சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவ ஆவணக்குழு
சபரகமுவ மாகாண அரசசசவவயின் மமாழிமபயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கான ஆட்சசர்ப்பு – 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.0 2020.06.01 ஆம் திகதி முதல் ந வைமுவைப்படுத்தப்பட்டும் சபரகமுவ மாகாண

மகௌரவ ஆளுநர்

அவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ை சபரகமுவ மாகாண மமாழிமபயர்ப்பாளர் பதவி – கள/அலுவலக அலுவலர்
பிாிவு 1

சசவவத்தரத்திற்குாிய (MN6-2016) இன் ஆட்சசர்ப்பு

நிபந்தவனகள் , நவைமுவைகளுக்கு அவமய

திட்ைத்தில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள

மமாழிமபயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கு ஆட்சசர்ப்பிற்கு

தவகவமயான விண்ணப்பதாாிகளிைம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படுகின்ைன.
பதவி

மவற்ைிைங்களின் எண்ணிக்வக

மமாழிமபயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)

02

மமாழிமபயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)

02

2.0 இப் பாீட்வச சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவ ஆவணக்குழு அல்லது ஆவணக்குழுவினால் அதிகாரம்
அளிக்கப்பட்ை நிறுவனத்தினால் நைாத்தப்படும் என்பதுைன் கட்ைவமக்கப்பட்ை சநர்முகப் பாீட்வசயின்
மபறுசபறுகளுக்கு அவமய அரச நிர்வாக சுற்ைைிக்வகக்கு அவமய 15/90 ஏற்பாட்டிற்கு அவமய மாவட்ை
மக்களின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப இரண்டு மாவட்ைங்களிலும் சதர்ச்சி மபற்ைவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாாிகள் , சபரகமுவ மாகாண அரச

சசவவயின் மமாழிமபயர்ப்பாளர் தரம் II

பதவிக்கு மதாிவு மசய்யப்படுவர்.
3.0 சம்பளம் : இலக்கம் 03/2016 மற்றும் 2016.02.25 ஆம் திகதி அரசாங்க நிர்வாக சுற்ைைிக்வகக்கு அவமய
மமாழிமபயர்ப்பாளர் II தரத்திற்கான சம்பள வகுதி MN 6 -2016 மற்றும் மாதாந்த சம்பள அளவு ரூ.36,58510x660-11x755-15x930-ரூ.65,440/- ஆகும்.
4.0 தவகவமகள் : சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவயின் மமாழிமபயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கு இவணத்துக்
மகாள்வதற்காக கீசழ குைிப்பிைப்பட்டுள்ள தவகவமகள் பூர்த்தி மசய்திருத்தல் சவண்டும்.
4.1 கல்வித் தவகவம
4.1.1
I.

கல்வித் தவகவம : மமாழிமபயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)

கா.மபா.த (சா.த) பாீட்வசயில் இரண்டு தைவவகளுக்கு சமற்பைாத கணிதம் , சிங்களம் /
தமிழ்

மமாழிகள் உட்பை 04 பாைங்களில் திைவமச் சித்தியுைன் ஆறு பாைங்களில்

சித்தியவைந்திருத்தல் சவண்டும்.
மற்றும்
II.

இரண்ைாம் மமாழி (சிங்களம் / தமிழ்) பாைங்களில் கா.மபா.த (சா.த) பாீட்வசயில் திைவம
சித்தி மபற்ைிருத்தல் அல்லது அதற்கு சமலான தவகவம மபற்ைிருத்தல்.
மற்றும்

III.

பல்கவலக்கழக

மானியங்கள்

ஆவணக்குழுவினால்

ஏற்றுக்

மகாள்ளப்பட்ை

பல்கவலக்கழகமமான்ைில் அல்லது பல்கவலக்கழக மானியங்கள் ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ை நிறுவனம் ஒன்ைில் தமிழ் பிரதான பாைமாக உள்ளைக்கிய
கல்விமானி பட்ைமமான்வை மபற்ைிருக்க சவண்டும்.
மற்றும்

IV.

பல்கவலக்கழக

மானியங்கள்

ஆவணக்குழுவினால்

ஏற்றுக்

மகாள்ளப்பட்ை

பல்கவலக்கழகமமான்ைில் அல்லது பல்கவலக்கழக மானியங்கள் ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ை நிறுவனம் ஒன்ைில் முதுகவல பட்ைமமான்வை மபற்ைிருக்க
சவண்டும்.
4.1.2
I.

கல்வித் தவகவம : மமாழிமபயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)
கா.மபா.த (சா.த) பாீட்வசயில் இரண்டு தைவவகளுக்கு சமற்பைாத கணிதம் , சிங்களம்,
ஆங்கிலம் மமாழிகள் உட்பை 05 பாைங்களில் திைவமச் சித்தியுைன் ஆறு பாைங்களில்
சித்தியவைந்திருத்தல் சவண்டும்.
மற்றும்

II.

பல்கவலக்கழக

மானியங்கள்

பல்கவலக்கழகமமான்ைில்

ஆவணக்குழுவினால்

அல்லது

ஏற்றுக்

பல்கவலக்கழக

மகாள்ளப்பட்ை
மானியங்கள்

ஆவணக்குழுவினால் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ை நிறுவனம் ஒன்ைில் ஆங்கிலம் பிரதான
பாைமாக உள்ளைக்கிய கல்விமானி பட்ைமமான்வை மபற்ைிருக்க சவண்டும்.
மற்றும்
III.

பல்கவலக்கழக

மானியங்கள்

பல்கவலக்கழகமமான்ைில்
ஆவணக்குழுவினால்

ஆவணக்குழுவினால்

அல்லது

ஏற்றுக்

ஏற்றுக்

பல்கவலக்கழக

மகாள்ளப்பட்ை

நிறுவனம்

மகாள்ளப்பட்ை
மானியங்கள்

ஒன்ைில்

முதுகவல

பட்ைமமான்வை மபற்ைிருக்க சவண்டும்.
4.2 மதாழிற் தவகவம :
மூன்ைாம் நிவல மற்றும்
கணனி / தகவல்

மதாழிற்கல்வி ஆவணக்குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ை நிறுவனத்தில்

மதாழில்நுட்பம்

மதாைர்பான 06 மாத கால கணனி பாைமநைி / தகவல்

மதாழில்நுட்பம் மதாைர்பான பாைமநைியிவன பூர்த்தி மசய்திருக்க சவண்டும். (NVQ Level 03)
4.3 ஏவனய தவகவமகள்
சகல

:

விண்ணப்பதாாிகளும்

சபரகமுவ

மாகாணத்தினுள்

எந்தமவாரு

பிரசதசத்திலும்

சசவவயாற்றுவதற்கும் பதவிக்குாிய பணிகவள நிவைசவற்றுவதற்கும் சபாதியளவு உைல் மற்றும்
உளத் தகவமகவளக் மகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.
4.4 ஏவனய தவகவமகள்
I.
II.
III.

:

விண்ணப்பதாாிகள் இலங்வக பிரவையாக இருக்க சவண்டும்.
விண்ணப்பதாாிகள் சிைந்த நன்னநைத்வத மகாண்ைவராக இருத்தல் சவண்டும்.
2021.08.15 ஆம் திகதி விண்ணப்பதாாி சபரகமுவ மாகாணத்தினுள் நிரந்தர
வதிவாளராக இருப்பதுைன் , விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படும் திகதிக்கு கிட்டிய 3 வருைங்களுக்கு
நிரந்திர வதிவிைமில்வல எனில் , விண்ணப்பதாாியின் துவணவர் விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படும்
திகதிக்கு கிட்டிய 3 வருைங்கள் நிரந்தர வதிவிைத்வதக் மகாண்டிருத்தல்.

IV.

விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் மகாள்ளப்படும் இறுதி திகதியன்று 21 வயதிற்குக் குவையாமலும் 35
வயதிற்கு சமற்பைாமலும் இருத்தல் சவண்டும்.

குைிப்பு : சகல விண்ணப்பதாாிகளும் உாிய சகல தகவமகவளயும் 2021.08.15 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு
முன்னர் பூர்த்தி மசய்திருத்தல் கட்ைாயமாகும்.

5.0 கட்ைவமக்கப்பட்ை சநர்முகப் பாீட்வசக்கான புள்ளிகள் வழங்கும் விையம் மற்றும் புள்ளிகள் :
புள்ளிகள்

அதிகபட்ச
புள்ளிகள்

50

50

புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பிரதான விையப்பரப்பு
பகுதி I
1. மமாழித் சதர்ச்சி
1.1
விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ள
பதவிக்குாிய
மமாழிக்கான
பல்கவலக்கழக
மானியங்கள்
ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக்
மகாள்ளப்பட்ை
பல்கவலக்கழகமமான்ைில் அல்லது பல்கவலக்கழக
மானியங்கள்
ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக்
மகாள்ளப்பட்ை
நிறுவனம்
ஒன்ைில்
மமாழிமபயர்ப்பாளர் டிப்சளாமா பாைமநைி அல்லது
அதற்கு சமலான
மமாழி மபயர்ப்புத் தவகவம
மபற்ைிருத்தல்
1.2 விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ள பதவிக்குாிய (சிங்களம்/
தமிழ்) (சிங்களம் / ஆங்கிலம்) அடிப்பவை
தவகவமக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்ைத்திற்கு
உாிய மமாழி தவிர்ந்த பதவிக்குாிய ஏவனய
மமாழி
மதாைர்பான
பல்கவலக்கழக
மானியங்கள்
ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக்
மகாள்ளப்பட்ை
பல்கவலக்கழகமமான்ைில்
அல்லது
பல்கவலக்கழக
மானியங்கள்
ஆவணக்குழுவினால்
ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ை
நிறுவனம் ஒன்ைில்
டிப்சளாமா பாைமநைி
அல்லது அதற்கு சமலான மமாழி மபயர்ப்புத்
தவகவம மபற்ைிருத்தல்.

(30)
15

15

20

2. கணனிக் கல்வி
அடிப்பவை தகுதிகளுக்கு மபாருந்தக் கூடிய கணனி
அைிவிவன
விை
மூன்ைாம்
நிவல
மற்றும்
மதாழிற்கல்வி
ஆவணக்குழுவினால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ை நிறுவனத்தில் ஒரு வருைம்
அல்லது அதற்கு சமற்பட்ை / தகவல் மதாழில்நுட்ப
பாைமநைியிவன பூர்த்தி மசய்திருத்தல்.

10

(10)

3. சநர்முகப் பாீட் வசயில் காட்ைப்பட்ை திைவம

10

(10)

மமாத்த புள்ளிகள்
பகுதி 2

சதர்வுக்கு
பாிசீலிக்கப்பை
சவண்டிய குவைந்த
பட்ச புள்ளிகள்

50
50

50

1.ஒரு உவர, உத்திசயாகபூர்வ ஆவணம் அல்லது ஒரு
அைிக்வகயின்
முக்கிய
பகுதி
மற்றும்
ஒரு
மசய்தித்தாள் கட்டுவர அல்லது ஒரு பகுதிவய
பின்வரும் வழிகளில் மமாழிமபயர்க்கவும்
01. சிங்களம்/ஆங்கிலம்
மமாழிமபயர்ப்பாளர்
பதவிக்கு
1.1 சிங்களத்தில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கு
1.2 ஆங்கிலத்தில் இருந்து சிங்களத்திற்கு
02. சிங்களம்/தமிழ் மமாழிமபயர்ப்பாளர் பதவிக்கு
2.1 சிங்களத்தில் இருந்து தமிழிற்கு
2.2 தமிழில் இருந்து சிங்களத்திற்கு

(50)
25
25

(50)

(50)
25
25

(50)

மமாத்த புள்ளிகள்

50

20

குைிப்பு :
இந்த கட்ைவமப்பு

சநர்முகப் பாீட்வச இரு பகுதிகவளக்

மகாண்ைதுைன் , சித்தியவைவதற்காக குவைந்தபட்சமாக

முதலாம் பகுதியில் 20 புள்ளிகளும் , இரண்ைாம் பகுதியில் 20 புள்ளிகளும் மபற்றுக் மகாள்ள சவண்டும்.
மபற்றுக் மகாள்ள சவண்டிய குவைந்தபட்ச புள்ளிகளின் எண்ணிக்வக 40 ஆகும்.

6.0 பாீட்வசக் கட்ைணங்கள் :
பாீட்வசக்

கட்ைணம்

ரூ.1000/-

ஆகும்.

சபரகமுவ

மாகாண

சவபயின்

எந்தமவாரு

அவமச்சு

அலுவலகத்திற்கு / திவணக்களத்திற்கு (உள்ளூராட்சி நிறுவனம் தவிர) அல்லது சப்ரகமுவ மாகாணத்தில்
அவமந்துள்ள எந்தமவாரு பிரசதச மசயலகத்திற்கும் பணமாக மசலுத்தி அதற்காக வழங்கப்படுகின்ை
பற்றுச்சீட்வை விண்ணப்பத்தின் குைித்த கட்ைத்தினுள் கழைாதவாறு ஒட்டுதல் சவண்டும். இப் பாீட்வசக்
கட்ைணத்வத சபரகமுவ மாகாண சவபயின் 20.03.02.99 என்ை வருமானத் தவலப்பிற்கு வரவு வவக்க
சவண்டும்.மசலுத்தப்படுகின்ை

பாீட்வசக்

கட்ைணம்

எக்

காசுக்

கட்ைவள

மற்றும்

மீளளிக்கப்பைமாட்ைாது.அத்துைன்

காரணம்

மகாண்டும்

முத்திவரகள்

மபற்றுக்

மகாள்ளப்பைமாட்ைாது.பற்றுச் சீட்டின் சபாட்சைாப் பிரதிவய வவத்திருப்பது பயனுவையதாகும்.
7.0 விண்ணப்பப்படிவம்
A-4 அளவிலான

:

கைதாசிகவள உபசயாகித்து,

(அ). மதாைாிலக்கம் 01 முதல் 04 வவரயான பந்திகள் முதலாம் பக்கத்திலும்,
(ஆ). இல 05 முதல் இரண்ைாம் பக்கத்திலும் அைங்குமாறு இரு பக்கங்கவளயும் பயன்படுத்தி
தயாாிக்கப்பட்ை விண்ணப்பத்வத விண்ணப்பதாாி

பாீட்வசக்கு சதாற்றும் மமாழிமூலத்திவனக்

மகாண்டு தமது வகமயழுத்தினாசல மதளிவாக நிரப்புதல் சவண்டும்.
(இ).விண்ணப்பப்படிவங்கவள
தவலப்பில்

தயாாிக்கும்

குைிப்பிைப்பட்டுள்ள

சபாது

பாீட்வசயின்

சமர்ப்பிக்கப்படும்

மபயாிவன

சிங்கள

விண்ணப்பப்படிவங்களின்
விண்ணப்பப்படிவங்களில்

சிங்களத்திற்கு சமலதிகமாக ஆங்கிலத்திலும் , தமிழ் விண்ணப்பப்படிவங்களில் தமிழிற்கு சமலதிகமாக
ஆங்கிலத்திலும் குைிப்பிடுதல் சவண்டும்.
உாிய மாதிாி விண்ணப்பப்படிவத்திற்கு ஒத்திராத குைித்த திகதிக்கு முன்னர் பாீட்வச கட்ைணங்கவளச்
மசலுத்திைாத மற்றும் சாியாக பூர்த்தி மசய்யப்பைாத விண்ணப்பப்படிவங்கள் எதுவித அைிவித்தலும்
இன்ைி நிராகாிக்கப்படும். உாிய வவகயில் விண்ணப்பங்கவளப் பூர்த்தி மசய்யாவமயினால் ஏற்படும்
நட்ைத்திற்குாிய மபாறுப்பிவன விண்ணப்பதாாிகசள ஏற்ைல் சவண்டும். விண்ணப்பப்படிவத்தின் பிரதி
ஒன்ைிவன

தம்வசம்

வவத்துக்

மகாள்ளல்

பயனுவையதாக

அவமயும்.பூர்த்தி

மசய்யப்படும்

விண்ணப்பப்படிவம் அைிவித்தலில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்திவன ஒத்துள்ளதா என்பது
மதாைர்பாக விண்ணப்பதாாி கவனம் மசலுத்துதல் சவண்டும்.அவ்வாைின்சைல் விண்ணப்பப்படிவங்கள்
நிராகாிக்கப்பைலாம்.
7.1

இவ்வைிவித்தலில்

குைிப்பிைப்பட்டுள்ள

தவகவமகவள

உவையவர்கள்

மாத்திரம்

விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்ை ஊகத்தின் அடிப்பவையில் உாிய பாீட்வசக் கட்ைணத்திவனச்
மசலுத்தி உாிய திகதியன்று அல்லது அத்திகதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பங்கவளச் சமர்ப்பித்துள்ள
சகல விண்ணப்பதாாிகளுக்கும்
சபரகமுவ

மாகாண

அரச

கட்ைவமக்கப்பட்ை சநர்முகப் பாீட்வசக்கு சதாற்றுவதற்கு

சசவவ

ஆவணக்குழுவினால்

இைமளிக்கப்படும்.

சபாட்டிப்

பாீட்வசக்கு சதாற்றுவதற்கான அனுமதிப்பத்திரத்திவன வழங்குதல் , விண்ணப்பதாாி சமற்படி

பாீட்வசக்குத்

சதாற்றுவதற்சகா அல்லது இந்தப் பதவிக்கான தவகவமகவளப் பூர்த்தி

மசய்துள்ளார் என்பதவன ஏற்றுக் மகாள்வதாகசவா கருதப்பைமாட்ைாது.
7.2

விண்ணப்பதாாியின்

வகமயாப்பம்

சநர்முகப்பாீட்வசக்கான

,

விண்ணப்பப்படிவத்திலும்

அனுமதிப்

பத்திரத்திலும்

,

கட்ைவமக்கப்பட்ை

சான்ைளிக்கப்பட்டிருக்க

சவண்டும்.எந்தமவாரு நிறுவனத்தில் இருந்தும் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாி நிறுவனத்தின்
தவலவர் அல்லது ,அங்கீகாிக்கப்பட்ை அதிகாாியின்

வகமயாப்பத்திவனப் மபை சவண்டும்.

அவ்வாரல்லாத விண்ணப்பதாாி தனது வகமயாப்பத்வத அரசாங்க பாைசாவலயின் அதிபர் /
ஓய்வுமபற்ை அலுவலர் / கிராம சசவக உத்திசயாகத்தர்/ சமாதான நீதவான் / சத்தியப்பிரமாண
ஆவணயாளர் / பிரசித்த மநாதாாிசு / முப்பவையின் அதிகாரம் மபற்ை அலுவலர் / அரச அல்லது
மாகாண மபாது சசவவயில் நிரந்தர பதவியில் உள்ள பதவி நிவல அலுவலர் அல்லது
விகாவரயின் தவலவம பிக்கு குரு அல்லது குைிப்பிைத்தக்க பதவியில் உள்ள மத குருமார்கள்
ஒருவாினால் சான்றுபடுத்தப்படுதல் சவண்டும்.
7.3

பூர்த்தி மசய்யப்பட்ை விண்ணப்பப்படிவம் 2021.08.15 திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் “
மசயலாளர் , மாகாண அரச சசவவ ஆவணக்குழு, சபரகமுவ மாகாண சவப , சபரகமுவ மாகாண
சவபக் கட்டிைத் மதாகுதி, புதிய நகரம் , இரத்தினபுாி என்ை முகவாிக்கு பதிவுத் தபாலில்
அனுப்பப்படுதல் சவண்டும்.

7.4

விண்ணப்பப்படிவத்திவனக் மகாண்டிருக்கின்ை தபாலுவையின் இைது பக்க சமல் மூவலயில்
“சபரகமுவ மாகாண அரசசசவவயின் மமாழிமபயர்ப்பாளர் தரம் II பதவிக்கான ஆட்சசர்ப்பு –
2021” மற்றும் நிரந்தர பதிவு மாவட்ைத்திவனயும் குைிப்பிை சவண்டும்.

8.0 விண்ணப்பதாாிகள் தமது ஆள் அவையாளத்வத நிரூபிப்பதற்காக பின்வருகின்ை ஆவணங்களில் ஒன்வை
பாீட்வச நிவலயப் மபாறுப்பதிகாாியிைம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.
I)

ஆட்பதிவுத் திவணக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ை சதசிய ஆள் அவையாள அட்வை

II)

மசல்லுபடியாகின்ை கைவுச் சீட்டு

9.0 தவைான தகவல்கவளச் சமர்ப்பித்தல்
விண்ணப்பப்படிவத்தில் விண்ணப்பதாரரால் குைிப்பிைப்பட்ை ஏசதனும் தகவல் பிவழயானது அல்லது
தவைானமதன்று ஆட்சசர்ப்பிற்கு முன்னர் கண்டுபடிக்கப்பட்ைால் , அவரது விண்ணப்பதாரர் நிவல
இரத்துச் மசய்யப்படும்.ஆட்சசர்ப்பு மசய்யப்பட்ைதன் பின்னர் அத்தவகய பிவழயான அல்லது தவைான
தகவல் எனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைால் உாிய சட்ை நவைமுவைகளுக்கு அவமவாக அரச சசவவயிலிருந்து
அவர் நீக்கப்படுவதற்கு நைவடிக்வக எடுக்கப்படும்.
10.0

இதில் குைிப்பிைப்பைாத ஏசதனும் கருத்து இருந்தால் , அது மதாைர்பாக சபரகமுவ மாகாண அரச

சசவவ ஆவணக்குழுவின் தீர்மானசம இறுதியானது.சகல விண்ணப்பதாாிகளும் இவ்வைிவித்தலில்
குைிப்பிைப்பட்டுள்ள மபாது பாீட்வச சட்ை திட்ைங்களுக்கு அவமய இவணக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.

2021. 07.09 திகதி
11.0
சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவ ஆவணக்குழு,

பீ.எஸ்.ஆர்.எம்.விையராை,
மசயலாளர்,

சபரகமுவ மாகாண சவபக் கட்டிைத் மதாகுதி,

சபரகமுவ மாகாண அரச சசவவ ஆவணக்குழு,

புதிய நகரம் , இரத்தினபுாி.

சபரகமுவ மாகாணம்.

