
NF - Job Description - Field Researcher 
 
 

Job   Title   -   பணி�   தைல�� கள   ஆ�வாள�   /   Field   Researcher 

Reports   To   -   அறி�ைகயிட� தைலைம   ெசய�பா��   அ�வலக�   /   Chief 
Operating Officer  

Instructions   From   -   ெநறி�ைறக� 
ெப��ப�த� 

தைலைம   ெசய�பா��   அ�வலக�   /   Chief 
Operating Officer 

Pay   Band   /   ஊதிய� 35,000,   த�தி��   ஏ�ப   ேபசி   ���   ெச�ய� 
��ய�. 

Base   Location   -   பணி   இட� யா��பாண�   (�த�ைம),   ம�னா�,   வ�னி, 
ெகா���,   கிழ��,   மைலயக�����   பணி 
நிமி�த�   பயணி�க   ேவ��   இ����.  

Type   -   பணி   வைக ��   ேநர�,   மாத   ச�பள� 

Period   of   Assignment   -   பணி�   கால� ஒ�   ஆ��,   நிர�தமாக   நியமி�க�பட   மி��த 
வா����க�   உ�ளன.      6   மாத�க�   த�திகா� 
கால�. 

Date   of   Duty   Assignment   -   ெதாட�க   திகதி உடன�யாக 

 
�லக   நி�வன� 
�லக நி�வனமான� (noolahamfoundation.org) இல�ைக� தமி�ேப�� ச�க�க� ெதாட�பான எ�லா        
வைகயான அறி�� ெதா�திக�, ெசா���க� ம��� சிற���க�, வி�மிய�கைள ஆவண�ப��தி        
பா�கா�� அைனவ���� கிைட�க�ெச�த� ம��� அறி��வா�க�தி�� க�றலி�� ஈ�பட       
திறைமமி�க ச�தாய�கைள வ���ட� எ�பதைன தன� பணி இல�காக� ெகா�� ெசய�ப�� இலாப          
ேநா�கம�ற   த�னா�வ�   ெதா��   நி�வன�   ஆ��. 
 
2005 �த� இல�ைகயி� �த�ைம தமி� எ�ணிம ஆவண� கா�பகமாக� திக�� �லக நி�வன�           
இ�வைர ப�ேவ� ெசய�றி�ட�க�டாக 42,000 ��� அதிகமான ஆவண�கைள எ�ணிம வ�வ�களி�         
பதி� ெச���ள�. ��க�, ச�சிைகக�, ப�திரிைகக�, பிர�ர�க�, ஏ��� �வ�க�, அைழ�பித�க�,         
க�த�க�, ைகெய���� பிரதிக�, ஒலி�பதி�க�, நிக�பட�க�, வா�ெமாழி வரலா�க� ேபா�ற        
சகலவிதமான ஆவண�கைள�� �லக நி�வன� பதி�ெச�� வ�கிற�. அ�வைகயி� இல�ைக� தமி�         
ேப�� ச�க�க� ெதாட�பான �த�ைமயான உசா��ைண� திர��ைன �லக நி�வன�        
உ�வா�கி��ள�. 
 
வா��� 
இ�த� பணி தமி� ேப�� ச�க�களி� அறி��தள�கைள எ�ணிம �ைறயி� ஆவண�ப��தி,         
பா�கா�� ம�களிட� ெகா�� ெச��� பணியி� (அ��க�ப����) ஈ�பட உ�ளா��� ஆ�வ�         
ெகா�ட ஒ�வ��கான�. �லக நி�வன� கள� பணி (field work) சா��த ஆவண�ப��த� பணிகைள           



கட�த ஆ��� இ��� �ைன��ட� ��ென��� வ�கிற�. �றி�பாக, அரிய ஆவண�கைள� ேத��          
பதி�ெச��� ெசய�றி�டெமா�றிைன பிரி�தானிய �லக�தி� அ�சரைண�ட� �லக நி�வன�       
ெதாட�க��ள�. கள� பணி சா��த ெசய�தி�ட�கைள ஒ��கிைண��� ெசய�ப���� பணிகளி�        
நீ�க� ஈ�ப�வீ�க�. ச�க அறிவிய� �ைறக�, கைல� �ைறக�, ஊடக� �ைறகைள� சா��தவ�க�          
தம� ஆ��� திறைன, கள� பணி க�விைய, அ�பவ�திைன இ�த� பணியி� பய�ப��தி விரிவா�கி�           
ெகா�ள   ந�ல   வா���.  
 
கடைமக� 

● கள� பணி தி�டமிட�, ஒ��கிைண��, ெசய�ப��த� - Field work planning, coordination,          
execution 

● அரிய   ஆவண�கைள   ஆ��   ம���   கள�   பணி   ஊடாக   அைடயாள�   கா�த� 
● ஆ���   தகவ�க�   ேசகரி�� 
● வா�ெமாழி   வரலா�க�   பதி�ெச�த� 
● ஆவண�   ப��யலா�க� 
● ஆ���   க��ைரக�   எ��த� 
● ஊழிய�க�   ேமலா�ைம   ம���   ேம�பா�ைவ   -   Staff   management   and   oversight 
● ெசய�தி�ட   ம���   நி�வன   அறி�ைகயிட�   -   Reporting 

 
ேதைவ�ப��   த�திக� 

● அறி�   வள�கைள   ஆவண�ப��த�,   பா�கா��,   அ��க�ப��த�   பணிகளி�   ஈ�பா�. 
● அணியாக� ெசய�ப�� (team work) அ���ைற ேதைவ. த�னா�வல�கைள ஊழிய�கைள        

ஆ�வல�கைள   சகா�களாக   (peers)   மதி��   ெசய�படேவ���.  
● கள�   பணி   (field   work)   சா��த   க�வி,   அ�பவ�. 
● ஆ�� �ைறைமக� (research methods) ெதாட�பான க�வியறி�, ஆ�விைன ேம�ெகா�ட        

அ�பவ�. 
● பல ெசய�தி�ட�க� ஆ��� ெசய�பா�கைள அ��பைடயாக� ெகா�டைவ. ஆ���       

ெசய�பா�க�, ஆ��� க��ைரயா�க� ேபா�றவ�றி� அ�பவ� அ�ல� ஆ�வ� இ��ப�        
அவசியமான�.   ஏதாவ�   ஒ�   ப�கைல�கழக�   ப�ட�   இ��ப�   வி��ப�த�க�. 

● பல ெசய�தி�ட�க� கள ஆ�விைன அ��பைடயாக� ெகா�டைவ. யா��பாண மாவ�ட�தி�        
ப�ேவ� ப�திக���� ம�னா� ேபா�ற ஏைனய வடமாகாண� ப�திக��� ஓரள�� பயணி�க         
ேவ���.   அ�வ�ேபா�   கிழ��,   மைலயக�,   ெகா������   பயண�   ெச�ய   ேவ��   இ����. 

● ச�க�தி� ப�ேவ� தர�பினைர�� ெதாட�� ெகா�வதாக இ����. பல�ட� அறி�க�        
ெச��ெகா�� தய�காம� உைரயா�� ெதாட��கைள� ெப��� ெகா��� ெதாட�பாட� திறைம        
அவசியமான�. 

● திறனாக�   தமிழி�   எ�த�   ��யதாக   (எ.கா   அறி�ைகக�,   க��ைரக�)   இ��க   ேவ��. 
● இ�ெசய�றி�ட�களி� ப�ேவ� ேவைலேநர�களி� ேவைல ெச�ய ேவ�� ஏ�படலா�. சில        

ச�தி���க��கான ேநர�க� வார இ�தி நா�களிேலேய கிைட�கலா�. ெசய�றி�ட� சா��த        
�ைக�,   ெதாைலேபசி   உைரயாட�க�   ெவ�ேவ�   ேநர�களி�   ெச�ய   ேவ��யி����. 

● அ��பைட� கணினி அறி� அவசிய� ஆ��: எ.கா த�ட�� (typing), மி�ன�ச� (email), �ைக�           
(skype),   �கி�   ஆவண�   (drive.google.com),   கி�க�   (github.com) 

 
வி��ப�ப��   த�திக� 
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