப நிைிக்சகாடுப்பைவுகள், அைிகாரமற்ற நிர்மாணங்கள், 
சைால்னலகள் என்பை சைாடர்பாை முனறப்பாடுகள் குறிப்பிடத்ைகளவில் காணப்பட்டை. 

விடயம் சார்பாக 2016 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுைியில் கினடக்கசபற்ற அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு 
எைிராை சமாத்ை முனறப்பாடுகளின் எண்ணிக்னக 

  2016 

1 லசனவ உள்ளரீ்த்ைல், ஆட்லசர்ப்பு,நியமைம்,பைவியில் உறுைிப்படுத்ைல், 
முற்லறைியிடல் 

128 

2 சைாழில் முடிவுறுத்ைல், மீள அமர்த்ைல், பைவி நீடிப்பு 109 

3 பைவியுயர்வுகள், பைவி மூப்பு 76 

4 காணி அனுமைிப்பத்ைிரம், அரச காணிகள் வழங்குைல் 102 

5 ைாமைிப்பு, ைகுைியின்னம, அலட்சியம், ைத்துவ துஷ்பிரலயாகம் 136 

6 சம்பள முரண்படுகள், சம்பள உயர்வுகள், நிலுனவகள் , படிகள் 105 

7 ஓய்வூைியம், விைனவகள் அநானைகள் ஓய்வூைிம் 104 

8 நட்டஈடு, வறுனம, நிவாரணம், சமுர்த்ைி 32 

9 இடமாற்றம் 58 

10 சுைாமி உைவிகள் 04 

11 பல்கனலக்கழகம், பாடசானல அனுமைி பரீட்னச சபறுலபறுகள் 109 

12 ஊ.லச.நி, ஊ.ந.நி, மாைியம் 14 

13 அைிகாரம், சசயல்புறக்கணிப்பு சைாடர்பாை சபாலீஸ் துஷ்பிரலயாகம் 24 

14 அைிகாரமளிக்கப்படாை கட்டட நிர்மாணங்கள் சைால்னலகள் 53 

15 கடன்கள் மீளளிப்புக்கள் மீள் அட்டவனணப்படுத்ைல் 16 

16 உரிமம் கட்டட அனுமைிப் பத்ைிரம் 18 

17 மின்சாரம் நீர் சைானலத்சைாடர்பு துண்டித்ைல் 12 

18 லவனலத்ைளத்ைில் துன்புறுத்ைல் 45 

19 வைீிகள் 39 

20 பல்லவறு வனகயாைனவ 238 
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அணமச்சு அரசாங்க நிறுவனங்களின் பகுப்பாய்வு 

அரசாங்க நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அனமச்சு(280) கல்வி உயர் கல்வி அனமச்சு (239) 
ஆகியவற்றில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு எைிராை முனறப்பாடுகலள மிகவும் அைிகமாக 
காணப்பட்டை. காணி அனுமைிப்பத்ைிரம் மற்றும் மாைியங்கள் வழங்கல்சைாடர்பாக பிரலைச 
சசயலகங்களுக்கு எைிராக லமற்சகாள்ளப்பட்ட முனறப்பாடுகலள சபரும்பன்னமயாக் காணப்பட்டை. 
ஏற்புனடய சட்டத்ைில் சசாத்துரினம சட்டம் பற்றி சைளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும் உடனம 
குடியிருப்பு சைாடர்பாை பிரச்சனைகளுக்கு ைீர்வு காணுவது சிறிய விடயமல்ல. காணி அனுமைி 
மாைியங்கள் வழங்குவைில் பிரலைசசசயலகங்களில் சைாழில் புரியும் சில அலுவலர்கள் 
சவளிப்பனடயக நடந்து சகாள்ளவில்னல.  

அட்டவணை-6 2016 ஆம் ஆண்டில் அனமச்சுக்கள் ைினணக்களங்கள் அைிகாரசனபகள் அரசாங்க 
நிறுவைங்கள் என்பவற்றில் பணிபுரியும் அலுலர்களுக்கு எைிராக முனறப்பாடுகளின் எண்ணிக்னக 

 

அனமச்சு ைினணக்களம் அைிகாரசனப எண்ணிக்னக 

2016 

அரசாங்க நிர்வாகம் 280 

கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி 239 

கூட்டுத்ைாபைங்கள் 68 

அைிகாரசனபகள் (CPC,CEB,SLAA,RDA) 43 

அரசாங்கலசனவ ஆனணக் குழு ( மத்ைிய மற்றும் 
மாகாணம்) 

90 

பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளக பாதுகாப்பு 93 

மாகாண சனபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சனப 43 

லபாக்குவரத்து(SLCTB,CGR,CMV) 73 

சுகாைார மற்றும் சுலைச மருத்துவம் 05 

சைாழில் 03 

நிைி 34 

விவசாயம் 13 

அரச வங்கிகள் 96 

ஓய்வூைியம் 18 

நீைி 34 

நீர்பாசைம் மற்றும் மகாவலி அைிகாரசனப 19 

ைபால் மற்றும் மின்சார அைிகார சனப 11 

சமூகலசனவ சமூத்ைி சராப்பியா(REPPIA) 43 

கூட்டுறவு அபிவிருத்ைி 21 

லைசிய நீர் விநிலயாகம் மற்றும் வடிகால் அனமப்புச் சனப 12 

பைிவாளர் நாயகம் 03 

காடுகள் 08 

சபருந்லைாட்டங்கள்  01 

ஏனைனவ 172 

சமாத்ைம் 1422 
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அலுவலகப் பதவியைியிநர்கள் 

இவ்வலுவலகம் முப்பது பைவியணியிநர்கனள அங்கீகரித்துள்ளது. ஆயினும் நிறுவை அனமப்பு 
வனரபடம் காட்டுவது லபால் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுைியில் இவ்வலுவலகத்ைில் 21 அலுவலர்கள் 
மட்டுலம இனணக்கப்பட்டுள்ளைர். ( வனரபடத்னை பார்க்கவும்) 

நிறுவன அணமப்பு வணரபடம் 

ஒம்புட்ஸ்மன்  

            

                           நிர்வாக அலுவலர்(ைாபைம்) -01       நிர்வாக அலுவலர்(மனு சவற்றிடம்-0 

   

சமாழிசபயர்பாளர் வகுப்பு -1 (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)-01  

சமாழிசபயர்பாளர் வகுப்பு -2 (ைமிழ்/ஆங்கிலம்)-01 

 

                                     (வகுப்பு 1 அமுஉலச)-01           (வகுப்பு 1 அமுஉலச)-02 

  (வகுப்பு 111 அமுஉலச)-03          (வகுப்பு 111 அமுஉலச)-06 

                        (அமுஉலச)(சவற்றிடம்)-01           (அமுஉலச)(சவற்றிடம்)-03    

                                                                                  (ைகவல்,சைாடர் சைா.நு.உ (சவற்றிடம்)-01 

          

                                                                                    சாரைி ( சவற்றிடம்) -02 

     அலுவலகப் பணியாளர் (வகுப்பு11) -02 

     அலுவலகப் பணியாளர் (வகுப்பு111)-02 

     சுகாைார பணியாளர் (ஒப்பந்ைம்)-01 
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ைனலப்பு22 

 

நிர்வாகத்ைிற்காை பாராளுமன்ற ஆனணயாளர் அலுவலகம் 

01- நனடமுனற சசயற்பாடுகள்  

01 –சபாது நிர்வாகமும் ைாபை லசனவகளும் 

 

சபாருள் விவரணம் 2016 லைறிய 
ஏற்பாடு 

2015 
சசலவைீம் 

 மீண்டடழும் டசலவனீம் 15696 15588 

 தனிநபர் வவதனாதிகள் 9192 9167 

1001 சம்பளங்கள் கூலிகள் 5034 5027 

1002 லமலைிக லவனல லநரம் விடுமுனற 
சகாடுப்பைவுகள் 

73 68 

1003 ஏனைய படிகள் 4085 4072 

 பிரயாை டசலவுகள் 1760 1759 

1101 உள்நாடு 13 12 

1102 சவளிநாடு 1747 1747 

 விநிவயாகங்கள் 668 637 

1201 காகிைாைிகள் அலுவலக உபகரணங்கள் 410 402 

1202 எரிசபாருள் 250 227 

1203 உணவும் சிற்றுண்டி சீருனட 08 08 

 பராமரிப்பு டசலவு 674 671 

1301 வாகைங்கள் 569 568 

1302  சபாறித்சைாகுைி மற்றும் உபகரணங்கள் 105 103 

1303 கட்டடம் மற்றும் நிர்மாணங்கள் - - 
 ஒப்ப தம் 2973 2929 

1401 லபாக்குவரத்து 20 17 

1402 ைபால் சைானலத் சைானலத் சைாடர்பு 500 475 

1403 மின்சாரம் மற்றும் நீர் 240 225 

1404 வாடனக மற்றும் உள்ளூர் வரிகள் 2199 2199 

1405 ஏனையனவ 14 13 

 இடமாற்றம் 429 425 

1505 சந்ைா மற்றும் பங்களிப்பு நிைி 324 323 

1506  சசாத்து கடனும் வட்டியும் 105 102 

 மூலதன டசலவு 350 123 

 மூலதனம் டசாத்து டகாள்ளல் 290 63 

2102 ைளபாடங்கள் மற்றும் அலுலவக உபகரணம்  290 63 

 கட்டிசயழுப்பும் இயலளவு 60 60 

2401 பயிற்சி மற்றும் கட்டிசயழுப்பும் இயலளவு 60 60 

 டமாத்த டசலவனீம 16046 15711 

 டமாத்த நிதி  16046 15711 

 

(vy;.V.jp];] Vf;fehaf;f) 
epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; 
(xk;Gl;];kd;)  


