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அமைச்சரமை அலுைலகம் 

 

சசயலாற்றுமக அறிக்மக - 2016 

 

1.  அறிமுகம் 

 

1.1 சதாமலவநாக்கு           

 

குடியரசின்  ல்லாட்சியின் க றிப்படுத்தலுக்காக  ிதறசவற்று ருக்கு ஒத்துதழப்பு  ல்கும் 
 ம்பத்தகு அரசாங்க முகவராண்தம / ிறுவனமாதல். 

 

1.2 சசயற்பணி 
 

அரசியலதமப்பின் 42 ஆம் உறுப்புதரயின் (1) ஆம் துதண உறுப்புதரயின் பிரகாரம் 
அதமச்சரதவக்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை குடியரசின்  ல்லாட்சிக்கான க றிப்படுத்தலுக்கு இந் 
 ல்லாட்சி கதாடர்பிலான ஆதணக்குரிய பணிகதை  ிதறசவற்றும் சபாது அதமச்சரதவயினால் 
தீர்மானத்தத எடுக்கும் கசயற்பாட்டுக்குத் சததவயான சகல ஒத்துதழப்புகதையும் 
விதனத்திறனுடன்  ல்குதல். 

 

1.3 குறிக்வகாள் 

 

அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கைின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற பிசரரிப்புகள் கதாடர்பிலும் 
அதமச்சரதவயினால் கவனத்திற்கு எடுத்துக் ககாள்ைப்படுகின்ற பிற முக்கிய விடயங்கள் 
கதாடர்பிலும் அவற்றின் ககாள்தககள் மற்றும் சட்ட உட்சிக்கல் கதாடர்பில் சிறந்த 
புரிந்துணர்வுடன் சதசத்தின்  லன்கருதி மிகப் கபாருத்தமான தீர்மானங்கதை  எடுப்பதற்கு 
இயலச் கசய்யும் கபாருட்டு அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் சததவயான 
ஆகக்கூடிய ஒத்துதழப்தப வழங்குதல்.   

 

 

1.4 சசயற்பாடுகள் : 
 
(i) அதமச்சுக்களுக்கு அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதை தயாரித்தல் மீது காலத்துக்கு காலம் 
அறிவுறுத்துதரகதை  வழங்குதலும் இது கதாடர்பில் அதமச்சுக்கைின்  கசயலாைர்களுக்கும் 
சிசரட்ட உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் வழிகாட்டுதலும் அவர்களுக்கு  கதைிவுபடுத்தல்கதை 
வழங்குதலும். 
 
(ii) குடியரசின்  ல்லாட்சிக்கான க றிப்படுத்தலுக்கும் இந் ல்லாட்சி கதாடர்பிலான 
ஆதணயிடலுக்கும் ககாள்தக உருவாக்கத்துக்கும்  அதமச்சரதவக்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை 
கபாறுப்புகதை  ிதறசவற்றும் சபாது அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடர்பில் கதைிவானதும் இதயபுள்ை சகல விடயங்கள் 
கதாடர்பாகவும் முதறயான புரிந்துணர்வுடன் தீர்மானங்கதை எடுப்பதத எைிதாக்கும் வதகயில் 
இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட மற்றும் ககாள்தக ரீதியாக எழும் உட்சிக்கல்கதை 
ஆழமாக ஆராய்ந்து அதிசமததகய சனாதிபதி அவர்களுக்கும் அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ 
உபகுழுக்களுக்கும் விடயங்கதை  முன்தவத்தல். 
 
(iii) சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடர்பான அவதானிப்புதரகதை 
உரிய அதமச்சர்கைிடமிருந்து கபற்றுக் ககாள்ளுதல்.  
 

(iv) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதை பரிசீலதன கசய்ததன் பின்னர் அதமச்சரதவ 
கூட்டத்துக்கான  ிகழ்ச்சி  ிரதலத் தாரித்தல். 
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(v) அதமச்சரதவ மற்றும் அதமச்சரதவ உபகுழு கூட்டங்கதை  டாத்துவதற்குத் 
சததவயான உதவிச் சசதவகள் அதனத்ததயும் வழங்குதல். 
 
(vi) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதை இதயபுள்ை அவதானிப்புதரகளுடன் பரிசீலதன 
கசய்வதன் கபாருட்டு அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் சமர்ப்பித்தல். 
 
(vii) விஞ்ஞாபனமானது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அதமச்சினால் மாத்திரமன்றி இந்த விஞ்ஞாபனத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பிசரரிப்புகதை  தடமுதறப்படுத்துவதற்கு பல்சவறுபட்ட வழிகைில் 
கதாடர்புபடும்  ிறுவனங்கைினால் அல்லது அதிகாரபடீங்கைினால்  ிதறசவற்றப்பட சவண்டிய 
கபாறுப்புக்கள் கதாடர்பில் அறிந்து ககாள்ளும் வதகயில் சததவயான விபரங்கதையும் 
உள்ைடக்கி அதமச்சரதவக் கூட்டங்களுக்கான அத்துடன் அதமச்சரதவ உபகுழு 
கூட்டங்களுக்கான தீர்மானங்கதை மும்கமாழிகைிலும் (சிங்கைம் / தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)  
தயாரித்தலும் (ஒசர தடதவயில் சிங்கைம் / தமிழ் கமாழிகைில் கமாழி கபயர்ப்பதற்கு 
இயலுமாகும் வதகயில் முதலில் ஆங்கில கமாழியில் தயாரிக்கப்படும்.) இந்த தீர்மானங்கள் 
உள்ைடக்கப்பட்ட  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகதை மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கும் இதயபுள்ை 
அதமச்சுக்கைின் கசயலாைர்களுக்கும் பிற இதயபுள்ை  ிறுவனங்களுக்கும் அல்லது 
அதிகாரபடீங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்துதலும். 
 
(viii) விசசட கவனம் கசலுத்தப்பட சவண்டிய அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கதை 
 தடமுதறப்படுத்துவது கதாடர்பில் கதாடர்   டவடிக்தககள் எடுத்தல். 
 
(ix) அதமச்சரதவத் தீர்மானங்களுக்கு எதிராக அல்லது சவறு விதத்தில் அதமச்சரதவதய 
பிரதிவாதியாகக் குறிப்பிட்டு தாக்கல் கசய்யப்பட்டுள்ை சட்ட  டவடிக்தககள் கதாடர்பில் 
 ீதிமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டுத் சததவப்படும் உறுதிக்கூற்று மற்றும் ஏதனய 
தகவல்கள் சம்பந்தமான அவதானிப்புதரகதை சட்டமா அதிபருக்கு வழங்குதல். 
 
(x) அதிசமததகய சனாதிபதியினால் அல்லது அதமச்சரதவயினால் விதித்துதரக்கப்படும் பிற 
அத்ததகய ஏசதனும் பணிகதை  ிதறசவற்றுதல். 
 
 

2. அமைச்சரமை அலுைலகமும் அதன் பணிகளும் 
 

அதமச்சரதவ அலுவலகமானது குடியரசு அரசாங்கத்தின்  ல்லாட்சியின் க றிப்படுத்தலுக்கும் 
இந் ல்லாட்சி கதாடர்பிலான ஆதணயிடலுக்கும் உரியதாக அரசியலதமப்பின் மூலம் 
அதமச்சரதவக்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை கபாறுப்புகதை  ிதறசவற்றுவதற்குத் சததவயான 
ஒத்துதழப்புச் சசதவகதை வழங்குவதன் கபாருட்டு  தாபிக்கப்பட்டுள்ைது.   

 

அரசியலதமப்புக்கான பத்கதான்பதாவது திருத்தத்தின் மூலம் திருத்தப்பட்ட  அரசியலதமப்பின் 
50(1) ஆவது உறுப்புதரயின்  ியதிகைின் பிரகாரம் அதிசமததகய சனாதிபதியினால்  ியமனம் 
கசய்யப்படும் அதமச்சரதவச் கசயலாைரானவர் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் ததலவராகக் 
கடதமயாற்றுகின்றார். 

 

அதிசமததகய சனாதிபதியின் பணிப்புக்கு உட்பட்டு, அதிசமததகய சனாதிபதியினால் அல்லது 
அதமச்சரதவயினால் தகயைிக்கப்படும் கடதமகதையும் பணிகதையும் புரிவதற்கும் 
 ிதறசவற்றுவதற்கு அதமச்சரதவ கசயலாைருக்கு ஒத்துதழப்பு  ல்குவது இந்த அலுவலகத்தின் 
கபாறுப்பாகும்.   

 

இதற்கதமவாக அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பிரதான பணிகள் பின்வருமாறாகும் : 
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2.1 அமைச்சரமைக் கூட்டங்களுக்குரிய பணிகள் : 

 
 

2.1.1 அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிப்பதன் கபாருட்டு அதமச்சுக்கள் ஒவ்கவான்றினாலும்  இந்த 
அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள்,  அதமச்சரதவ உபகுழுக்கைின் 
அறிக்தககள், அதமச்சுகள் மற்றும் திதணக்கைங்களுக்குரிய கசயலாற்றுதக அறிக்தககள், 

அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும்  ியதிச்சட்ட சதபகளுக்குரிய ஆண்டறிக்தககள், கணக்குகள் 
என்பன உரிய வழிகாட்டல்களுக்கும் இந்த ச ாக்கத்திற்காக அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் 
வழங்கப்பட்டுள்ை அறிவுறுத்துதரகளுக்கும் அதமவாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைனவா என்பது பற்றி 
பரிசீலதன கசய்து குறித்த ஆவணங்கள் இந்த அலுவலகத்தினால் கபாறுப்சபற்கப்படும். 

 

2.1.2 இவ்வாறு கபாறுப்சபற்கப்படும் சகல அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களுக்கும் தனிசவறான 
இலக்கங்கள் குறித்கதாதுக்கப்பட்டுவசதாடு, இந்த அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் 
ஒவ்கவான்றுக்கும் வழங்கப்படும் தனிசவறான இலக்கத்தின் கீழ் அதவ அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்தில் பதிவு கசய்யப்படும். இவ்வாறு பதிவு கசய்யப்படும் அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்கள் ஏற்புதடத்தானவாறு அவதானிப்புதரகதைப் கபறுவதன் கபாருட்டு மாண்புமிகு 
அதமச்சர்களுக்கு கதாடர்புபடுத்தப்படும் .   
 

 

2.1.3 கசவ்வாய்க்கிழதம  டாத்தப்படும் வாராந்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்தின் 
 ிகழ்ச்சி ிரலானது புதன்கிழதமயைவில் பூர்த்தி கசய்யப்படுவதுடன், முன்தனய வாரத்தில் 
 டாத்தப்பட்ட அதமச்சரதவக் கூட்டத்தின் வதரவு  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகளுடன் சசர்ந்த  ிகழ்ச்சி 
 ிரலும் அடுத்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்திற்கு எடுத்துச் கசல்லப்படவுள்ை அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபன கபாதிகளும் அதன் பின்வரும் கவ ா்ைிக்கிழதமயன்று மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு 
ககாண்டுகசன்று தகயைிக்கப்படும். 

 

2.1.4 மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு அடுத்தவாரத்திற்குரிய அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் 
தகயைிக்கப்பட்டதன் பின்னர்,  அதமச்சரதவ கூட்டம்  டாத்தப்படவுள்ை திகதிவதர அந்தந்த 
அதமச்சுக்கைினால் அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு அனுப்பிதவக்கப்படும்  அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்கைிலிருந்து அதிசமததகய சனாதிபதி அவர்கைின் அறிவுறுத்தலுக்கதமவாக விசசட 
 ிதலதமகைின் கீழ் அதமச்சரதவயினால் உடனடியாக பரிசீலதன கசய்யப்பட சவண்டுகமனக் 
கருதப்படுபதவகளுமான அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் உள்ைடக்கப்பட்ட குதற ிரப்பு  ிகழ்ச்சி 
 ிரகலான்று தயாரிக்கப்பட்டு அது அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்படுவதன் கபாருட்டு 
அதமச்சரதவக் கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

 

 

2.1.5 அசதசபான்று விடயத்திற்குப் கபாறுப்பான மாண்புமிகு அதமச்சர்கைினால் அதிசமததகய 
சனாதிபதியின் அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு, விசசட மற்றும் அவசர விடயங்கள் கதாடர்பிலான 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் அதமச்சரதவக் கூட்டம்  டாத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் 
அதமச்சரதவ யினால் பரிசீலதன கசய்யப்படுவதற்காக அட்டவதணப்படுத்தப்படும். 

 

2.1.6 இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் சகல அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கைின் கதாடர்பில் 
கசம்தமயாக இதயபுள்ை சகல விடயங்கைின் கதாடர்பிலும் சரியான புரிந்துணர்வுடன் தீர்மானம் 
எடுப்பதத இயலுமாக்கும் விதத்தில், இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட மற்றும் 
ககாள்தக ரீதியாக எழும் உட்சிக்கல்கதை ஆழமாக ஆராய்ந்து அதமச்சரதவக்கும் 
அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் விடயங்கதை சமர்ப்பிப்பதும்கூட அதமச்சரதவ 
கசயலாைரினால் சமற்ககாள்ைப்படுவசதாடு, அதற்காக ஒத்துதழப்பு  ல்குவது இந்த 
அலுவலகத்தினால்  ிதறசவற்றப்படும் முக்கிய பணிகயான்றாகும். 
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2.1.7 அதமச்சரதவ கூட்டம்  டாத்தப்பட்டதன் பின்னர்,   ாட்டு மக்கைினால் அறிந்து 
ககாள்ைப்பட சவண்டிய முக்கியமான அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள் உள்ைடக்கப்பட்ட 
அறிக்தககயான்று அன்தறய தினசம தயாரிக்கப்பட்டு அது ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்காக 
அதமச்சர தவயின் சபச்சாைர்கைாக கசயலாற்றும் மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு உடனடியாக 
அனுப்பி தவக்கப்படும். (ஆயினும், அடுத்த வாரம்  தடகபறுகின்ற அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் மாத்திரம்  தடமுதறப்படுத்த சவண்டிய சில அதமச்சரதவத் 
தீர்மானங்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் திருத்தப்படுகமனக் கருதப்படும் தீர்மானங்களும் இந்த 
அறிக்தகயில் உள்ைடக்கப்படமாட்டாது.) 
 

2.1.8 அதமச்சுக்கள் ஒவ்கவான்றினாலும் சமர்ப்பிக்கப்படும் விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றி 
அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கைிலிருந்து உடனடியாக  டவடிக்தக எடுக்கப்பட 
சவண்டுகமனக் கருதப்படும் விடயங்களுக்குரிய வதரவுத் தீர்மானங்கள் துரிதமாக "கபக்ஸ்" 
மூலம் இதயபுள்ை அதமச்சுகளுக்கு அனுப்பப்படும். 
 
2.1.9 அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் உள்ைடக்கப்பட்ட  ிகழ்ச்சி குறிப்பு 
தயாரிக்கும் பணியானது அதமச்சரதவக் கூட்டம் முடிவுற்றவுடன் உடனடியாக 
ஆரம்பிக்கப்படுவசதாடு, இது மும்கமாழிகைிலும்  தயாரிக்கப்படும். (தமிழ் கமாழிகபயர்ப்பு 
தாமதமதடவததனத் தவிர்ப்பதற்காக முதலில் ஆங்கில கமாழியில் தயாரிக்கப்படுகின்றது.)  
 
 

2.1.10 அடுத்தவார அதமச்சரதவக் கூட்டத்துக்கான  ிகழ்ச்சி ிரலும் அதற்கான அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்களும் மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கு அடுத்துவரும் கவ ா்ைிக்கிழதம அல்லது 
அதற்கு முன்னர் ககாண்டு கசன்று தகயைிக்கப்படும் 

 

2.1.11 அடுத்துவரும் கூட்டத்தில் அதமச்சரதவயினால் முன்தனய கூட்டத்திற்கான 
தீர்மானங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர், முன்தனய அதமச்சரதவ கூட்டத்தின் 
தீர்மானங்கைானதவ இத்தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தும் கபாறுப்பு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை 
இதயபுள்ை அதமச்சுக்களுக்கும் பிற அரசாங்க  ிறுவனங்களுக்கும் மும்கமாழிகைிலும் 
அனுப்பிதவக்கப்படும். 
  
2.2 அமைச்சரமை உபகுழுக் கூட்டங்களுக்குரிய பணிகள் : 
 

  
விடயங்கள் ஒவ்கவான்று கதாடர்பிலும் மாண்புமிகு அதமச்சர்கைினால் கபாதுவாக 
தனித்தனியாக அல்லது சில சந்தர்ப்பங்கைில் கூட்டு விஞ்ஞாபனங்கைாகச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற 
பிசரரிப்புகள் சம்பந்தமாக முதலில் சததவயானவாறு சிசரட்ட அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கைின் 
ஒத்துதழப்புடன் ஆழமாக ஆராய்ந்து, அதமச்சரதவக்கு சிபாரிசுகதைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இயலச் 
கசய்யும் வதகயில் அந்தந்த விடயங்களுக்கு ஏற்புதடத்தானவாறு மாண்புமிகு அதமச்சர்கதைக் 
ககாண்ட அதமச்சரதவ உபகுழுக்கள் அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கைின் மூலம் 
தாபிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த உபகுழுக்கைின் பணிகதை ஒருங்கிதணப்பதும் முக்கியமாக தாபன 
விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்குரிய பணிகதைச் கசய்வதும் அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்தின் ததலதமயில் சமற்ககாள்ைப்படுகின்றன.   
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2.3 பல்வைறு ைிடயங்கள் சம்பந்தைாக ஆராய்ந்து சிபாரிசுகமளச் சைர்ப்பிப்பதற்காக 
அமைச்சரமையினால் நியைனம் சசய்யப்படும் உத்திவயாகத்தர்கள் குழுக்களுக்குரிய  
பணிகள் : 

 

 அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களுக்குரிய விடயங்கள் 
கதாடர்பில் சமலும் ஆராய்ந்து, சிபாரிசுகதை சமர்ப்பிப்பதற்காக  ியமிக்கப்படும் 
உத்திசயாகத்தர்கள் குழுக்களுடன் இதணந்து இதயபுள்ை அறிக்தககதை உரிய திகதியன்று 
கபற்றுக் ககாண்டதன் பின்னர், அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன கசய்யப்படுவதற்காக 
அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பிப்பது  அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை 
கபாறுப்பாகும். 

 

2.4 அதிவைதமகய சனாதிபதியினால் அல்லது அமைச்சரமையினால் மகயளிக்கப்படும் 
ைிவசட பணிகள் : 
 
அதிசமததகய சனாதிபதியினாலும் அதமச்சரதவயினாலும் அதமச்சரதவச் கசயலாைருக்கு 
காலத்துக்குக் காலம்  தகயைிக்கப்படும் விசசட பணிகளுக்குரிய  கடதமகதையும் 
கபாறுப்புக்கதையும் துரிதமாக  ிதறசவற்றுவதற்குத் சததவயான ஒத்துதழப்தப அதமச்சரதவச் 
கசயலாைருக்கு வழங்குவது அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பணியாகும். 

 

 

2.5 அமைச்சரமைக்குச் சைர்ப்பிக்கப்படும் அமைச்சரமை  ைிஞ்ஞாபனங்கள் ைற்றும் 
பல்வைறுபட்ட அறிக்மககமளத்  தயாரித்தல் சதாடர்பிலான  ைைிகாட்டல்கமள  ைைங்குதல் 
: 
 

அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதைத் தயாரித்தல் அத்துடன் இந்த விஞ்ஞாபனங்கதை 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சம்பந்தமாக ஏற்புதடயதாகும் 
வழிகாட்டல்கதையும் அறிவுறுத்துதரகதையும் காலத்துக்கு காலம் வழங்குவது அதமச்சரதவ 
அலுவலகத்தின் கபாறுப்கபான்றாகும் . 

 

2.6 ைிவசட கைனம் சசலுத்தப்பட வைண்டிய அமைச்சரமைத் தரீ்ைானங்கமள 
நமடமுமறப்படுத்துைது சம்பந்தைான சதாடர் நடைடிக்மககள் : 

 

 அதமச்சுக்கைினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கதை அடிப்பதடயாகக் 
ககாண்டு, அதமச்சரதவயினால் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கைில் விசசட முக்கியத்துவத்ததக் 
ககாண்ட தீர்மானங்கள் அவ்வாசற உரிய காலப்பகுதியினுள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவததன 
உறுதிகசய்யும் ச ாக்குடனும் இந்தத் தீர்மானங்கதை  தடமுதறப்படுத்தும்சபாது எழும் 
பிரச்சிதனகள் எதுவுமிருப்பின் அது கதாடர்பில் அதமச்சரதவயின் கவனத்திற்கு ககாண்டுவரும் 
ச ாக்குடனும் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் இந்த தீர்மானங்கைின்  தடமுதறப்படுத்தல் 
கதாடாா்பில்  கதாடர்  டவடிக்தக எடுக்கப்படும்.  

 

2.7 அமைச்சுகளுடனும் ஏமனய அரசாங்க நிறுைனங்களுடனும் சநருங்கிய 
கூட்டிமணப்பிமனப்  வபணுதல் : 

 

அதமச்சரதவ அலுவலக பணிகளுக்கு உரியதான விடயங்கள் சம்பந்தமாக சனாதிபதி கசயலகம், 

 ிதி அதமச்சு உட்பட ஏதனய சகல அதமச்சுக்களுடனும் அரசாங்கத்தின் ஏதனய 
 ிறுவனங்களுடனும் அசதசபான்று அரசாங்க சசதவகள் ஆதணக்குழு, முன்தனய சதசிய 
சம்பைங்கள், பதவியணிகள் ஆதணக்குழு, சட்டமா அதிபர் திதணக்கைம் சபான்ற 
தாபனங்களுடனும் க ருங்கிய கூட்டிதணப்பிதன அதமச்சரதவ அலுவலகமானது சபணி  
வருகின்றது. 
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3. அமைச்சரமை அலுைலகத்தின் பல்வைறுபட்ட பிரிவுகளுக்கு மகயளிக்கப்பட்டுள்ள 
பணிகள் : 

 

அதமச்சரதவ அலுவலக கசயற்பாடுகதை இலகுவாக  ிதறசவற்றிக் ககாள்வதற்கு 
அலுவலகத்தில் பின்வரும் விதத்தில் பல்சவறு பிரிவுகள் தாபிக்கப்பட்டுள்ைசதாடு,  இந்த 
பிரிவுகளுக்கு உரிய கடதமகள் தகயைிக்கப்பட்டு மிகவும் பயனுள்ைதாகவும் 
விதனத்திறனுடனும்  ிதறசவற்றிக் ககாள்வதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3.1 ைிஞ்ஞாபனப் பிரிவு : 

 

 இந்தப் பிரிவுக்கு பின்வரும் பணிகள்  தகயைிக்கப்பட்டுள்ைன : 

 

(i) அதமச்சுக்கைிலிருந்து கிதடக்கப்கபறும் அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் கதாடர்பில் அவற்றின் 
பிதழயற்றதன்தம பற்றி முதலில் சரிபார்த்ததன் பின்னர் அதமச்சுக்கள் ஒவ்கவான்றுக்குமாக 
குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ை  இலக்கங்கைின் கீழ் பதிவு கசய்தல். 

 

(ii) பதிவு கசய்யப்பட்ட அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் / குறிப்புகள் கதாடர்பில் பூர்வாங்க 
ஆய்வின் பின்னர், அது  ிகழ்ச்சி  ிரலில் உள்ைடக்கி அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு 
முன்னர் இந்த விஞ்ஞாபனங்கைிலுள்ை பிசரரிப்புகள் ச ரடியாக ஏற்புதடயதாகும் 
அதமச்சுக்கைின் மாண்புமிகு அதமச்சர்கைின் அவதானிப்புதரகதை கபறுவதற்காக  
கதாடர்புபடுத்துதல். 
 

(iii) அதமச்சரதவ கசயலாைரின் அறிவுறுத்துதரகள் மற்றும் வழிகாட்டல் மீது, அதமச்சரதவ 
கூட்டங்களுக்கும் உபகுழுக் கூட்டங்களுக்குமான  ிகழ்ச்சி  ிரல்கதையும் குதற ிரப்பு  ிகழ்ச்சி 
 ிரல்கதையும் தயாரித்தல். 

 

(iv) மாண்புமிகு அதமச்சர்கைின் இலகு பரிசீலதனக்காக மும்கமாழிகைிலும் தயாரிக்கப்பட்டும் 
முன்தனய கூட்டத்திற்கான வதரவுத் தீர்மானங்கள்  உள்ைடக்கப்பட்ட  ிகழ்ச்சிக் குறிப்பு, அடுத்த 
அதமச்சரதவக் கூட்டத்திற்கான  ிகழ்ச்சி  ிரலில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை அதமச்சரதவ 
விஞ்ஞாபனங்கள் மற்றும்  ிகழ்ச்சி ிரல் என்பன உள்ைடக்கப்பட்ட சகாதவகதைத் தயாரித்தல். 

 

(v) சமற்குறிப்பிட்டவாறு தயாரிக்கப்படுகின்ற விஞ்ஞாபனங்கதையும்  ிகழ்ச்சி  ிரதலயும் 
முன்தனய கூட்டத்திற்கான வதரவு  ிகழ்ச்சிக் குறிப்தபயும் உள்ைடக்கிய சகாதவகதை 
அதிசமததகய சனாதிபதிக்கும் மாண்புமிகு பிரதம அதமச்சருக்கும் அதமச்சரதவயின் 
மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கும் ககாண்டு கசன்று தகயைித்தல். 

 

(vi) அதமச்சரதவயினால்  ியமனம் கசய்யப்படும் திதணக்கைத் ததலவர்கைின்  ியமனங்கள் 
கதாடர்பிலான  ியமனக் கடிதங்கதை வழங்குவதற்கு கசயலாைருக்கு ஒத்தாதச  ல்குதல். 

 

(vii) உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கதை உரிய அதமச்சுக்கைின் 
கசயலாைர்களுக்கும் ஏதனய அதிகாரபடீங்களுக்கும்  ககாண்டு கசன்று தகயைித்தல். 
  

 

3.2 நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகமளத் தயாரித்தல் ைற்றும்  சைாைிசபயர்ப்புப் பிரிவு: 

 
 

அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் இறுதி கசயற்பாடாக கருதக்கூடிய அதமச்சரதவக் கூட்டங்கைில் 
எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்கள் உள்ைடக்கிய அதமச்சரதவக் கூட்ட  ிகழ்ச்சிக் குறிப்தப 
மும்கமாழிகைிலும் உரிய ச ரத்திற்குள் தயாரிப்பதற்கு இந்தப் பிரிவின் பங்கைிப்பு 
கபறப்படுகின்றது. இந்தப் பணிகதை சமற்ககாள்கின்ற சபாது இந்த பிரிவின் உத்திசயாகத்தர்கள் 
அதமச்சரதவ கசயலாைரினதும் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் சமலதிக கசயலாைர்கைினதும் 
ச ரடி மற்றும் க ருங்கிய கண்காணிப்பின் கீழ் கசயலாற்றுகின்றனர். 
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3.3 கணனிப் பிரிவு: 
 
 இந்தப் பிரிவினால் பின்வரும் பணிகள்  ிதறசவற்றப்படுகின்றன. : 
 
(i) அதமச்சரதவக் கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள், அதமச்சரதவ உபகுழு 
கூட்டங்களுக்கான  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள், அதமச்சரதவக்கும் அதமச்சரதவ உபகுழுக்களுக்கும் 
சமர்ப்பிக்கப்படும் பிற அறிக்தககள் மற்றும் ஆவணங்கள் சபான்றவற்தற மும்கமாழிகைிலும் 
கணனி மயப்படுத்துதல். 
 

(ii) கபாதுமக்கள் அறிந்து ககாள்ை சவண்டிய முக்கியமான அதமச்சரதவத் தீர்மானங்களும் 
ஏதனய உரிய தகவல்களும் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் உத்திசயாகபூர்வ இதணயத்தைத்தில் 
கவைியிடுதல். 

 

 

(iii) கடந்த அதமச்சரதவ தீர்மானங்கள் கதாடர்பிலான கபாழிப்புகதையும் தரவுகதையும் 
உள்ைடக்கிய சகாதவகதை உள்ைக உபசயாகத்திற்காக கமன்கபாருள் பிரதிகைாக சபணுதல். 

 

 

3.4 தாபன ைற்றும் சபாருள் மகயாளுமகப் பிரிவு : 

 

 அலுவலகத்தின் பணிகதை விதனத்திறனுடனும் முதறயாகவும்  ிதறசவற்றுவதற்குத் 
சததவப்படும் சகல உதவிச் சசதவகதையும் வசதிகதையும் வழங்கும் பிரிவாக தாபன மற்றும் 
கபாருள் தகயாளுதகப் பிரிவு கதாழிற்படுகின்றது. 

 

 இந்தப் பிரிவுக்கு பின்வரும் பணிகள்  தகயைிக்கப்பட்டுள்ைன: 

 

(i)  ாைாந்த கடித கதாடர்பாடலுக்கு உரியதான பணிகள்; 

 

(ii) அலுவலகப் பராமரிப்பு மற்றும் கதாழிற்பாட்டுப் பணிகள்; 

 

(iii) அதமச்சுக்கள், திதணக்கைங்கள் மற்றும் ஏதனய  ிறுவனங்களுக்கான கடித வி ிசயாகம்; 

 

(iv) பதவியினர்கைின் சுயவிபரக்சகாதவ மற்றும் அது கதாடர்பிலான சகல தாபன  மற்றும் 
 ிருவாக  டவடிக்தககள்; 

   
(v) அலுவலகத்திற்கு கபாருட்கள் மற்றும் சசதவகள் வழங்குதக  கதாடர்பிலான 
ககாள்வனவு  டவடிக்தககள்; 

 

(vi) சபாக்குவரத்து வசதிகள், (தகவல்கதை அனுப்புதல்)  மற்றும்  லசனாம்பல் சசதவகதை 
வழங்குதல்; அத்துடன் 

 

(vii) உத்திசயாகத்தர்கதை பயிற்சிக்காக கதாடர்புபடுத்துதல். 

 

 

3.5 கணக்குப் பிரிவு : 

 

 இந்தப் பிரிவுக்குப் பின்வரும் பணிகள்  தகயைிக்கப்பட்டுள்ைன : 

  
(i) அலுவலகத்தின் கணக்குப் பணிகள் யாவற்தறயும் கதாழிற்படுத்துதலும் 
அறிக்தகயிடுதலும் 

 

(ii) அலுவலகத்திற்குத் சததவயான கட்டு ிதிதயப் கபற்றுக் ககாள்தலும் வங்கிக் 
கணக்குகதைப் சபணுதலும்; 
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(iii) திதறசசரியினால் சகாரப்படும் அறிக்தககதைச் சமர்ப்பித்தல்; 
(iv) பதவியணியினருக்கு சம்பைங்கதையும் படிகதையும் வழங்குதலும் அதற்கு ச கராத்த 
பணிகளும்; 

 

 

(v) வரவுகசலவுத்திட்ட மதிப்படீுகதைத் தயாரிப்பதற்கு கசயலாைருக்கு ஒத்துதழப்பு  ல்குதல்; 

 

 

(vi) நுகர்வுப்கபாருட்கள் மற்றும் மூலதனச் கசாத்துகள் ககாள்வனவுக்கு உரியதான 
விடயங்கள்; 

 

(vii) கணக்காய்வு விசாரதணகளுக்குரிய தகவல்கதை கசயலாைருக்கு வழங்குதல். 

 

 

4. 2016   ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரமை அலுைலகத்தின் சசயலாற்றுமக 

 

4.1 அமைச்சரமைக் கூட்டங்களுக்குரிய பணிகள் : 
 

4.1.1   02 விசசட அதமச்சரதவக் கூட்டங்கள் உள்ைடங்கலாக ஐம்பது (50) அதமச்சரதவக் 
கூட்டங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்  டாத்தப்பட்டன. அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கதை 
சகாரி 2016 ஆம் ஆண்டில் பல்சவறுப்பட்ட அதமச்சுக்கைினால் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று 
எண்பது (2780) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.  ஒவ்கவாரு அதமச்சினாலும் 
2016 ஆம் ஆண்டுக் காலப்பகுதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கைின் 
எண்ணிக்தகயானது இதணப்பு - I இல் தரப்பட்டுள்ைது. 2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ 
உறுப்பினர்கைாக கதாழிற்பட்ட அதமச்சர்கைின் கபயர்பட்டியல் இதணப்பு - II இல் 
தரப்பட்டுள்ைது. 
 
4.1.2  இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தமான அவதானிப்புதரகதை இதயபுள்ை
 அதமச்சுகைிலிருந்து  கபற்றுக் ககாள்வதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டசதாடு, சததவயான
 சந்தர்ப்பங்கைில் அதமச்சரதவக்கு விடய முன்தவப்புகதை கசய்வதற்கு அதமச்சரதவச்
 கசயலாைரினாலும் சிசரட்ட உத்திசயாகத்தர்கைினாலும் இந்த விஞ்ஞாபனங்கள்
 கதாடர்புபட்ட சட்ட மற்றும் ககாள்தகப் பின்னணி பற்றியும் இந்தப் பிசரரிப்புகைினால்
 எழும் உட்சிக்கல்கள் பற்றியும் ஆழமாக ஆராயப்பட்டன. 

 
 

4.1.3 அதமச்சரதவயினால் கலந்துதரயாடப்பட்ட அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்களுக்கு
 உரியதானவாறு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் உள்ைடக்கப்பட்ட  ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள் இந்த
 அலுவலகத்தினால் சிங்கைம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கமாழிகைில் தயாரிக்கப்பட்டு
 மாண்புமிகு அதமச்சர்களுக்கும் இதயபுள்ை தீர்மானங்கதை   தடமுதறப்படுத்தும்
 கபாறுப்பு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை அதமச்சுக்கைின் கசயலாைர்களுக்கும் ஏதனய
 இதயபுள்ை  ிறுவனங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டன . 

 

அட்டைமண 1: 2016 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரமை ைிஞ்ஞாபனங்கள் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்சைாரு 
ைிடயங்களுக்கும்   அமைைாக தயாரிக்கப்பட்ட ைகுப்பீட்டு சபாைிப்பு 

  
ைகுதி ைிஞ்ஞாபனத்தின் 

எண்ணிக்மக 
ககாள்தக சார்ந்த விடயங்கள் 1693 
சட்டவாக்கம் பற்றிய விடயங்கள் 102 
அரசியலதமப்பிலுள்ை ஏற்பாடுகளுக்கு அதமவாக அதமச்சரதவயினால் 
 ிதறசவற்றப்பட சவண்டிய தாபனப்பணிகள் 

518 

ககாள்வனவு விடயங்கள் 217 
ஆண்டறிக்தககள் 250 

சைாத்தம் 2,780 
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4.2 அமைச்சரமை குழுக்கள் / உபகுழுக்களுக்குரிய பணிகள் : 

 

அதமச்சரதவயின் தீர்மானகமடுக்கும் கசயற்பாட்டிதன எைிதாக்கும் கபாருட்டு திட்டவட்டமான 
துதறகள் மற்றும் விடயங்கள் சம்பந்தமாக கபாருத்தமான சிபாரிசுகதைச் சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு 
பின்வரும் அதமச்சரதவ குழுக்கள் / உபகுழுக்கள் அதமச்சரதவயினால்  ியமிக்கப்பட்டது: 

 

(அ) கபாருைாதார முகாதமத்துவம் பற்றிய அதமச்சரதவ குழு 

 

(ஆ) தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு 

 

(இ) சட்டவாக்கம் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு 

 

(ஈ) வாழ்க்தகச் கசலவு பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு 

 

 

(அ) சபாருளாதார முகாமைத்துைம் பற்றிய அமைச்சரமை குழு 

 

 கபாருைாதார அலுவல்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவிற்குப் பதிலாக கபாருைாதார
 முகாதமத்துவம் பற்றிய அதமச்சரதவ குழுவானது அதமச்சரதவயினால் 2015-09-22 ஆம்
 திகதியன்று  டாத்தப்பட்ட அதன் கூட்டத்தில்  ியமிக்கப்பட்டதுடன் பின்வரும் பணிகளும்
 அதற்குப் கபாறுப்பைிக்கப்பட்டன.   

 

(i) அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கைிலுள்ை கபாருைாதார அலுவல்கள்,  ிதிக் ககாள்தககள்
 மற்றும் அரச ிதி கதாடர்பான விடயங்கதை பரீட்சித்தல் மற்றும் சிபாரிசுகதை
 அதமச்சரதவக்கு சமர்ப்பித்தல்; 
 

(ii) சதசிய முதலீட்டு  ிகழ்ச்சித்திட்டம், கபாது முதலீட்டு  ிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆகியவற்தறத் 
 தயாரிப்பதில் வழிகாட்டதல வழங்குதல் மற்றும் தனியார்துதற மூலமான முதலீட்டிற்கு 
 உதவுதல். 

 

(iii) கபாருைாதார மற்றும்  ிதி விதைவுகளுடனான பிசரரிப்புக்கள் கதாடர்பில் சிபாரிசுகதை 
 கசய்தல். 
 

(iv)  ாட்டினுதடய முதலீடு / கபாருைாதார அபிவிருத்திதய ச ரடியாக பாதிக்கின்ற 
 பல்சவறுபட்ட  ியதிச்சட்டங்கைின் அமுலாக்கத்திதனக் கண்காணித்தல். 
 

அதற்கிணங்க, கபாருைாதார முகாதமத்துவத்தில் அக்கதற கசலுத்துகின்ற விடயங்களுக்கு 
உரியதான கபாருத்தமான சிபாரிசுகதை கசய்யும் கபாருட்டு சமற்சபாந்த அதமச்சர்கள் குழுவுக்கு 
பின்வரும் அதமச்சர்கள்  ியமிக்கப்பட்டனர்.  

 

  
* மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள், 

  பிரதம அதமச்சர், 
 சதசிய ககாள்தககள் மற்றும் கபாருைாதார அலுவல்கள் அதமச்சர் - (ததலவர்);  
 
* மாண்புமிகு  ிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள், 
 சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சசதவகள் அதமச்சர்; 

 

* மாண்புமிகு ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள், 
  கர திட்டமிடல் மற்றும்  ீர்வழங்கல் அதமச்சர்; 
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* மாண்புமிகு அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள், 
 அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு ரவி கருணா ாயக்க அவர்கள், 
  ிதி அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு பாட்டலி சம்பிக்க றணவக்க அவர்கள், 
 மா கர மற்றும் சமல் மாகாண அபிவிருத்தி அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு கபரீ் ஹஷிம் அவர்கள்,  
 அரசாங்க கதாழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அதமச்சர்;   

 

* மாண்புமிகு அர்ஜூன ரணதுங்க அவர்கள், 
 துதறமுகங்கள், கப்பற்றுதற அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு சாகல ரத் ாயக்க அவர்கள்,  
 சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் கதற்கு அபிவிருத்தி அதமச்சர்; அத்துடன் 
 
* மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம அவர்கள்,  
 திறமுதற அபிவிருத்தி மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அதமச்சர். 
 

 

பிரதம அதமச்சரின் கசயலாைர் இந்த அதமச்சரதவக் குழுவின் கசயலாைராக / கூட்ட 
அதழப்பாைராக கசயலாற்றுதல் சவண்டும் என்பதுவும் இந்த ச ாக்கத்திற்குத் சததவகயனக் 
கருதும் உரிய விடயம் கதாடர்பில் சதர்ச்சிமிக்க பிற எந்தகவாரு உத்திசயாகத்தரினதும் / 
 ிபுணரினதும் சசதவதய இந்தக் குழுவுக்குப் கபற்றுக் ககாள்ை முடியும் என்பதுவும்கூடத் 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 
 
 (ஆ) தாபன ைிடயங்கள் பற்றிய அமைச்சரமை உபகுழு  
 
 

அரசியலதமப்புக்கு அதமவாக பின்வரும் தத்துவங்கள் அதமச்சரதவக்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ைன  

 

 

* அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கைின்  ியமனங்கள், பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், 
அவர்கைின் ஒழுக்காற்று  டவடிக்தககள் மற்றும் அவர்கதை சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல் உட்பட 
அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களுக்கு உரியதான சகல ககாள்தக ரீதியான விடயங்கள் கதாடர்பில் 
ஏற்பாடுகதைச் கசய்தல். (அரசியலதமப்பின் 55 ஆம் உறுப்புதரயின் (1)  ஆம் பந்தி) 
 
* திதணக்கைத் ததலவர்கதை  ியமித்தல், பதவியுயர்வுகள், இடமாற்றங்கள், அவர்கைின் 
ஒழுக்காற்று  டவடிக்தககள் மற்றும் அவர்கதை சசதவயிலிருந்து  ீக்குதல்  (அரசியலதமப்பின் 
55 ஆம் உறுப்புதரயின் (2)  ஆம் பந்தி) 
 
 
 

அதமச்சரதவக்கு தாபன விடயங்கள் பற்றிய மிகப் கபாருத்தமான தீர்மானங்கதை எடுப்பதற்கும் 
இயலுமாகும் வதகயில் அதமச்சுக்கைினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் விஞ்ஞாபனங்கதை ஆழமாக 
ஆராய்ந்து அதமச்சரதவக்கு சிபாரிசுகதைச் சமர்ப்பிப்பது தாபன விடயங்கள் பற்றிய 
அதமச்சரதவ உபகுழுவின் கபாறுப்பாகும். 
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இதற்கு சமலதிகமாக அதமச்சுக்கள், திதணக்கைங்கள் அரசாங்க கதாழில்முயற்சிகள், 
 ியதிச்சட்ட  ிறுவனங்கள் சபான்றவற்றின் வருடாந்த  ிருவாக அறிக்தககள் / கசயலாற்றுதக 
அறிக்தககள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு அவற்தற ஆராய்ந்து உரிய 
சிபாரிசுகதை கசய்யும் பணியும் தாபனவிடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்கு 
தகயைிக்கப்பட்டிருந்தது. 
 
பின்வரும் அதமச்சர்கதை தாபனவிடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழு ககாண்டிருந்தது. 
 
* மாண்புமிகு (கலா ிதி) விசஜதாச ராஜபக் ஷ அவர்கள், 
 புத்தசாசன அதமச்சரும்  ீதி  அதமச்சரும் - (ததலவர்);  

 

* மாண்புமிகு அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள், 
 அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சர்;  

 

* மாண்புமிகு சுசில் பிசரமஜயந்த அவர்கள், 
 விஞ்ஞான, கதாழினுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அதமச்சர்; 
 (2016  வம்பர் 22 ஆம் திகதியிலிருந்து) 
 

* மாண்புமிகு (மருத்துவர்) ராஜித சசனாரத்ன அவர்கள், 
 சுகாதாரம், சபாசாக்கு மற்றும் சுசதச மருத்துவ அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு ரவி கருணா ாயக்க அவர்கள், 
  ிதி அதமச்சர்; 
 
* மாண்புமிகு வஜிர அசபவர்த்தன அவர்கள்,  
 உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர்; 
 (2016  வம்பர் 22 ஆம் திகதியிலிருந்து) 
 
* மாண்புமிகு ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள், 
 கபாது  ிருவாக மற்றும் முகாதமத்துவ அதமச்சர்; 
 
* மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துசகாரல அவர்கள், 
 கவைி ாட்டு கதாழில்வாய்ப்பு அதமச்சர்; அத்துடன் 

 

* மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள், 
 கல்வி அதமச்சர்.   
 
திதணக்கைத் ததலவர்கதை  ியமிப்பதற்கான விஞ்ஞாபனங்கள் இந்த அலுவலகத்திற்கு 
கிதடத்தவுடன் சிபாரிசு கசய்யப்பட்டுள்ை உத்திசயாகத்தர்கள் சம்பந்தமாக ஒழுக்காற்று 
 டவடிக்தக எடுக்கப்படவில்தலகயன அல்லது எதிர்காலத்தில்  டவடிக்தக எடுப்பதற்கு 
கருதப்படவில்தலகயன குறித்த உத்திசயாகத்தர்கள் சார்ந்த சசதவகைின்  ியமன 
அதிகாரியிடமிருந்தும்  ிருவாக அதிகாரபடீத்திடமிருந்தும் அறிக்தககள் சகாரப்பட்டு இந்த 
விடயம் திதணக்கைத் ததலவர்கதை  ியமிக்கும் சபாது தகுதிவிதிகயான்றாகப் பரிசீலதன 
கசய்யப்பட்டது. 
 

 

 

 

 



 

12 

பல்சவறு அதமச்சுக்கைினால் 2016 ஆம் ஆண்டில் தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ 
உபகுழுவின் விடயச ாக்ககல்தலக்குட்பட்ட 793 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் பல்சவறு 
அதமச்சுக்கைினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தசதாடு, இந்த விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றி 
கலந்துதரயாடுவதற்கு 19 தாபன விடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுக் கூட்டங்கள் 
 டாத்தப்பட்டன.  அதமச்சரதவ உபகுழுவின் சிபாரிசுகள் அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
 டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
 

இந்த ச ாக்கத்திற்காக பின்வரும் உத்திசயாகத்தர்கதைக் ககாண்ட குழுகவான்று அதமச்சரதவ 
உபகுழுவுக்கு ஒத்துதழப்பு வழங்கியதுடன், இந்த உத்திசயாகத்தர்கள் குழு கலந்து ககாண்ட 19 
கூட்டங்கள் உரிய வருடத்தில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில்  டாத்தப்பட்டுள்ைன. 
 

i. அதமச்சரதவ கசயலாைர்; 
 

ii. கபாது  ிருவாக மற்றும் முகாதமத்துவ அதமச்சின் கசயலாைர் / சமலதிக கசயலாைர்; 
 

iii. திதறசசரியின் பிரதி கசயலாைர்; 
 

iv. தாபனப் பணிப்பாைர் அதிபதி; 
 

v. இதணந்த சசதவகள் பணிப்பாைர் அதிபதி; 
 

vi முகாதமத்துவ சசதவகள் பணிப்பாைர் அதிபதி; 
 

vii அதழப்பின் சபரில் உரிய அதமச்சுக்கைின் உத்திசயாகத்தர்கள் (சந்தர்ப்பத்திற்சகற்றவாறு); 
 அத்துடன் 

   
viii அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் சமலதிக கசயலாைர்கள் உட்பட இதயபுள்ை ஏதனய 
 உத்திசயாகத்தர்கள். 
 
 

 அவ்வாசற சததவயான சந்தர்ப்பங்கைில் சதசிய சம்பைங்கள், பதவியணிகள் 
ஆதணக்குழுவின் சிபாரிசுகதை கபற்றுக் ககாள்வதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. 
அதமச்சரதவ உபகுழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் சிபாரிசுகள் அதமச்சரதவயினால் பரிசீலதன 
கசய்யப்பட்டு, சமற்சபாந்த 793 அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் சம்பந்தமாக அதன் தீர்மானங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ைசதாடு, அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் இந்த தீர்மானங்கதை 
 தடமுதறப்படுத்துவதற்காக இதயபுள்ை அதமச்சுக்கைின் கசயலாைர்களுக்கும் ஏதனய 
இதயபுள்ை   ிறுவனங்களுக்கும்  அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ 
யினால்  ியமிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட திதணக்கைத் ததலவர்கள் 48 சபர்கதை  ியமனஞ் 
கசய்யப்பட்டசதாடு, அதற்கான  ியமனக் கடிதங்கள் அதமச்சரதவச் கசயலாைரினால் அத்ததகய 
திதணக்கைத் ததலவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 
 
(இ) சட்டைாக்கம் பற்றிய அமைச்சரமை உபகுழு: 

 

பின்வரும் அதமச்சர்கதை சட்டவாக்கம் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவானது 
ககாண்டுள்ைதுடன் புதிதாக சட்டத்தத ஆக்குவதற்சகா அல்லது ஏற்கனசவயுள்ை சட்டங்கதைத்  
திருத்துவதற்சகா அதமச்சரதவ அங்கீகாரத்துடன் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமரப்பிக்கப்படவுள்ை 
சட்டமூலங்கள் உள்ைடக்கிய விஞ்ஞாபனங்கள் பற்றி ஆழமாக ஆராய்ந்து, அதன் சிபாரிசுகதை 
அதமச்சரதவக்குச் சமர்ப்பிக்கும் பணி அதற்குப் கபாறுப்பைிக்கப்பட்டுள்ைது.  
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* மாண்புமிகு (கலா ிதி) விசஜதாச ராஜபக் ஷ அவர்கள், 
  ீதி  அதமச்சர் - (ததலவர்); 
 
* மாண்புமிகு மங்கை சமரவரீ அவர்கள், 
 கவைி ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர்; 
 
* மாண்புமிகு அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள், 
 அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சர்;  

 

* மாண்புமிகு சுசில் பிசரமஜயந்த அவர்கள், 
 விஞ்ஞான, கதாழினுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு திலக் மாரப்பன, 
 சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் சிதறச்சாதலகள்  மறுசீரதமப்பு அதமச்சர்; 
 (2015  வம்பர் 09 ஆம் திகதிவதர) அத்துடன் 
 
* மாண்புமிகு  வின் திஸா ாயக்க அவர்கள், 
 கபருந்சதாட்ட தகத்கதாழில் அதமச்சர். 
 

இந்த உபகுழுவிற்கு ஒத்துதழப்பு வழங்குவதன் கபாருட்டு  ீதி அதமச்சின் கசயலாைதரயும் 
இதயபுள்ை அதமச்சுகைின் பிரதி ிதிகதையும் ககாண்ட உத்திசயாகத்தர் குழுகவான்று 
அதமச்சரதவயினால்  ியமிக்கப்பட்டிருந்தது. 
 

 

(ஈ) ைாழ்க்மகச் சசலவு பற்றிய அமைச்சரமை உபகுழு: 

 2015-09-22 ஆம் திகதியன்று  டாத்தப்பட்ட அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் வாழ்க்தகச் 
கசலவிற்குரியதான விடயங்கள் பற்றி சததவயான சிபாரிசுகதை அதமச்சரதவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கும் கபாருட்டு பின்வரும் அதமச்சர்கதைக் ககாண்ட சமற்சபாந்த அதமச்சரதவ 
உபகுழுவானது அதமச்சரதவயினால்  ியமிக்கப்பட்டது: 
 
* மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம அவர்கள், 
 திறமுதற அபிவிருத்தி மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அதமச்சர் - (ததலவர்); 
 

* மாண்புமிகு டபிள்யு.டீ.சஜ.கசகனவிரத்ன அவர்கள், 
 கதாழில் மற்றும் கதாழிற்சங்க உறவுகள் அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு ரவி கருணா ாயக்க அவர்கள், 
  ிதி அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு பி.ஹரிஷன் அவர்கள், 
 கிராமிய கபாருைாதார  அலுவல்கள் அதமச்சர்; 
 

* மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள், 
 கல்வி அதமச்சர். 
 
அசதசபான்று தகத்கதாழில், வாணிப அலுவல்கள் அதமச்சின் கசயலாைர் வாழ்க்தகச் கசலவு 
பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவின் கசயலாைராக / கூட்ட அதழப்பாைராக கசயலாற்ற 
சவண்டுகமனவும் அதமச்சரதவயினால் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 
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4.3 பல்வைறு ைிடயங்கள் சம்பந்தைாக ஆராய்ந்து சிபாரிசுகள் சைாா்ப்பிக்கப்படுைதற்காக 
அமைச்சரமையினால் நியைனம் சசய்யப்படும் உத்திவயாகத்தர்கள்  குழுக்களுக்குரிய  
பணிகள் : 
 

 அதமச்சரதவக் கூட்டங்கைில் எழுந்த பல்சவறுபட்ட விடயங்கள் கதாடர்பில் ஆராய்ந்து 
சிபாரிசுகதை சமர்ப்பிப்பதற்காக அதமச்சரதவயினால் 2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சர்கதைக் 
ககாண்ட 18 குழுக்களும் உத்திசயாகத்தர்கதைக் ககாண்ட 35 குழுக்களும்  ியமிக்கப்பட்டுள்ைன. 
இத்ததகய குழுக்கள் சமர்ப்பித்த சிபாரிசுகள் உள்ைடக்கப்பட்ட எட்டு (08) அறிக்தககள் 2016 ஆம் 
ஆண்டிற்குள் அதமச்சரதவக்கு கதாடர்புபடுத்தப்பட்டு, அதற்கதமவாக எடுக்கப்பட்ட 
அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள்  தடமுதறப்படுத்தப்படுவதற்காக இதயபுள்ை அதமச்சுக்கைின் 
கசயலாைர்களுக்கும்   ிறுவனங்களுக்கும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டன. 
 

4.4 ைீயுயர் நீதிைன்றங்களினால் ைிசாரிக்கப்பட்டுைரும் ைைக்கு நடைடிக்மககளுக்குத் 
வதமைப்படும் தகைல்கமளயும் அமைச்சரமைத் தரீ்ைானங்கமளயும் சட்டைா அதிபர் 
திமணக்களத்திற்கு சைர்ப்பித்தல் : 
 

அதமச்சரதவதய அல்லது அதமச்சரதவ கசயலாைதர பிரதிவாதியாக்கி உயர் ீதிமன்ற 
(அடிப்பதட உரிதமகள்) விண்ணப்பங்கள் மற்றும் சமன்முதறயடீ்டு  ீதிமன்ற (ஆதண) 
விண்ணப்பங்கள் சிலவற்றின் சத்திய கடதாசிகைில் / மனுக்கைில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை 
கவைிப்படுத்தல்கள் சம்பந்தமாக அதமச்சரதவ கசயலாைரின் அவதானிப்புதரகள் சட்டமா அதிபர் 
திதணக்கைத்தினால் சகாரப்பட்டசதாடு, இதயபுள்ை அதமச்சரதவ தீர்மானங்கைின் பிரதிகளுடன் 
அது கதாடர்பிலான அவதானிப்புதரகளும் சட்டமா அதிபர் திதணக்கைத்திற்கு துரிதமாக 
வழங்குவதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. அத்துடன், சட்டமா அதிபர் திதணக்கைத்தினால் 
காலத்திற்குக் காலம் சமற்ககாள்ைப்பட்ட சகாரிக்தககளுக்கு அதமவாக முன்தனய 
அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள் சம்பந்தமான விரிவான தகவல்களும் அதுசார்ந்த ஆவணங்களும் 
சட்டமா அதிபர் திதணக்கைத்திற்கு துரிதமாக கிதடப்பதற்கு ஆவன கசய்யப்பட்டன. 2016 ஆம் 
ஆண்டினுள் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் 23 வழக்கு  டவடிக்தககள் சம்பந்தமாக சட்டமா 
அதிபர் திதணக்கைத்துடன் சசர்ந்து  டவடிக்தக  எடுக்கப்பட்டது.   
 

4.5  2016 ஆம் ஆண்டில் வைற்சகாள்ளப்பட்ட ைிவசட முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த பணிகள்: 
 
4.5.1 கபாருைாதார முகாதமத்துவம் பற்றிய அதமச்சர்கள் குழுவுக்கு ஒத்தாதச  ல்கும் 
கபாருட்டு  ியமிக்கப்பட்ட உத்திசயாகத்தர்கள் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவராக அதமச்சரதவச் 
கசயலாைர் கசயலாற்றியுள்ைதம. 
 

 

4.5.2 2016 யூன் 09 ஆம் 10 ஆம் திகதிகைில் ச பாைம், காத்மண்டு  கரத்தில்  டாத்தப்பட்ட சார்க் 
 ாடுகைின் அதமச்சரதவச் கசயலாைர்கைின்  ான்காவது கூட்டத்திற்கு இலங்தகதய 
பிரதி ிதித்துவப்படுத்தி அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் சிசரட் உதவிச் கசயலாைர் ஒருவரும் 
உதவிச் கசயலாைர் ஒருவரும் கலந்து ககாண்டுள்ைதம. 
 

4.5.3 இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்கதை புலனாய்வு கசய்யும் 
ஆதணக்குழுவினதும்  ிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினதும் சகாரிக்தகயின் சபரில் பதழய 
அதமச்சரதவத் தீர்மானங்கள், அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கள் மற்றும் அறிக்தககள் சபான்றன 
கூறப்பட்ட ஆதணக்குழுவிற்கும் புலனாய்வுப் பிரிவிற்கும் துரிதமாக அனுப்பி 
தவக்கப்பட்டுள்ைதம. 
 

4.5.4 அதமச்சரதவச் கசயலாைரானவர் பல்சவறுபட்ட குழுக்கைின் உறுப்பினர் ஒருவராகவும்  
தாபனவிடயங்கள் பற்றிய அதமச்சரதவ உபகுழுவுக்கு ஒத்தாதச  ல்கும் உத்திசயாகத்தர் 
குழுவின் ததலவராகவும் கசயலாற்றினார். 
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5. அமைச்சரமை அலுைலக பணிகளின் தனித்துைம் 

  
அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை பணிகைின் விசசடதன்தம காரணமாக 
கபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்கைில்  ஏதனய அரசாங்க அலுவலகங்கள் கசயலாற்றும் கபாதுவான 
தன்தமக்கு மாறுபட்ட விதத்தில் கசயலாற்ற சவண்டிய  ிதல அதமச்சரதவ அலுவலகத்துக்கு 
உள்ைது. இரு (02) அதமச்சரதவக் கூட்டங்களுக்கு இதடப்பட்ட காலப்பகுதியானது ஒருவார 
காலத்திற்கு மாத்திரம் வதரயறுக்கப்பட்டுள்ைதமயினால், கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பிற்சபாட 
முடியாத பணிகள் பலவற்தற கதாடர்ந்து வரும் காலப்பகுதியினுள்  ிதறசவற்றுவது 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பதவியினருக்கு தகயைிக்கப்பட்டுள்ை கபாறுப்பாகும்.   

 

* கசவ்வாய்க்கிழதமகைில் இடம்கபறும் வாராந்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்திற்கான 
 ிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள் அந்த வாரத்தின் வியாழக்கிழதம முற்பகலிசலசய மும்கமாழிகைிலும் 
தயாரித்தல். 

 

*  அடுத்த அதமச்சரதவக் கூட்டத்திற்கான  ிகழ்ச்சி  ிரலில் சசர்ப்பதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ை 
அதமச்சரதவ விஞ்ஞாபனங்கைின் உள்ைடக்கங்கள் பற்றி ஆராய்தல். 

 

* இந்த விஞ்ஞாபனங்களுக்குரிய சததவயான சமலதிக தகவல்கதை திரட்டுதலும் இந்த 
விடயங்களுக்குரியதாக இதற்கு முன்னர் அதமச்சரதவ தீர்மானங்கள் எதுவும் 
எடுக்கப்பட்டிருப்பின் அது கதாடர்பிலான தகவல்கதை பரிசீலதன கசய்தல், 

 

* சில விஞ்ஞாபனங்கைிலுள்ை பிசரரிப்புகதை  தடமுதறப்படுத்தும் சபாது எழக்கூடிய 
ககாள்தக மற்றும் சட்ட சிக்கல்கதை ஆராய்தல். (அதமச்சரதவ கசயலாைரும் சிசரட்ட 
உத்திசயாகத்தர்களும்) 

 

* இந்த விஞ்ஞாபனங்கைில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை விடயங்கள் கதாடர்பில் ஏற்புதடயவாறு 
அந்தந்த அதமச்சுக்களுக்குப் கபாறுப்பான மாண்புமிகு அதமச்சர்கைிடமிருந்து 
அவதானிப்புதரகதை சகாருதல். 

 

 இந்த பணிகள் யாவற்தறயும் புரிதகயில் இதவ சம்பந்தமான இரகசியத் தன்தமதயப் 
பாதுகாத்தல் உத்திசயாகத்தர்கைின் கபாறுப்பாவசதாடு, இததன உயர்மட்டத்தில் சபணி,  
வழதமயான வார  ாட்கைில் அலுவலக ச ரங்கைின் பின்னர் இரவு சவதைகைிலும் 
கடதமகதைச் கசய்வதற்கும், வார இறுதி  ாட்கைிலும் அரசாங்க விடுமுதறத் தினங்கைிலும்கூட 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு  கடதம புரிய சவண்டிய  ிதலயுள்ைது.    

 

 இதன் காரணமாக அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு உத்திசயாகத்தர்கதை ஆட்சசர்ப்பு 
கசய்யும் சபாது சமற்குறிப்பிட்ட சததவகளுக்கு கபாருந்தும் விசசடமாக கதரிவு கசய்யப்பட்ட 
திறதமமிக்க உத்திசயாகத்தர்கதை ஆட்சசர்ப்பதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்படுவசதாடு,  2016 ஆம் 
ஆண்டில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில் கடதமயாற்றிய உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பிலான 
தகவல்கள் 6  ஆம் பந்தியில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 விசசடமாக அனுபவம் மிக்க கமாழிகபயர்ப்பாைர்கைின் பற்றாக்குதற காரணமாக 
கமாழிகபயர்ப்பு பணிகள் கதாடர்பில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு இரண்டு இதைப்பாறிய 
உத்திசயாகத்தர்கைின் சசதவதய 2016 ஆம் ஆண்டிலும் கபற்றுக் ககாள்ைசவண்டிய  ிதல 
அதமச்சரதவ அலுவலகத்திற்கு உருவாகியது. 
 
6. ைனிதைள முகாமைத்துைம் : 

 

மனிதவை அபிவிருத்தி, முகாதமத்துவம் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் முன்னுரிதமப் 
பட்டியலில் முக்கிய பங்தக வகிக்கின்றது. 
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6.1  2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான பதைியணி பற்றிய ைிபரங்கள் 
 
      அட்டைமண 2 - 2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான பதைியணி ைகுப்பீடு 
 

பதைியணியினர் 
ைமக 

அங்கீகரிக் 
கப்பட்ட 

பதைியணி 

உள்ளபடியான பதைியணி பதைியணியில் 
சைற்றிட 
ைாகவுள்ள 

எண்ணிக்மக 

வைலதிக 
எண்ணிக்மக 

நிரந்தர 
அடிப்பமடயில் 

ஒப்பந்த 
அடிப்பமடயில் 

சைாத்தம் 

சிசரட்ட மட்டம் 18 12 1 13 05 - 
மூன்றாம்  ிதல  
மட்டம் 

10 6 3 9 1 - 

இரண்டாம்  ிதல  
மட்டம் 

32 26 01 27 5 - 

ஆரம்ப மட்டம் 32 25 00 25 07 - 
சைாத்தம் 92 69 5 74 18 - 

 
 
6.2 2016-12-31 திகதியன்றில் இருந்தைாறான பதைியணியினர்கள் 
 
               அட்டைமண 3 - 2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான பதைியணி ைிபரம் 
 
 

 பதவி அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
எண்ணிக்தக 

உள்ைபடியான 
எண்ணிகதக 

கவற்றிடம் 

1 கசயலாைர் 01 01 - 

2 சமலதிகச் கசயலாைர் 03 01 02 
3 சட்ட ஆசலாசகர் * 1 1 - 
4 சிசரட்ட உதவிச் கசயலாைர் 04 02 02 
5 உள்ைக கணக்காய்வாைர்  1 -- 01 
6 உதவிச் கசயலாைர் (இ. ி.சச)  5 5 - 
7 கணக்காைர்  01 01 - 
8 உதவிச் கசயலாைர் (இ. ி.சச சாராத) 01 01 - 
9 உதவிப் பணிப்பாைர்  (தகவல் கதாழினுட்பம்) 01 01 - 
10 கமாழி ஆசலாசகர் *  01 01 - 
11  ிருவாக உத்திசயாகத்தர்  01 -- 1 
12 கூட்டிதணப்புச் கசயலாைர்  01 01 - 
13 கமாழி கூட்டிதணப்பாைாா் *   1 1 - 
14 கமாழி கபயர்ப்பாைர்   5 4 1 
15 தகவல், கதாடர்பாடல் கதாழினுட்ப உத்திசயாகத்தர் **   -- 1 -1 
16 முன்சனற்ற உதவியாைர்  1 1 - 
17 அபிவிருத்தி  உதவியாைர் 02 -- 2 
18 நூலகர் 01 -- 01 
19 அரசாங்க முகாதமத்துவ உதவியாைர் ***  27 26 01 
20 தகவல், கதாடர்பாடல் கதாழினுட்ப உதவியாைர்   2 1 1 
21 சாரதி  13 11 2 
22 அலுவலக உதவியாைர் 18 14 4 
23 வரசவற்பாைர் 1 -- 1 
 சைாத்தம் 92 

 
71 19 

 
குறிப்பு:  * ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 ** 2017-02-02ஆம் திகதியன்று முகாமைத்துைச்வசமை  பணிப்பாளர்  அதிபதியின் மூலம் 
  அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
 ***  உள்ளபடியான எண்ணிக்மகயில் ஒருைர் ஒப்பந்த அடிப்பமடயின்  ைீது
 பணிக்கைர்த்தப்பட்டுள்ளார் 
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6.3 2016 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரமை அலுைலகத்திற்கு புதிதாக வசர்ந்த உத்திவயாகத்தர்கள் : 
 

 2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் பதவியணிதய பலப்படுத்தி பத்து (10) 
உத்திசயாகத்தர்கள்  அதமச்சரதவ அலுவலகத்தில் சசதவக்காக புதிதாக இதணந்து 
ககாண்டனர். 

 

6.4 ஓய்வுசபறல் : 
 
 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த அலுவலகத்தில் கடதமயாற்றிய 05  உத்திசயாகத்தர்கள்  
ஓய்வுகபற்றுள்ைனர். 
 
6.5 இடைாற்றம் : 
 
2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ அலுவலகத்திலிருந்து மூன்று (03) உத்திசயாகத்தர்கள் 
இடமாற்றம் கபற்று சவறு அரச  ிறுவனங்களுக்குச் கசன்றுள்ைனர். 
 
6.6 பயிற்சியும் அபிைிருத்தியும் 
 
 பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி என்பன உத்திசயாகத்தர்கைின் அறிவு, எண்ணம், ஆற்றல் 
என்பவற்தற சமம்படுத்துவது மாத்திரமின்றி எதிர்கால சவால்களுக்கு முகம் ககாடுப்பதற்கும் 
அவர்கதை தயார்படுத்துகின்றது. 
 
 2016 ஆம் ஆண்டில் அதமச்சரதவ அலுவலகமானது அதன் உத்திசயாகத்தர்கைின் 
சகாரிக்தககதை கவனத்திற்கு எடுத்துக்ககாண்டு, அதன் இறுக்கமான சவதல அட்டவதண 
இருந்த சபாதிலும், 01 கவ ிி ாட்டு பயிற்சி வாய்ப்பு உள்ைடங்கலாக சில பயிற்சி வாய்ப்புகதை  
அவர்களுக்கு அலுவலகத்தினால் வழங்கக்கூடியதாக இருந்தது. சமலும் இரு (02) 
அலுவலர்களுக்கு அவர்கைின் பணித்துதறகளுக்குரிய உயர் கற்தககைிலான கற்தக க றிகதை 
கதாடர்வதற்கு  ிதி வழங்கப்பட்டது.  
 
 
7. நிதி ைீளாய்வு 
 
7.1 ைதிப்பீடு 

 

 அதமச்சரதவ அலுவலகத்தின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான மீண்டுவரும் மற்றும் மூலதனச் 
கசலவினத்தின் கீழ் கமாத்த  ிதி ஏற்பாடுகளும் கமாத்த கசலவினங்களும் பின்வருமாறாகும். 

 

 அட்டைமண 4 - 2016 சசலவு சபாைிப்பு 

 

சசலைினத்தின் 
தன்மை 

சைாத்த நிதி 
ஏற்பாடு 
ரூபா 

உள்ளபடியான 
சசலவு 
ரூபா 

முன்வனற்றம் 

 % 
ைீதி 
ரூபா 

மீண்டுவரும் கசலவினம் 68350000 68256170 99.86% 93830 
மூலதனச் கசலவினம் 14,850,000* 2234818 15.04% 12615182 
சைாத்தம் 83200000 70490988 84.72% 12836898 

 

 

வாராந்தம் அதமச்சரதவ கூட்டங்கள்  டாத்தப்படுகின்றதமயினால், ஏசதனும் கதாழினுட்ப 
தாமதங்கள் ஏற்பட்டால் முழுகமாத்த கசயற்பாடும் ததடப்படுவதற்கு இடமுள்ைது. ஆதலால், 

சததவகயன மதிப்பிடப்பட்ட ஆகக்குதறந்த  ிதி ஏற்பாடுகள் வரவுகசலவுத்திட்ட மதிப்படீுகைின் 
மூலம் கபற்றுக்ககாள்வதற்கு  டவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. ஆயினும், அரசாங்க  ிதிகதை 
சததவயற்ற விதத்தில் கசலவு கசய்யாது அத்தியாவசிய ச ாக்கங்களுக்கு மாத்திரம் 
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கசலவுகசய்யப்பட்டதன் காரணமாக 2016 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாட்டு மீதி காட்டப்பட்டுள்ைது.  

 

மூலதன கசாத்துக்கள் ககாள்வனவுக்கான கசலவுக் குறியடீ்டின்  ிதி ஏற்பாடுகதைப் பயன்படுத்தி, 
2016 ஆம் ஆண்டினுள் 01 பாரிய  ிழற்பட பிரதிகயடுத்தல் இயந்திரமும், 02 உசலாக 
அலுமாரிகளும், உள்ைக கதாதலசபசி முதறதமக்கான 02 கதாதலசபசிகளும்  ிதலயான 
இதணப்பு கதாதலசபசி ஒன்றும் ககாள்வனவு கசய்யப்பட்டது. 
 

* ஆவண முகாதமத்துவக் கருத்திட்டத்திற்காக குறித்கதாதுக்கப்பட்ட 04 
  மில்லியன் ரூபாதவக் ககாண்ட  ிதி ஏற்பாட்தடயும் உள்ைடக்கும். 
 
 
7.2 உத்திவயாகத்தர்களுக்காக கடன் முற்பணங்கமள ைைங்குதல் 

 2016 ஆம் ஆண்டில் அலுவலகத்தின் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு  B  முற்பணக் கணக்கின் கீழ் 
2,499,389.00/- ரூபாதவக் ககாண்ட கடன் கதாதக வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 
அட்டைமண 5 - B  முற்பணக் கணக்கின் கீழ் ைைங்கப்பட்ட கடன் 

 

ைைங்கப்பட்ட கடன் ைமக உத்திவயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்மக 

கடன் சதாமகயின் அளவு 
ரூபா 

இடர் கடன் 16 1,777,389.00 
விழா முற்பணம் 59 590,000.00 
விசசட முற்பணம் 33  132,000.00 
 சைாத்தம் 108  2,499,389.00 

 

7.3 ைருடாந்த கணக்குகமள சைர்ப்பித்தல் 

 2016 ஆம் ஆண்டிற்காக அதமச்சரதவ அலுவலகத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டிய 
வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு (இமணப்பு III)  மற்றும் அரச உத்திசயாகத்தர்களுக்கான B 
முற்பணக் கணக்கு (இமணப்பு IV) கணக்காய்வாைர்  ாயகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ைன. 
 

7.4 ைருடாந்த சபாருட்களின் அளமை ஆய்வு 

 

 2016 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த கபாருட்கைின் அைதவ ஆய்வுப் பணியானது  டாத்தப்பட்டு 
வருவதுடன் அந்த ஆய்வானது பூர்த்தி கசய்யப்பட்டவுடன் உரிய அறிக்தகதய கணக்காய்வாைாா் 
 ாயகத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 
 
7.5 கணக்காய்வு ைிசாரமணகள் 
 

 2016 ஆம் ஆண்டில் மூன்று (03) கணக்காய்வு ஐயவினாக்கள் கிதடக்கப்கபற்றசதாடு, 
அதற்கான கதைிவுபடுத்தல்கள் கணக்காய்வாைர்  ாயகத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு  டவடிக்தக 
எடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த கணக்காய்வு ஐயவினாக்கைின் மூலம் கணக்காய்வாைர்  ாயகத்தினால் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ை சில விடயங்கள் கதாடர்பில் மீள் விைக்கங்கள் விரிவாக கணக்காய்வாைர் 
 ாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த கணக்காய்வு ஐயவினாக்களுக்கு காரணமாய் 
அதமந்துள்ைது அச கமான கருத்து முரண்பாடுகளுக்கு காரணியாக அதமயும் ககாடுப்பனவுகள் 
அல்ல, சில ஒழுங்குவிதிகளுக்கும் சுற்றறிக்தககளுக்கும் புறம்பாக கசயலாற்றியுள்ைதம 
கதாடர்பிலாகும். ஏற்கனசவ இந்த குதறபாடுகதை  ிவர்த்தி கசய்வதற்கு  டவடிக்தக 
எடுக்கப்பட்டுள்ைதம பற்றி கணக்காய்வாைர்  ாயகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட விைக்கவுதரயில் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ைது. ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு சம்பந்தமான கணக்காய்வாைர்  ாயகத்தின் 
அறிக்தகயானது இதணக்கப்பட்டுள்ைது ( இதணப்பு - V)  
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இமணப்பு I  

 

2016-01-01 ஆம் திகதியிலிருந்து 2016-12-31 ஆம் திகதிைமர அதிவைதமகய சனாதிபதி அைர்களினாலும், 
ைாண்புைிகு பிரதை அமைச்சரினாலும் அமைச்சுக்களினாலும் அமைச்சரமை அலுைலகத்திற்கு 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட  அமைச்சரமை ைிஞ்ஞாபனங்கள் 

 

 அமைச்சுக்கள் கிமடக்கப் சபற்ற 
அமைச்சரமை 

ைிஞ்ஞாபனங்களின் 
எண்ணிக்மக 

01. அதிசமததகய சனாதிபதி 60 
02. பிரதம அதமச்சர் 153 
03. பாதுகாப்பு அதமச்சு 128 
04. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அதமச்சு 92 
05. சதசிய ஒருதமப்பாடு மற்றும்  ல்லிணக்க அதமச்சு 02 
06. சதசிய ககாள்தககள் மற்றும் கபாருைாதார அலுவல்கள் அதமச்சு 87 
07. சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறித்தவ சமய அலுவல்கள் அதமச்சு  28 
08. வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அதமச்சு  48 
09. சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சசதவகள் அதமச்சு  130 
10. கவைி ாட்டலுவல்கள் அதமச்சு  45 
11. சமூக வலுவூட்டல் மற்றும்  லன்புரி அதமச்சு  49 
12. கதாழில் மற்றும் கதாழிற்சங்க உறவுகள் அதமச்சு  27 
13. உயர் கல்வி மற்றும் க டுஞ்சாதலகள் அதமச்சு  83 
14.  கர திட்டமிடல் மற்றும்  ீர்வழங்கல் அதமச்சு 57 
15. அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சு 26 
16. விஞ்ஞான, கதாழினுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அதமச்சு  63 
17. சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் சிதறச்சாதலகள்  மறுசீரதமப்பு 

அதமச்சு (2015-11-09 திகதி வதர)  
- 

18. சுகாதாரம், சபாசாக்கு மற்றும் சுசதச மருத்துவ அதமச்சு 124 
19.  ிதி அதமச்சு 199 
20. திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் கதாழில்பயிற்சி அதமச்சு  34 
21. உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சு  27 
22. உள்ைக அலுவல்கள், வடசமல் மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் 

கலாசார அலுவல்கள் அதமச்சு  
24 

23. தகத்கதாழில், வாணிப அலுவல்கள் அதமச்சு  82 
24. மா கர மற்றும் சமல் மாகாண அபிவிருத்தி அதமச்சு  127 
25. கடற்கறாழில் மற்றும்  ீரகவைமூல அபிவிருத்தி  அதமச்சு  63 
26. கபருந்சதாட்ட தகத்கதாழில் அதமச்சு  70 
27. மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அதமச்சு  63 
28. கமத்கதாழில் அதமச்சு  61 
29.  ீர்ப்பாசன மற்றும்  ீர்வை முகாதமத்துவ அதமச்சு  33 
30. புத்தசாசன அதமச்சு 20 
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31.  ீதி  அதமச்சு  60 
32. கிராமிய கபாருைாதார  அலுவல்கள் அதமச்சு  52 
33. அரசாங்க கதாழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அதமச்சு  40 
34. கபாது  ிருவாக மற்றும் முகாதமத்துவ அதமச்சு  35 
35. பாராளுமன்ற மறுசீரதமப்பு மற்றும் கவகுசன ஊடக அதமச்சு  26 
36. வடீதமப்பு மற்றும்  ிருமாணத்துதற அதமச்சு  55 
37. துதறமுகங்கள், கப்பற்றுதற அதமச்சு  58 
38. காணி அதமச்சு  30 
39. மதலயக புதிய கிராமங்கள், சதாட்ட உட்கட்டதமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக 

அபிவிருத்தி அதமச்சு  
10 

40. மகைிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அதமச்சு  13 
41. கவைி ாட்டு கதாழில்வாய்ப்பு அதமச்சு  15 
42. கல்வி அதமச்சு  54 
43. அஞ்சல், அஞ்சல் சசதவகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அதமச்சு  16 
44. மாகாண சதபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அதமச்சு  35 
45. சிதறச்சாதலகள் மறுசீரதமப்பு , மீள்குடிசயற்றம், புனர்வாழ்வைிப்பு  

மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அதமச்சு  
37 

46. கபற்சறாலிய வை அபிவிருத்தி அதமச்சு  37 
47. விதையாட்டுத்துதற அதமச்சு  28 
48. சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் கதற்கு அபிவிருத்தி அதமச்சு  49 
49. கதாதலத்கதாடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டதமப்பு வசதிகள் அதமச்சு 16 
50. சதசிய சகவாழ்வு, கலந்துதரயாடல் மற்றும் அரசகரும கமாழிகள் அதமச்சு  15 
51. ஆரம்ப தகத்கதாழில் அதமச்சு 07 
52. திறமுதற அபிவிருத்தி மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அதமச்சு  37 
53. விசசட கடதமப்கபாறுப்புக்கள்  அதமச்சு  07 
54. பிராந்திய அபிவிருத்தி அதமச்சு  07 
55. அதமச்சரதவச் கசயலாைர்  36 
 சைாத்தம்  2,780 
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   இமணப்பு I I 

 

அமைச்சரமை உறுப்பினர்கள் 
(2016-01-01 ஆம் திகதியிலிருந்து 2016-12-31 ஆம் திகதிைமர) 

 அமைச்சர் அமைச்சுப் பதைி 
01. அதிசமததகய தமத்திரிபால சிறிசசன அவர்கள் சனாதிபதி 

பாதுகாப்பு அதமச்சர் 
மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் 
அதமச்சர் 
சதசிய ஒருதமப்பாடு மற்றும்  ல்லிணக்க 
அதமச்சர் 

02. மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பிரதம அதமச்சர் 
சதசிய ககாள்தககள் மற்றும் கபாருைாதார 
அலுவல்கள் அதமச்சர் 

03. மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க அவர்கள் சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறித்தவ சமய 
அலுவல்கள் அதமச்சர் 
காணி அதமச்சர் (2016-03-02 ஆம் திகதியிலிருந்து) 

04. மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம கபசரரா அவர்கள் வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் 
அதமச்சர் 

05. மாண்புமிகு  ிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்கள் சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானசசதவகள் 
அதமச்சர் 

06. மாண்புமிகு மங்கை சமரவரீ அவர்கள் கவைி ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர் 
07. மாண்புமிகு எஸ்.ப.ீதிசா ாயக்க அவர்கள் சமூக வலுவூட்டல் மற்றும்  லன்புரி அதமச்சர் 
08. மாண்புமிகு டபிள்யு.டீ.சஜ.கசகனவிரத்ன அவர்கள் கதாழில் மற்றும் கதாழில்சங்க உறவுகள் 

அதமச்சர் 
09. மாண்புமிகு லக் ஷ்மன் கிரிஎல்ல அவர்கள் உயர் கல்வி மற்றும் க டுஞ்சாதலகள் அதமச்சர்   
10. மாண்புமிகு (கலா ிதி) சரத் அமுனுகம அவர்கள் விசசட கடதமப்கபாறுப்புக்கள் அதமச்சர்  
11. மாண்புமிகு ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள்  கர திட்டமிடல் மற்றும்  ீர்வழங்கல் அதமச்சர் 
12. மாண்புமிகு அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் அனர்த்த முகாதமத்துவ அதமச்சர் 
13. மாண்புமிகு சுசில் பிசரமஜயந்த அவர்கள் 

 
விஞ்ஞான, கதாழினுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி 
அதமச்சர் 

14 மாண்புமிகு (மருத்துவர்) ராஜித சசனாரத்ன 
அவர்கள் 

சுகாதாரம், சபாசாக்கு மற்றும் சுசதச மருத்துவ 
அதமச்சர்   

15. மாண்புமிகு ரவி கருணா ாயக்க அவர்கள்  ிதி அதமச்சர் 
16. மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்க அவர்கள் 

 
திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் கதாழில்பயிற்சி 
அதமச்சர் 

17. மாண்புமிகு வஜிர அசபவர்த்தன அவர்கள் உள் ாட்டலுவல்கள் அதமச்சர் 
18. மாண்புமிகு எஸ்.ப.ீ ாவின்ன அவர்கள் 

 
உள்ைக அலுவல்கள், வடசமல் மாகாண 
அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 
அதமச்சர் 

19. மாண்புமிகு ரிஷாத் பதியுதீன் அவர்கள் தகத்கதாழில், வாணிப அலுவல்கள் அதமச்சர் 
20. மாண்புமிகு பாட்டலி சம்பிக்க றணவக்க அவர்கள் மா கர மற்றும் சமல் மாகாண அபிவிருத்தி 

அதமச்சர் 
21. மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவரீ அவர்கள் 

 
கடற்கறாழில் மற்றும்  ீரகவைமூல அபிவிருத்தி 
அதமச்சர் 

22. மாண்புமிகு  வின் திஸா ாயக்க அவர்கள் கபருந்சதாட்ட தகத்கதாழில் அதமச்சர் 
23. மாண்புமிகு ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய அவர்கள் மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி 

அதமச்சர் 
24. மாண்புமிகு துமிந்த திசா ாயக்க அவர்கள் கமத்கதாழில் அதமச்சர் 
25. மாண்புமிகு விஜித் விஜயமுனி கசாய்சா 

அவர்கள் 
 ீர்ப்பாசன மற்றும்  ீர்வை முகாதமத்துவ 
அதமச்சர் 

26. மாண்புமிகு (கலா ிதி) விசஜதாச ராஜபக் ஷ 
அவர்கள் 

புத்தசாசன அதமச்சர் 
 ீதி அதமச்சர் 

27. மாண்புமிகு பி.ஹரிஷன் அவர்கள் கிராமிய கபாருைாதார  அலுவல்கள் அதமச்சர் 
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28. மாண்புமிகு கபரீ் ஹாஷிம் அவர்கள் அரசாங்க கதாழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி 
அதமச்சர் 

29. மாண்புமிகு ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள் கபாது  ிருவாக மற்றும் முகாதமத்துவ அதமச்சர் 

30. மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக  அவர்கள் பாராளுமன்ற புனரதமப்பு மற்றும் கவகுசன ஊடக 
அதமச்சர் 

31. மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாச அவர்கள் வடீதமப்பு மற்றும்  ிருமாணத்துதற அதமச்சர் 
32. மாண்புமிகு அர்ஜூன ரணதுங்க அவர்கள் துதறமுகங்கள், கப்பற்றுதற அதமச்சர் 
33. மாண்புமிகு யூ.பழனி திகம்பரம் அவர்கள் 

 
மதலயக புதிய கிராமங்கள், சதாட்ட 
உட்கட்டதமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக 
அபிவிருத்தி அதமச்சர் 

34. மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராணி பண்டார 
அவர்கள் 

மகைிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அதமச்சர் 

35. மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துசகாரல 
அவர்கள் 

கவைி ாட்டு கதாழில்வாய்ப்பு அதமச்சர் 

36. மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள் கல்வி  அதமச்சர் 
37. மாண்புமிகு எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் அவர்கள் அஞ்சல், அஞ்சல் சசதவகள் மற்றும் முஸ்லிம் 

சமய அலுவல்கள் அதமச்சர் 
38. மாண்புமிகு  தபசர் முஸ்தபா அவர்கள் 

 
மாகாண சதபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அதமச்சர் 

39. மாண்புமிகு டி.எம்.சுவாமி ாதன் அவர்கள் 
 

சிதறச்சாதலகள் மறுசீரதமப்பு, மீள்குடிசயற்றம், 
புனர்வாழ்வைிப்பு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் 
அதமச்சர் 

40. மாண்புமிகு சந்திம வரீக்ககாடி அவர்கள் கபற்சறாலிய வை அபிவிருத்தி அதமச்சர் 
41. மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசக்கர அவர்கள் விதையாட்டுத்துதற அதமச்சர் 
42. மாண்புமிகு சாகல ரத் ாயக்க அவர்கள் 

 
சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் கதற்கு அபிவிருத்தி 
அதமச்சர் 

43. மாண்புமிகு  ஹரீன் கபர்ணான்சடா அவர்கள் 
 

கதாதலத்கதாடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் 
உட்கட்டதமப்பு வசதிகள் அதமச்சர் 

44. மாண்புமிகு மசனா கசணசன் அவர்கள் 
 

சதசிய சகவாழ்வு, கலந்துதரயாடல் மற்றும் 
அரசகரும கமாழிகள் அதமச்சர் 

45. மாண்புமிகு தயா கமசக அவர்கள் ஆரம்ப தகத்கதாழில் அதமச்சர் 
46. மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம அவர்கள் 

 
திறமுதற அபிவிருத்தி மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக 
அதமச்சர் 

47. பலீ்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் கபான்சசக்கா  
அவர்கள். 

பிராந்திய அபிவிருத்தி அதமச்சர். 
(2016-02-25 ஆம் திகதியிலிருந்து) 
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   இமணப்பு III 
 

அமைச்சரமை அலுைலகம் 
 

அரசாங்க உத்திவயாகத்தர்களுக்கான முற்பண “B” முற்பணக் கணக்கின் இணக்கக் கூற்று 
2016 ஆம் ஆண்டு 

 
 சசலைினத்தின் 

உச்ச எல்மல ரூபா 
சபறுமககளின் 
ஆகக்குமறந்த 

எல்மல 
ரூபா 

பற்று ைீதியின் 
உச்ச எல்மல 

ரூபா 

ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தின் ஊடாக 
வழங்கப்படும் எல்தலகள் 

2,500,000.00 2,100,000.00 15,000,000.00 

ஆண்டினுள் திருத்தப்பட்ட எல்தலகள்    
கட்டதை இலக்கம் 1 - - - 
கட்டதை இலக்கம் 2 - - - 
ஆண்டின் இறுதியில் உள்ைபடியான 
கபறுமதி                      005011 
                              005012 

 
2,499,389.00 
1,091,141.00 

 
2,888,166.34 
943,609.00 

 
9,211,014.87 
147,532.00 

 3,590,530.00 3,831,775.34 9,358,546.87 
சதசிய வரவுகசலவுத்திட்ட சுற்றறிக்தக 
118 இற்கு அதமவாக 

1,091,141.00 943,609.00 - 

( ி. ி.503(1) இன் பிரகாரம் ஒப்பிடப்பட்டதன் 
பின்னர்) 

2,499,389.00 2,888,166.34 - 

எல்தல கட்டதைகதை 
இணங்கிகயாழுகாதம 

- - - 

 
02.  அரசாங்க உத்திவயாகத்தர்களுக்கான கடன் ைற்றும் முற்பணக் கட்டுப்பாட்டுக் 

கணக்கு 

 திமணக்கள வபவரடுகளுக்கு 
அமைைாக 
ரூபா சதம் 

திமறவசரி கணனி 
அறிக்மககளுக்கு 

அமைைாக 
ரூபா சதம் 

வருட ஆரம்பத்தில் முன்ககாணரப்பட்ட மீதி - 
2016-01-01 

9,599,792.21 9,599,792.21 

சசர்க்குக : ஆண்டினுள் கமாத்த பற்று 005011 
                                    005012 
  
 

2,499,389.00 
1,091,141.00 

 
3,590,530.00 

 

2,499,389.00 
1,091,141.00 

 
3,590,530.00 

கழிக்குக : ஆண்டினுள் கமாத்த வரவு 005011 
                                    005012 
 

2,888,166.34 
943,609.00 

 
3,831,755.34 

2,888,166.34 
943,609.00 

 
3,831,755.34 

வருட இறுதியில் மீதி - 2016-12-31 9,358,546.87 9,358,546.87 
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இமணப்பு – IV 
I
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இமணப்பு – V 
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