அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 19/2018
எனது இலக்கம் MPubAd/AcSD/Transfer Policy
அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும்
சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சு,
சுதந்திர சதுக்கம்,
ககாழும்பு 07.
2018.07.23
அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்கள்,
ைாகாண பிரதை கசலாளர்கள்,
ஆகணக்குழுச் கசயலாளர்கள்,
ைாவட்ட கசயலாளர்கள்/ அரசாங்க அதிபர்கள்,
திகணக்களத் தகலவர்களுக்கு.

இலங்கக கணக்களார் சசகவ அலுவலர்களின் வருடாந்த இடைாற்ற
நகடமுகறகள் 2019
அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின்
அலுவலர்களுக்கான

இடைாற்ற

நகடமுகறகள்

கீழ்க்குறிப்பிடப்படும்

வககயில்

கசயற்படுத்தப்படும் என இத்தால் அறிவிக்கின்றது.
இலங்கக கணக்காளர் சசகவ அலுவலர்களின் வருடாந்த இடைாற்றங்கள்
(அ)

வருடாந்த இடைாற்றக் குழுவின் மூலம்

இடைாற்ற

ககாள்ககயில்

வககயில்

வருடாந்த

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

இடைாற்றச்

சகப

வககயில்

இடைாற்றங்ககள

கசயற்படுத்தப்படும்.

சைலும்

நிகறசவற்றும்

இடைாற்றங்ககள

எதிர்பார்க்கும் அலுவலர்களின் சவண்டுசகால்ககள நிகறசவற்றுதல், அலுவலர்கள் உாிய காலப்
பகுதியினுள் இடைாற்றங்ககளப் கபறுதல், ைற்றும் நீண்ட காலம் ஒசர சசகவ நிகலயத்தில்
கடகையாற்றுவதகன தவிர்த்தல் சபான்ற விடயங்ககள உறுதிப்படுத்துவதற்காக இடைாற்றச் சகப
கசயற்படுத்தப்படும்.
(ஆ) இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் வருடாந்த இடைாற்றங்கள் கதாடர்பான இறுதித் தீர்ைானம்
அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவினால் எடுக்கப்படும்.
02. வருடாந்த இடைாற்றங்களிற்கு உட்படுத்தப்படும் அலுவலர்கள்.
2.1. இதுவகரயில் சசகவயில் கடகையாற்றும் இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் விசசட, I/II/III
ஆந் தரத்தினுகடய அலுவலர்களுக்கிகடயில்,
2.1.1. எந்தகவாரு
காலத்திற்கு

சசகவ நிகலயத்திலும் 03 வருடங்களுக்கு அல்லது அதற்கு சைற்பட்ட

சசகவயாற்றிய அலுவலர்கள் வருடாந்த இடைாற்றத்திற்கான சகாாிக்ககயிகன

சைற்ககாள்வதற்கு தகுதியுகடயவர்களாவர்.
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2.1.2. அலுவலர்கள் அவர்களின் சசகவ நிகலயத்தில் அதிகபட்சம் 06 வருட காலத்திற்கு
சசகவயாற்ற முடியும். 06 வருட கால சசகவயிகனப் பூர்த்தி கசய்த அலுவலர்கள் கட்டாய
வருடாந்த இடைாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். இவ் இடைாற்றம் தற்சபாது சசகவயாற்றும்
ைாகாண

சகப,

அகைச்சு,

ைாவட்டத்தினுள்சள

அல்லது

அதற்கு

கவளிசய

சசகவ

நிகலகைான்றிகன சகாருவதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும்.
2.1.3. ஒரு ைாகாண சகபயில் / அகைச்கசான்றில் / திகணக்களகைான்றில் / ைாவட்டகைான்றில் 12
வருடங்களுக்கு சைற்பட்ட சசகவக் காலத்திகனப் பூர்த்தி கசய்துள்ள

அலுவலர்கள் வருடாந்த

இடைாற்றத்தின் கீழ் அச் சசகவ நிகலயங்களில் இருந்து கவளிசய கட்டாய இடைாற்றம்
கபறுவதற்கு கட்டுப்பட்டுள்ளார்கள். அவ் அலுவலர்கள்,


ைாகாண சகபயிலிருந்து ைாகாண சகபக்கிகடயில்



ைாகாண சகபயிலிருந்து ைாவட்டங்களிக்கிகடயில்



ைாகாண சகபயிலிருந்து அகைச்சுக்களுக்கிகடயில்



அகைச்சுகளிலிருந்து ைாவட்டங்களுக்கிகடயில்



அகைச்கசான்றில் இருந்து ைற்கறாரு அகைச்சிற்கு

இடைாற்றம் கபறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றன.
2.1.4. விரும்பத்தக்க கதாழில் இருப்பிடகைான்றின் இலக்கம் 2.2 இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு
இடங்களின்

வககப்படுத்தலின்

கீழ்

காட்டப்பட்டுள்ள

காலத்திகனப்

பூர்த்தி

கசய்துள்ள

அலுவலர்கள்
2.1.5. விசசட சந்தர்ப்பைாகக் கருதி இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின்
I ஆந் தரத்திற்கு ஏற்கனசவ பதவியுயர்த்தப்பட்டிருந்த சபாதும், இன்னும் இலங்கக கணக்காளர்
சசகவயின் II ைற்றும் III தரத்துகடய பதவிகளில் கடகையாற்றும் அலுவலர்கள்
2.2 கதாழில் இருப்பிடத்தின் வகககள்
2.2.1.

இடைாற்றங்ககள

கவனத்திற்

ககாள்ளும்

சபாது

சகல

சசகவ

நிகலயங்ககளயும்

பின்வருைாறு வககப்படுத்த முடியும்.
I.

நிதி

சார்ந்த

நலன்களுடன்

கூடிய

சசகவ

நிகலயங்கள்

–

2.2.2

இன்

கீழ்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள்
II.

சகள்வி கூடுதலாக காணப்படும் சசகவ நிகலயங்கள் – இச் சசகவ நிகலயங்களில்
சசகவயாற்ற முடியுைான அதிகபட்ச சசகவக் காலம் 06 வருடங்களாகும்.


கல்வி அகைச்சு ககாழும்பு



நிதி அகைச்சு



ககாழும்பு,

கம்பஹ

ைற்றும்

குருணாகல்

ைாவட்டங்களில்

நிகலயங்கள்
III.

சாதாரண சசகவ நிகலயங்கள் – ஏகனய சகல சசகவ நிகலயங்களும்.
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உள்ள

சசகவ

சைற்குறிப்பிட்ட

I

ைற்றும்

II

இன்

கீழ்

ககாள்ளப்படும்

சசகவ

நிகலயங்களுக்காக

சைற்ககாள்ளப்படும் இடைாற்றக் சகாாிக்கககள் அலுவலர்களின் சசகவ மூப்பிற்கு ஏற்ப அதிக
மூப்பிகனயுகடய அலுவலர்களுக்கு முன்னுாிகை வழங்கப்படும் வககயில் நிகறசவற்றப்படும்.
2.2.2. ஊக்குவிப்புக் ககாடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் விருப்பத்திற்குாிய கதாழில் நிகலயங்களில்
கடகையாற்றுவதற்கு இயலுைான உச்ச சசகவக் காலம் கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
i.

சுங்கத் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

ii.

குடிவரவு ைற்றும் குடியகல்வுத் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

iii.

சைாட்டார் வாகனத் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

iv.

இலங்கக கலால் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

v.

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

vi.

ஆட்பதிவுத் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

vii.

வனவிலங்குப் பாதுகாப்புத் திகணக்களம்

-

03 வருடங்கள்

குறிப்பு –


யாசரனும் ஒரு அலுவலருக்கு தைது கைாத்த சசகவக் காலத்தினுள் சைற்குறிப்பிட்ட
திகணக்களங்களில்

ஏசதனும்

ஒன்றினில்

ைாத்திரம்

கடகையாற்றுவதற்கு

இடைளிக்கப்படும்.


ஊக்குவிப்புக் ககாடுப்பனவு வழங்கப்படும் சசகவ நிகலயகைான்றுக்கு இடைாற்றத்திகனக்
சகாரும் அலுவலர்களுக்கு இடைாற்றத்திகனப் கபற்றுக்ககாடுக்கும் சபாது அதற்கான
ஊக்குவிப்புக் ககாடுப்பனவு வழங்கப்படும் சசகவ நிகலயத்தில் சசகவக் காலம் முடிவுற்று
இடைாற்றத்திகனப்

கபறும்

கபற்றுக்ககாடுப்பதற்கு

அலுவலர்

சகாாி

நிற்கும்

சசகவ

நிகலயத்திகனப்

கவனம் கசலுத்தப்படும். ஆனால், சகல சந்தர்ப்பங்களிலும்

அவ்வாறு இடம்கபறுவதற்கு வாய்ப்பில்கல.
2.3. விசசட கடகை அவசியம் ைற்றும் அவசர சசகவத் சதகவப்பாட்டின் அடிப்பகடயில்
இடைாற்றங்கள் கசய்தல்.
நிர்வாக ைற்றும் சசகவத் சதகவப்பாடுகளின் சபாது அலுவலர் ஒருவாின் சவண்டுசகாலின்றி
ைற்றும்

விருப்பத்திகன

அறியாைல்

இடைாற்றம்

கசய்வதற்கு

அல்லது

தற்காலிகைாக

இகணத்துக்ககாள்வதற்கு அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய
அகைச்சின் கசயலாளருக்கு இயலுகை காணப்படுகின்றது.
3. இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் இடைாற்றச் சகபக் கட்டகைப்பு
அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளாினால்
கீழ்வரும் அலுவலர்ககள ககாண்ட இடைாற்றச் சகப நியைிக்கப்பட்டுள்ளது.
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i.

சைலதிக கசயலாளர் ( அரச நிருவாக)

ii.

சிசரஷ்ட உதவிச் கசயலாளர் ( பிரசதச நிர்வாகம்), உள்நாட்டலுவல்கள் அகைச்சு

iii.

பணிப்பாளர், கணக்காளர் சசகவப் பிாிவு

iv.

இலங்கக கணக்காளர் சசகவச் சங்கத்தின் பிரதிநிதிகயாருவர்

4. வருடாந்த இடைாற்றங்களுக்கு எதிராக முன்கவக்கப்பட்டுள்ள விடயங்ககளக் குறிப்பிடுதல்
4.1. வருடாந்த இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழு
i.

அரச நிருவாக விடயப் கபாறுப்பு அகைச்சின் கசயலாளர்

ii.

சவறு அகைச்கசான்றின் கசயலாளர் ஒருவர்

iii.

சைலதிகச் கசயலாளர் (அரச நிருவாகம்)

4.2.

விடயங்ககள எடுத்துகரத்து முன்கவக்கப்பட முடியுைான சந்தர்ப்பங்கள்

இடைாற்றங்கள்

கதாடர்பாக

நியாயப்படுத்தல்ககள

கவனத்திற்

ககாள்வதற்காக

கீழ்க்

குறிப்பிடப்படும் விடயங்கள் கதாடர்பாக பாீட்சித்து தீர்ைானம் எடுக்கப்படும்.
4.2.1

இடைாற்றக் ககாள்ககக்கு ஏற்புகடயதாகாத வககயில் அகைந்த இடைாற்றங்கள்

4.2.2

அலுவலர்களின் சகாாிக்கககள் நிகறசவறாத சந்தர்ப்பங்கள்

4.2.3

அலுவலர்களின் சகாாிக்கககளுக்கு முரணாக அகையப் கபற்ற இடைாற்றங்கள்
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5.1.

இடைாற்றங்களின் சபாது பின்பற்றப்படும் கபாதுவான கட்டகளகள்
இவ்விடைாற்றங்ககள

நகடமுகறப்படுத்தும்

சபாது

சசகவத்

சதகவப்பாடுகளுக்கு

முன்னுாிகை வழங்கப்படும்.
5.2.

அலுவலகராருவர் முதல் நியைனம் கபற்ற நிகலயத்திகன ைாற்ற முடியாததுடன் அச் சசகவ
நிகலயத்தில் குகறந்த பட்சம் 03 வருடங்கள் ைற்றும் உச்ச அளவு 06 வருடங்கள்
சசகவயாற்றியிருத்தல் சவண்டும்.

5.3.

புதிய ஆட்சசர்ப்பின் சபாது அலுவலர்ககள சசகவ நிகலயங்களில் அைர்த்துககயில்
தற்சபாது

சசகவயாற்றும்

அலுவலர்களுக்கு

வருடாந்தைற்ற

இடைாற்றங்ககளப்

கபற்றுக்ககாடுப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது.
5.4.

I ஆம் தரத்துகடய பதவியில் சசகவயாற்றும் I ஆந் தரத்திற்கு பதவியுயர்த்தப்பட்ட
அலுவலகராருவர்

இடைாற்றம்

கசய்யும்

சபாது

I

ஆம்

தரத்துகடய

பதவிக்சக

இடைாற்றத்திகன சைற்ககாள்ளல் சவண்டும்.
5.5.

கதாகலதூரப்

பகுதியில்

சகாாிக்கககள்

குகறந்த

அகைந்துள்ள
சசகவ

சசகவ

நிகலயங்களில்

நிகலயங்கள்

ைற்றும்

கடகையாற்றும்

இடைாற்றக்

அலுவலர்களுக்கு

அவர்களின் விருப்பின் சபாில் 06 வருடங்ககள விடக் கூடுதலான காலம் சசகவயாற்றுவது
கதாடர்பாக கவனத்திற் ககாள்ள முடியும்.
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5.6.

வருடாந்த இடைாற்றங்களில் காலம் கணக்கிடப்படுவது முன்கனய வருடத்தின் டிசம்பர்
ைாதம் 31 ஆந் திகதியிலாகும். ( உதாரணம் – 2019 வருடாந்த இடைாற்றத்திற்கான திகதி
2018.12.31 ஆகும்.)

5.7.

வருடாந்த இடைாற்றங்களின் சபாது காலத்திகனக் கணக்கிடுககயில் சசகவயின் ஆரம்ப
திகதியாக கருதப்படுவது சசகவயில் இகணந்த வருடத்தின் சனவாி ைாதத்தின் முதலாம்
திகதியாகும். என்றாலும் அலுவலாின் நிர்வாக பரப்பிற்கு அப்பாற்பட்ட விடயகைான்றின்
காரணைாக சசகவக்கு அறிக்ககயிட்ட திகதி பின்கனய திகதியாகக் காணப்படுைாயின்
இடைாற்றச் சகப அது கதாடர்பாக கவனத்திற் ககாள்வார்கள்.

5.8.

சசகவக் காலத்திகனக் கணக்கிடும் சபாது ஓர் திகணக்களம் / அகைச்சின் அல்லது
ைாவட்டகைான்றினுள் கதாடர்ச்சியாக அல்லது கதாடர்ச்சியற்ற வககயில் கடகையாற்றிய
சசகவக் காலங்களின் திரட்டு கைாத்த சசகவக் காலைாகக் கணக்கிடப்படும்.

5.9.

ஏசதனுசைார்

திகணக்களம்/அகைச்சின்

கீழ்

எந்தகவாரு

ைாவட்டத்தில்

சசகவயாற்றினாலும் அச்சசகவக் காலம் அத்திகணக்களத்தின் /அகைச்சின் சசகவக்
காலைாக கணக்கிடப்படுகின்றது.
5.10.

ஏசதனுசைார் கதாழில் நிகலயத்தில் கடகையாற்றிய காலத்திகன கணக்கிடும் சபாது,
சம்பளைற்ற விடுமுகற கபற்றுள்ள, சம்பளத்துடனான கவளிநாட்டு விடுமுகற கபற்றுள்ள,
கசயற்திட்டங்களிற்காக அரசின் சதகவப்பாடு அல்லது அலுவலாின் சகாாிக்ககயின்
அடிப்பகடயில்

விடுவிக்கப்பட்டுள்ள

அல்லது

இகடநிகல

அடிப்பகடயில்

சவறு

நிறுவனங்களில் சசகவக்காக விடுவிக்கப்பட்டுள்ள கால எல்கலயும் கணக்கிடப்படும்.
5.11.

எப்சபாதும் அலுவலாின் சவண்டுசகாலுக்கு இணங்க தனது வாழ்க்ககத் துகணயின்
சசகவ நிகலயத்திற்கு உட்பட்ட பிரசதசத்திற்கு அண்ைித்த கதாழில் இருப்பிடத்திற்கு
இடைாற்றம்

கபற்றுக்

ககாடுப்பதற்கு

இயலுைான

அகனத்து

முயற்சிகளும்

சைற்ககாள்ளப்படும்.
5.12.

அலுவலாின் சவண்டுசகாள் அல்லது சவறு விசசட காரணத்திற்காகவன்றி சாதாரணைாக 58
வயதிகன தாண்டிய அலுவலர்கள் ைாவட்டத்திற்கு கவளிசய இடைாற்றம் கசய்யக்கூடாது,
என்றாலும்

ைாவட்டத்தினுள்

சைற்ககாள்ளப்படும்

இடைாற்றங்களுக்கு

கட்டுப்பட்டு

இடைாற்றங்கள் நடாத்தப்படும்.
5.13.

விசசட

நிபந்தகனகளின்

அடிப்பகடயில்

இலங்கக

கணக்காளர்

சசகவயில்

இகணத்துக்ககாள்ளப்பட்டுள்ள அலுவலர்களின் இடைாற்றங்கள் இந்நகடமுகறகளின் கீழ்
கவனத்திற்

ககாள்ளப்படுவது

நியைனக்

கடிதங்களில்

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள

நிபந்தகனகளுக்கு ஏற்ப உாிய காலம் காலாவதியானதன் பின்னாின் ைட்டுசையாகும்.
என்றாலும்

சசகவத்

சதகவப்பாடு

அல்லது

சவறு

விசசடைான

காரணங்களின்

அடிப்பகடயில் குறித்த பிரசதசத்தினுள் இடைாற்றங்கள் / இகணப்புக்கள் கசய்வதற்கு
எவ்வித தகடகளும் இல்கல.
5.14.

குறித்த திகணக்களத் தகலவாின் மூலம் வருடாந்த இடைாற்றத்திற்கான விண்ணப்பம்
சைற்ககாள்ளப்படவில்கலயாயின் குறித்த சசகவக் காலத்திகனப் பூரணப்படுத்தும் சபாது
அவ் அலுவலர் இடைாற்றத்திற்கு உட்படுவார்.
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5.15.

திகணக்களகைான்றில்
அலுவலகராருவாின்

சசகவயாற்றிய
கட்டுப்பாட்டு

காலத்திகனக்

விடயத்திகன

கணக்கிடும்

தாண்டிய

ஒரு

சபாது,

காரணத்தின்

அடிப்பகடயில், சசகவயில் காணப்படாத காலம் கணக்கிடப்படுவதில்கல. ( உதாரணம்கல்வி விடுமுகற, பிரசவ விடுமுகற)
6. அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்கள், ைாகாண சகப பிரதை கசயலாளர்கள் ைற்றும் திகணக்கள
தகலவர்களின் கபாறுப்புக்கள்

6.1.

விருப்பத்துக்குாிய

திகணக்களப்

பட்டியலில்

கடகையாற்ற முடியுைான காலத்திகன விட
பட்டியகலான்றிகன

சகல

காணப்படும்

திகணக்களங்களில்

கடகையாற்றியுள்ள அலுவலர்களின் கபயர்

தகவல்ககளயும்

உள்ளடக்கி

உாிய

ைாதிாிப்படிவத்தில்

திருத்தைாக பூரணப்படுத்தி அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய
அகைச்சின்

கசயலாளாினால்

அறிவிக்கப்படும்

திகதிக்கு

முன்னர்

அனுப்பிகவத்தல்

சவண்டும்.
6.2.

சகல திகணக்களங்கள் ைற்றும் அகைச்சுக்களில் 06 வருடங்களிகன விட அதிகைான
காலத்திகனப் பூர்த்தி கசய்துள்ள அலுவலர்களின் அறிக்கககயான்றிகன 5.8 ைற்றும் 5.9
என்னும்

உப

பிாிவுகளில்

காட்டப்பட்டுள்ளவாறு

ைாவட்ட

ாீதியாக

தயாாித்து

அனுப்பப்படல் சவண்டும்.
6.3.

சகல அலுவலர்கள் கதாடர்பாகவும் சாியான ைற்றும் பூரணப்படுத்திய தகவல்களுடன்
வழங்குவதற்கு நிறுவன / திகணக்களத் தகலவர்கள் கபாறுப்பாக இருத்தல் சவண்டும்.
தவறான பூரணைற்ற தகவல்கள் காணப்படுவதாக கதாியுைிடத்து குறித்த நிறுவனம் /
திகணக்களத்

தகலவர்கள்,

அப்பட்டியலிகனத்

தயாாித்தவர்கள்

ைற்றும்

அவற்றில்

திருத்தங்களிகனப் பாீட்சித்துப் பார்த்து உறுதிப்படுத்திய அலுவலர்கள் அது கதாடர்பான
கபாறுப்பிற்கு கட்டுப்பட்டவர்களாவர்.
6.4.

இடைாற்றங்ககளச்

கசய்யும்

சபாது

அலுவலர்களின்

இடைாற்றங்கள்

உாிய

அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்களினால் நகடமுகறப்படுத்தப்படும்.
6.5.

இடைாற்றக் கட்டகளகள் கிகடக்கப்கபற்ற சகல அலுவலர்களும், குறித்த தினத்தில் புதிய
சசகவ நிகலயத்திற்கு சமூகைளிக்க முடியுைான வககயில் விடுவிக்கப்படல் சவண்டும்.

6.6.

இடைாற்ற

கட்டகளகள்

கிகடக்கப்

கபற்ற

அலுவலகராருவர்

அவ்விடைாற்றம்

கசயற்படுத்தப்படும் திகதியின் பின்னர் அந்நிறுவனத்தின் கடகையிலிருந்து விடுவிக்காகை
இடைாற்ற

நகடமுகறக்கு

முரணானதாகும்.

இடைாற்றக்

குழுவினால்

அகைச்சு

/

திகணக்களங்களத்திற்கு கவளிசய இடைாற்றத்திகனப் கபற்றுக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள
அலுவலருக்குப் பிரதியீடாக வரும் வகரயில் தக்க கவத்துக் ககாள்ளாைல், உாிய திகதிக்கு
புதிய கதாழில் இருப்பிடத்தின் கடகைகயப் கபாறுப்சபற்பதற்கு முடியுைான வககயில்
அவர்ககள விடுவிப்பதற்குாிய நடவடிக்கக எடுக்கப்படல் சவண்டும்.
6.7.

ஒசர அகைச்சினுள் திகணக்களங்களுக்கு ைத்தியில் இடைாற்றம் கசய்தல்.
அகைச்சின் ைற்றும் அதன் கீழ்க் காணப்படும் திகணக்களங்களுக்கிகடயில் இகணத்துக்
ககாள்வதற்கான அதிகாரம் குறித்த நிரல் அகைச்சின் கசயலாளருக்கு காணப்படுகின்றது.

6

அவ்வாறு இடம்கபற்றால் அது கதாடர்பாக, அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளர், அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் கசயலாளர்,
ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயகம் ைற்றும் கணக்காய்வாளர் அறியும் வககயில் அனுப்புதல்
சவண்டும்.
6.8.

ஒசர திகணக்களத்தினுள் இடைாற்றங்கள் கசய்தல்
திகணக்களத்

தகலவாினால்

இடைாற்றம்

கதாடர்பாக

முன்கைாழியப்பட்ட

நிரல்

அகைச்சுக்களின் கசயலாளர்களுக்கு சைர்ப்பித்தல் சவண்டும். அக்சகாாிக்ககக்கு ஏற்ப
இடைாற்றங்களுக்கு

அங்கீகாரைளித்தல்

உாிய

அகைச்சின்

கசயலாளாினால்

இடம்கபறுைிடத்து, அது கதாடர்பாக, அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளர், அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் கசயலாளர்,
ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயகம் ைற்றும் கணக்காய்வாளர் அறியும் வககயில் அனுப்புதல்
சவண்டும்.

7. இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் அலுவலர்களின் வருடாந்த இடைாற்ற நகடமுகறககள
கசயற்படுத்தும் சபாது பின்பற்றப்பட சவண்டிய கால அட்டவகண
கசயற்பாடுகள்

திகதி

01

வருடாந்த இடைாற்றக் குழுக்ககள நிறுவுதல்

02

வருடாந்த இடைாற்ற அறிவித்தகல கவளியிடுதல்

03

பூரணப்படுத்தப்பட்ட
வருடாந்த
இடைாற்ற
விண்ணப்பத்திகன உாிய அதிகாாியிடம் சைர்ப்பித்தல்.
குறித்த அதிகாாியினால் விண்ணப்பத்திகன இடைாற்றக்
குழுவிடம் ககயளித்தல்
வருடாந்த
இடைாற்றக்
குழுவின்
இடைாற்ற
முன்கைாழிவிகன உாிய அதிகாாியிடம் எழுத்து மூலம்
ககயளித்தல்.
உத்சதசிக்கப்பட்ட வருடாந்த இடைாற்றம் கதாடர்பான
அறிவித்தகல பிரசுாித்தல் ைற்றும் வருடாந்த இடைாற்ற
முன்கைாழிவு ைீளாய்வுக் குழுவிகன நியைித்தல்
இடைாற்றம்
கதாடர்பான
ைீளாய்வுக்
குழுவிற்கான
சைன்முகறயீட்டிகன ஏற்றுக்ககாள்ளும் இறுதி திகதி
வருடாந்த இடைாற்ற முன்கைாழிவு ைீளாய்வுக் குழுவினால்
உத்சதசிக்கப்பட்ட வருடாந்த இடைாற்றம் கதாடர்பான
தனது எழுத்து மூல சிபாாிசிகன உாிய அதிகாாிக்கு எழுத்தில்
ககயளித்தல்
இறுதி இடைாற்றக் கட்டகளயிகன கவளியிடுதல்

04
05

06

07
08

09
10

அரசாங்க
சசகவகள்
சைன்முகறயீடுககள சைர்ப்பித்தல்

ஜூன் ைாதம்
திகதிக்கு முன்னர்
ஜூன் ைாதம்
திகதிக்கு முன்னர்
ஜூகல ைாதம்
திகதிக்கு முன்னர்
ஆகஸ்ட் ைாதம்
திகதிக்கு முன்னர்
ஆகஸ்ட் ைாதம்
திகதிக்கு முன்னர்

01

ஆந்

30

ஆம்

31

ஆந்

10

ஆந்

31

ஆந்

கசப்டம்பர் ைாதம் 15 ஆந்
திகதியன்று
கசப்டம்பர் ைாதம் 30 ஆந்
திகதிக்கு முன்னர்
ஒக்சடாபர் ைாதம் 15 ஆந்
திகதிக்கு முன்னர்

நவம்பர் ைாதம் 01
திகதிக்கு முன்னர்
ஆகணக்குழுவிடம் நவம்பர் ைாதம் 15
திகதிக்கு முன்னர்
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ஆந்
ஆந்

11
12

வருடாந்த இடைாற்றத்திகன அமுலாக்கம் கசய்தல்

சனவாி ைாதம் 01 ஆந் திகதி
முதல்
சசகவ நிகலயங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட, தனது சசகவ கபப்ரவாி ைாதம் 01 ஆந்
நிகலயங்களுக்கு அறிக்ககயிடும் அலுவலர்கள் கதாடர்பான திகதிக்கு முன்னர்
தகவல்ககள அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சுக்கு அனுப்புதல்

8. விண்ணப்பங்ககள சைர்ப்பித்தல்
குறித்த

8.1.

ைாதிாிப்

படிவத்திற்கு

விண்ணப்பங்கள்

ைற்றும்

ஏற்ப

தயாாிக்கப்பட்டுள்ள

அதற்கு

முரணான

வருடாந்த

விடயங்ககள

இடைாற்ற

எடுத்துகரத்தல்,

சுற்றறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும் இறுதித்
திகதிக்கு முன்னர் குறித்த நிரல் அகைச்சின் கசயலாளாினது பாிந்துகரயுடன் அரச நிருவாக,
முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளருக்கு அனுப்புதல்
சவண்டும்.
9. வருடாந்த

இடைாற்றக்

கட்டகளகளுக்கு

எதிரான

சைன்முகறயீடுககள

முன்கவப்பது

கதாடர்பான விளக்கங்கள்
9.1. வருடாந்த இடைாற்றகைான்று கதாடர்பாக வழங்கப்படும் கட்டகளக்கு எதிராக யாசரனும்
அரசாங்க

அலுவலாினால்

அரசாங்க

சசகவகள்

ஆகணக்குழுவிடம்

சைன்முகறயீகடான்றிகன முன்கவப்பதாயின், அம்முகறப்பாட்டு ைாதிாி படிவம் 05A ைற்றும்
05B

இன்

பிரகாரம்

ைட்டுசை

சைர்ப்பிக்கப்படுதல்

சவண்டும்.

சைலும்

தங்களால்

முன்கவக்கப்படும் விடயங்ககள உறுதிப்படுத்துவதற்குாிய ஆவணங்களின் சான்றுப்படுத்திய
பிரதிககள அம்முகறயீட்டுடன் முன்கவப்பதற்கும், அவர் நடவடிக்கக எடுத்தல் சவண்டும்.
9.2.

அரசாங்க

அலுவலகராருவரால்

சைன்முகறயீகடான்றிகன
சட்டமும்

ஒழுங்கும்

அரசாங்க

சசகவகள்

ஆகணக்குவிடம்

சைர்ப்பிக்க சவண்டியது, அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும்

பற்றிய

அகைச்சின்

கசயலாளாின்

ஊடாக

என்பசதாடு,

அம்சைன்முகறயீட்டின் பிரதிகயான்றிகன உாிய வககயில் திகணக்களத் தகலவருக்கு
அல்லது அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின்
கசயலாளருக்கு அனுப்பி கவத்தல் சவண்டும். தனக்கு கிகடக்கப்கபறும் சைன்முகறயீடுககள
தாைதைின்றி தனது

சைற்பார்கவயுடன் அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவிற்கு அனுப்பி

கவப்பது அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின்
கசயலாளாின் கபாறுப்பாகும். அலுவலருக்கு தனது விருப்பின் சபாில், சைன்முகறயீட்டின்
முன்சனற்ற

நடவடிக்ககயின்

பிரதிகயான்றிகனயும்

ஆகணக்குழுவிடம் சைர்ப்பிக்க முடியுைாக இருக்கும்.
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உடனடியாக

அரசாங்க

சசகவ

9.3. இடைாற்றக் கட்டகளக்கு எதிராக முன்கவக்கப்படும் சைன்முகறயீடுகள், அவ்விடைாற்றக்
கட்டகளக்கு உாித்தான அரச அலுவலருக்கு கிகடக்கப்கபற்ற தினத்திலிருந்து 14 நாட்களுக்குள்
முன்கவக்கப்படல் சவண்டும். குறித்த காலத்தினுள் கிகடக்கப்கபறாத சைன்முகறயீடுகள்
அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவினால் நிராகாிக்கப்படும்.
9.4.

அரசாங்க

சசகவ

ஆகணக்குழுவிற்கு

அனுப்புவதற்காக

அலுவலாினால்

ஒப்பகடக்கப்பட்ட சைன்முகறயீட்டிற்கு உாித்துகடய சகல சகாகவகள், ஆவணங்கள் ைற்றும்
அறிக்கககள், அதற்கு உாித்துகடய தனது அவதானங்கள், சிபாாிசுகளுடன் அம்சைன்முகறயீடு
கிகடக்கப்கபற்று 15 நாட்களினுள் அரசாங்க சசகவ ஆகணக்கழுவின் கசயாலளாிடம்
சைர்ப்பிப்பதற்கு குறித்த திகணக்களத் தகலவர் ைற்றும் அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும்
சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளர் கபாறுப்பானவர்களாக இருப்பார்கள்.
எனினும் அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் கசயன்முகற ஒழுங்குவிதியின் XVIII ஆம்
அத்தியாயத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

வருடாந்த

இடைாற்றம்

கதாடர்பான

சைன்முகறயீடுகளுக்கு உாித்துகடய சகாகவகள், ஆவணங்கள், அறிக்கககள், அவதானங்கள்
ைற்றும் சிபாாிசுகளுடன் நவம்பர் ைாதம் 15 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் அரசாங்க சசகவ
ஆகணக்குழுவிடம் சைர்ப்பிக்கப்படல் சவண்டும்.
9.5. இவ்வத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டகளப் பிரகாரம் தங்களது சைன்முகறயீடுககள
முன்கவப்பதானது சகல அரசாங்க அலுவலாினதும் கபாறுப்பாக அகைவசதாடு, அதற்கு
ைாற்றைாக சைர்ப்பிக்கப்படும் சைன்முகறயீடுகள் அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவினால்
கவனத்திற் ககாள்ளப்பட ைாட்டாது.
9.6.

சைற்குறிப்பிட்ட

கிகடக்கப்கபற்று
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அலுவலகராருவாினால்

9.4

ஆம்

பிாிவில்

நாட்களினுள்,

குறித்துகரக்கப்பட்டுள்ள

இடைாற்றக்

முன்கவக்கப்பட்டுள்ள

கட்டகளக்கு

சைன்முகறயீடு

எழுத்தாவணங்கள்
எதிராக

அரசாங்க

கதாடர்பான

தீர்ைானம்

அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவினால் எடுக்கப்படும்.
9.7. சைற்கூறப்பட்ட வககயில் முன்கவக்கப்பட்டுள்ள சைன்முகறயீடு கதாடர்பாக அரசாங்க
சசகவ ஆகணக்குழுவின் தீர்ைானம் சநரடியாக முகறயீட்டாளருக்கு அறிவிக்கப்படுவசதாடு,
அதன் பிரதிகயான்றிகன உாிய வககயில் அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சின் கசயலாளர்

ைற்றும் திகணக்களத் தகலவருக்கும் அனுப்பி

கவக்கப்படும்.
9.8. அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் கட்டகளயினால் அல்லது தீர்ைானத்தினால் அல்லது
அதிருப்திக்கு உட்படும் அரசாங்க அலுவலருக்கு 2002 இலக்கம் 04 இகனக் ககாண்ட நிர்வாக
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சைன்முகறயீட்டு விசாரகண அதிகார சகபச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு
அகைய நிர்வாக சைன்முகறயீட்டு விசாரகண அதிகார சகபக்கு சைன்முகறயீகடான்றிகன
முன்கவப்பதற்கு உாித்துகடயவராவார்.

“ அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவின் கட்டகளப் பிரகாரம்”

www.pubad.gov.lk

வருடாந்த இடைாற்றம்

பத்ைசிாி ஜயைான்ன
கசயலாளர்
அரச நிருவாக, முகாகைத்துவ ைற்றும்
சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகைச்சு.
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ைாதிாிப் படிவ இலக்கம் 01
இடைாற்ற விண்ணப்பப்படிவம் - 2019
இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் I,II ைற்றும் III ஆம் தரத்திகனயுகடய அலுவலர்களுக்கானது
1. தனிப்பட்ட தகவல்கள்
1.1

கபயர் ( நியைனக் கடிதத்தின் பிரகாரம்):……………………………………………………

1.2

கபயாில் ைாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளகதனின் அப்கபயர் முதகலழுத்துக்களுடன்:……

………………………………………………………………………………………………….
1.3

முழுப் கபயர் :…………………………………………………………………………………

1.4

சதசிய அகடயாள அட்கட இலக்கம்:………………………………………………………

1.5

முதல் நியைனத் திகதி:………………………………………………………………………...

1.6

தனிப்பட்ட முகவாி:…………………………………………………………………………...

1.7

கதாகலசபசி இலக்கம்: வீடு……………………….ககயடக்க………………………….

2.

தற்சபாகதய கதாழில் நிகலயம்

2.1. அகைச்சு/ ைாகாண சகப:……………………………………………………………………
2.2. திகணக்களம்/ ைாகாண அகைச்சு:………………………………………………………….
2.3. அலுவலக முகவாி:……………………………………………………………………………
2.4. அலுவலக கதாகலசபசி இலக்கம்:………………………………………………………….
3.

பதவி

3.1. தற்சபாகதய பதவிப் கபயர்:………………………………………………………………...
3.2. அப்பதவிக்கு நியைனம் கபற்ற திகதி:……………………………………………………….
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4. இடைாற்றத்திகனக் சகாருவதற்கான காரணம்:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. முன்கனய கதாழில் நிகலயங்கள்
பதவி

கதாழில் நிகலயம்

கால எல்கல

6. இடைாற்றத்திகனக் சகாரும் கதாழில் நிகலயம்
பதவி

சைற்கூறப்பட்ட
தன்னால்

தகவல்கள்

கதாழில் நிகலயம்

அகனத்தும்

உண்கையானகவ

என

சான்றுப்படுத்துகின்சறன்.

இடைாற்றத்திகனப் கபறுவதற்கு சகாாிக்ககயிடப்பட்டுள்ள எந்தகவாரு கதாழில்

நிகலயகைான்றுக்கு/ அவ்விடங்களுக்கு ைிகவும் கிட்டிய இடகைான்றுக்கு இடைாற்றம் கபறுவதற்கு
விருப்பத்திகன

கதாிவிப்பதாகவும்

இடைாற்றத்திற்கான

கட்டகள

அவ்சவண்டுசகாலிற்கு

பிறப்பிக்கப்பட்டதன்

பின்னர்

ஏற்ப,

கபற்றுத்தரப்படும்

அக்கட்டகளயிகன

இரத்துச்

கசய்வதற்கு உாிகை இல்கல எனவும் உடன்படுகின்சறன்.

திகதி

:………………………………….

…………………………………………
கககயாப்பம்
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ைாதிாிப்படிவ இலக்கம் 02

இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் இடைாற்ற விண்ணப்பத்தின் அட்டவகண –.................... ஆம் ஆண்டு
அகைச்சு/ திகணக்களம்/ ைாகாண சகப

:……………………………………………………………………………………………………..

பிரசதச கசயலகம்/ ைாவட்டம்

:……………………………………………………………………………………………………..

கதாடாி
லக்கம்

அலுவலாி
ன் கபயர்
ைற்றும்
சத.அ.அ.

நியைனத்
திகதி
ைற்றும்
கைாழி
மூலம்

பதவி/தர
ம்

தனிப்பட்
ட
முகவாி

பிறந்த
திகதி
ைற்றும்
...................
..திகதிக்
கு வயது

விவாகைா
ண/விவாக
ைற்ற –
துகணயின்
கதாழில்
இருப்பிடம்

பிள்களகளி
ன்
எண்ணிக்
கக ைற்றும்
பாடசாகல
கசல்லும்
பிள்களகளி
ன்
எண்ணிக்
கக

சசகவப் பிரைாணக்
குறிப்பின் 13.3 (VI)
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வாறு
சசகவயாற்றியுள்ள
கால எல்கலகள்
(2006.01.01) ஆந்
திகதியின் பின்னர்
ஆடசசர்ப்புச்
கசய்யப்பட்ட
அலுவலர்களுக்கு
ைாத்திரம்

இடைாற்ற
ம்
சகாருவத
ற்கான
காரணம்

அ.நி.சு. 01/2014
இன்
ஏற்பாடுகளின் கீழ்
சசகவயாற்றியுள்
ள கால
எல்கலகள்
(2007.07.01) ஆந்
திகதியின் பின்னர்
ஆடசசர்ப்புச்
கசய்யப்பட்ட
அலுவலர்களுக்கு
ைாத்திரம்)

இடைா
ற்றத்தி
ற்கு
விரும்
பும்
சசகவ
நிகல
யம்

சகல அலுவலர்களினதும் விண்ணப்பப்படிவங்கள் இவ்வட்டவகணயினுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக சான்றுப்படுத்துகின்சறன்.
தயார்படுத்தியவாின் கபயர் :...................................

பாீட்சித்துப் பார்த்தவாின் கபயர் :..........................................

கககயாப்பம் :……………………………………….

கககயாப்பம் :……………………………………………..
……………………………………………………………………
திகணக்களத் தகலவாின் கககயாப்பம் ைற்றும் உத்திசயாகபூர்வ முத்திகர
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இடைாற்
றக்
குழுவின்
தீர்ைான
ம்
(
அலுவல
க
பயன்பா
ட்டிற்காக
ைாத்திரம்
)

திாிப் படிவ இலக்கம் 03
1. ைாவட்டகைான்றில், கதாழில் நிகலயகைான்றில் 06 வருடங்ககள விட கூடிய காலத்திகனஅல்லது
2. ைாவட்டகைான்றினுள் கைாத்த சசகவக் காலம் 12 வருடங்களிகன விட கூடிய காலம் அல்லது
3. சுற்றறிக்ககயில் 2.2.2 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சசகவக் காலத்திகனப் பூரணப்படுத்தியுள்ள அல்லது சகல அலுவலர்களினதும் விபரங்கள்
இங்கு கட்டாயைாக உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் என்பதகனக் கவனத்திற்ககாள்ளவும். (......................ஆந் திகதிக்கு)
( சைற்குறிப்பிட்ட 1,2 ைற்றும் 3 ஆம் வகுதியினருக்கான கவவ்சவறு ைாதிாிப் படிவங்ககளப் பயன்படுத்துதல் சவண்டும்)
(அதிகளவு சசகவக் காலத்திகனக் ககாண்டுள்ள அலுவலர்களின் கபயர்கள் முதலில் உள்ளடக்கப்பட சவண்டும் என்பதகன
கருத்திற்ககாள்ளவும்)

கதா
டாி
லக்க
ம்

அகைச்சு/ திகணக்களம்/ ைாகாண சகப

:……………………………………………………………………………………………………...

பிரசதச கசயலகம்/ ைாவட்டம்

:……………………………………………………………………………………………………...

அலுவலாி
ன் கபயர் (
திரு/திருை
தி/கசல்வி
என்பன
குறிப்பிட
வும்)

நியை
னத்
திகதி

சதசிய
அகட
யாள
அட்
கட

தயாாித்தவாின் கபயர்

பதவி/
தரம்
ைற்றும்
கைாழி
மூலம்

பிறந்த
திகதி
ைற்று
ம்
.............
........
ஆந்
திகதி
ய
வயது

தற்சபா
கதய
கதாழில்
நிகலயத்
தின்
சசகவக்
காலம்
...................
ஆந்
திகதிக்கு

விவாக
ைாண/
விவாகை
ற்றவர்
எனவும்
–
துகண
யின்
கதாழில்
இருப்பி
டம்

பிள்
களக
ளின்
எண்
ணிக்
கக/
வயது/
கல்வி
கற்கும்
பாட
சாகல

தற்
சபாது
வசிக்
கும்
பிரசத
சம்
ைற்று
ம்
முகவ
ாி

முதல்
நியைன
ம்
கதாடக்
கம்
கதாழில்
நிகலய
ங்கள்
ைற்றும்
கால
எல்கல

சசகவப் பிரைாணக்
குறிப்பின் 13.3 (VI)
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்
ளவாறு
சசகவயாற்றியுள்ள
கால எல்கலகள்
(2006.01.01) ஆந்
திகதியின் பின்னர்
ஆடசசர்ப்புச்
கசய்யப்பட்ட
அலுவலர்களுக்கு
ைாத்திரம்

:

கககயாப்பம்

:

பதவி

:

பாீட்சித்தவாின் கபயர் :

கககயாப்பம்

:

பதவி

:

அ.நி.சு. 01/2014
இன்
ஏற்பாடுகளின்
கீழ்
சசகவயாற்றியுள்
ள கால
எல்கலகள்
(2007.07.01) ஆந்
திகதியின்
பின்னர்
ஆடசசர்ப்புச்
கசய்யப்பட்ட
அலுவலர்களுக்கு
ைாத்திரம்)

………………………………………………………………………
திகணக்களத் தகலவாின் கககயாப்பம் ைற்றும் உத்திசயாகபூர்வ முத்திகர
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வருடாந்த
இடைாற்றத்தி
ற்காக
விண்ணப்பிக்
கவில்கலயா
யின்
இடைாற்றம்
கிகடக்குைா
யின்
சசகவயாற்று
வதற்கு
விருப்பைான
03 இடங்கள்

இடைாற்றம் கசய்யும் ஆவணத்தின் அகடயாள இலக்கம்
…….........................................

ைாதிாிப்படிவ இலக்கம் 04

இலங்கக திட்டைிடல் சசகவயின் இடைாற்றம் - சைன்முகறயீடு கதாடர்பான விண்ணப்பப்படிவம் –
…………….. ஆம் ஆண்டு
அகைச்சு:…………………………………
திகணக்களம்:……………………………..
(அ) அலுவலாினால் பூரணப்படுத்துதல் சவண்டும்.
01.
I.

அலுவலாின் முழுப் கபயர் ( கதளிவான எழுத்தில்): .............................................................

.......................................................................................................................( திரு/திருைதி/கசல்வி
II.

நிரந்தர முகவாி:…………………………………………………………………………………....

III.

வதிவிடத்தின் முகவாி:…………………………………………………………………………….

IV.

2019 ஆம் ஆண்டில் வதிவிடம் ைாறுபடுைாயின் புதிய வதிவிடத்தின் முகவாி:……………

……………………………………………………………………………………………………………….
2. இடைாற்றம் கசய்யப்படும் கதாழில் நிகலயம்:……………………………………………………..
3. பதவி ைற்றும் தரம்:………………………………………………………………………………………
3.1. சசகவக்கு உள்வாங்கப்பட்ட திகதி:…………………………………………………………………
3.2. தரத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்ட திகதி:………………………………………………………………….
4. பிறந்த திகதி :………………………2018.12.31 ஆந் திகதிக்கு வயது……………………………….
5. சசகவ விபரம்

நியைிக்கப்பட்ட திகதி

கதாழில் இருப்பிடம் இருந்து / வகர

...................................

........................................

..........................................................

...................................

........................................

..........................................................

6. எனது சவண்டுசகாள் வழங்கப்பட்டுள்ள இடைாற்றத்திகன இரத்துச்கசய்ய/ திருத்தம் கசய்வதற்காகும்.
7. சைன்முகறயீட்டுக்கான காரணம் ( பின் பக்கத்தில் குறிப்பிடவும்)
8. இடைாற்றத்தில் திருத்தம் சைற்ககாள்ளப்படல் சவண்டும்/கபற்றுக்ககாடுக்கப் பட சவண்டிய கதாழில்
நிகலயம்:
அகைச்சு:…………………………………………………………………………………………………….
திகணக்களம்:………………………………………………………………………………………………
திகதி:…………………………………….

……………………………………..
அலுவலாின் கககயாப்பம்
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(ஆ) திகணக்களத் தகலவாின் அவதானம்:
I. அலுவலக தகவல்களிற்கு ஏற்ப சைற்படித் தகவல்கள் உண்கையானகவயாகும்.
II. இவ்விடைாற்றத்திகன இரத்துச் கசய்தல்/ திருத்தம் சைற்ககாள்ளல் கதாடர்பான விடயங்ககள அறிவித்தல்
ைற்றும் பாிந்துகர:…………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

திகதி:……………………….

……………………………………………………………………
அகைச்சின் கசயலாளர்/ திகணக்களத் தகலவாின் கககயாப்பம்

( சதகவயற்ற கசாற்ககள கவட்டிவிடவும். பூரணப்படுத்தப்பட்ட தகவல்ககள உள்ளடக்கப்படாத
விண்ணப்பங்கள் சைன்முகறயீட்டுக் குழுவினால் கவனத்திற் ககாள்ளப்பட ைாட்டாது. சைலதிக தகவல்கள்
காணப்படின் பின்பக்கத்தில் குறிப்பிடவும்)
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ைாதிாிப் படிவ இலக்கம். 05A

வருடாந்த இடைாற்றம் கதாடர்பான சைன்முகறயீடுகள்
இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் வருடாந்த இடைாற்ற தீர்ைானம் கதாடர்பாக அரசாங்க சசகவ
ஆகணக்குழுவிற்கு சைன்முகறயீடுககள முன்கவத்தல் – 2019 ஆம் ஆண்டு
சைன்முகறயீட்டாளர் கதாடர்பான தகவல்கள்
அ. தனிப்பட்ட தகவல்கள்
01. முதகலழுத்துக்களுடன்
கபயர்
02.பதவி ைற்றும் வகுப்பு
03. பிறந்த திகதி:
YYYY/MM/DD
07. நிரந்தர முகவாி:

04. வயது
(31.12.2017 ஆந்

05. சதசிய
அகடயாள

திகதிக்கு)

அட்கட:

08. தற்காலிக

09. கதாகலசபசி இலக்கம்:

06. பால் (ஆண்/கபண்):

முகவாி:
அலுவலகம்:
பிரசதச கசயலகப் பிரவு:
ைாவட்டம்:

தனிப்பட்ட:

10. விவாகைான /

11. வாழ்க்ககத்

12.வாழ்க்ககத் துகணயின் கதாழில் ைற்றும்

விவாகைற்ற :

துகணயின்

கதாழில் நிகலயம்:

கபயர்:
13. பிள்களகளின்

14. அவர்களின்

எண்ணிக்கக

வயது:

15. கல்வி கற்கும் பாடசாகல:

ஆ. சசகவ கதாடர்பான தகவல்கள்:
16. பதவிசயற்ற திகதி:
17. தற்சபாகதய கதாழில் நிகலயம்:

18. கதாழில் நிகலயம் அகைந்துள்ள நகரம்:

19.தற்சபாகதய கதாழில் நிறுவனத்திற்கு

20. தற்சபாகதய கதாழில் நிகலயத்தின்

அறிக்ககயிட்ட திகதி:
YYYY/MM/DD

சசகவக்காலம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2018)
வரு.......ைாதம்.........திகதி..................

21. பயன்கிகடக்கும் ( விருப்பத்திற்குாிய) கதாழில் நிகலயகைான்றில்/ நிகலயங்களில் சசகவயாற்றி
உள்ளீரா?
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22. அரசாங்க
சசகவயில்
முன்கனய கதாழில்

கதாழில் நிகலயங்கள்

விருப்பிற்குாிய
கதாழில் நிகலயம் /
விருப்பைற்ற
கதாழில் நிகலயம்

நிகலயங்கள்:

சசகவக் காலம்

இருந்து

1

வகர

2
3
4
5
இ. இடைாற்றம் சகாரல் கதாடர்பான தகவல்கள் (உாிய கபட்டியினுள் √ அகடயாளைிடவும்)
23.
ஆம்
இடைாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்து
வருடாந்த இடைாற்றத்துக்கு விண்ணப்பித்தல்
இருப்பின் விண்ணப்பித்துள்ள
கதாழில் நிகலயங்கள்
இல்கல

1.
2.
3.
4.
5.

இடைாற்றம் கிகடக்கப்கபற்றிருப்பின் அச்சசகவ நிகலயம்
இடைாற்றம் கிகடக்கப்கபற்றுள்ள சசகவ நிகலயத்துக்கு, அலுவலாின் நிரந்தர வதிவிடத்திலிருந்து
உள்ள தூரம் (கி.ைீ) :24. இடைாற்ற சுழற்சியில் உள்ளடக்கப்படும் அலுவலர்களின் எண்ணிக்க ……………………………
25. இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு
விண்ணப்பித்தல்

ஆம்
இல்கல

26. அலுவலர் இதற்கு முன்னரான வருடங்களில் வருடாந்த இடைாற்றத்திற்காக விண்ணப்பித்துள்ளாரா?
இடைாற்றம் சகாரப்பட்டிருப்பின், இடைாற்றம் சகாரப்பட்டுள்ள வருடம் ைற்றும் சசகவ நிகலயம்
சகாரப்பட்டுள்ள வருடம்

சகாரப்பட்டுள்ள சசகவ நிகலயங்கள்
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27. சைற்குறிப்பிட்ட இலக்கம் 26 இன் பிரகாரம் சகாரப்பட்டுள்ள வருடாந்த இடைாற்றக் சகாரல்
கதாடர்பாக கிகடக்கப்கபற்றுள்ள தீர்ைானங்கள்:( இடைாற்றகைான்று கிகடக்கப்கபறாதிருப்பின் அது கதாடர்பாக குறிப்பிடவும்)

ஈ. ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சகாரல்கள் கதாடர்பான தகவல்கள்:28. ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சகாரல்கள்
இடைாற்றத்திகன இரத்துச்
இடைாற்றத்திகன திருத்தம் கசய்வதற்கு சகாரப்பட்டிருப்பின்
கசய்தல்
அவ்வாறு சகாாிய கதாழில் நிகலயங்கள்
1.
திருத்தியகைத்தல்
2.
புதியகதாரு இடைாற்றத்திகனப்
3.
கபற்றுக்ககாள்ளல்
29. இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழுவின் தீர்ைானங்கள்:-

உ. அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவிடம் சைர்ப்பித்துள்ள சைன்முகறயீடுகள் கதாடர்பான தகவல்கள்:30. இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழுத் தீரைானத்திற்கு எதிராக அரசாங்க சசகவகள் ஆகணக்குழுவிற்கு
சைன்முகறயீட்கட முன்கவப்பதற்கான காரணங்கள்
1.
2.
3.

31. சைற்படி காரணங்ககள நிரூபிப்பதற்கான எழுத்துமூலச் சான்றின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள்
பின்வருைாறு இகணக்கப்பட்டுள்ளன.
இகணப்பு (01) ……………………………………………………………………….................................
இகணப்பு (02) …………………………………………………………………………………………….
இகணப்பு (03) …………………………………………………………………………….........................
32. சகாரப்படும் சலுகககள்
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………..

சைற்குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் அகனத்தும் உண்கையானதும், சாியானகவயும் எனக் கூறுகின்சறன்.

………………………

…………………...............

திகதி

ஒப்பம்
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ஊ. அகைச்சு / திகணக்களத் தகலவர்களின் பாிந்துகரகள்
அலுவலாினால்

சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள

சைற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

தகவல்கள்

அவாின்

பிரத்திசயகக்

சகாப்பிற்கு இணங்க சாியானகவ என உறுதிப்படுத்துகின்சறன். 2018 வருடாந்த இடைாற்றம் கதாடர்பாக
அரசாங்க
சசகவகள்
ஆகணக்குழுவுக்கு
முன்கவக்கப்பட்டுள்ள
சைன்முகறயீட்டிகன
பாிந்துகரக்கின்சறன். கீழ்வரும் காரணங்களின் அடிப்பகடயில் பாிந்துகர கசய்யவில்கல.
i.

…………………………………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………………………………...

…………………

………………..

திகதி

கககயாப்பம்

எ. இடைாற்ற அதிகாாியின் பாிந்துகர
i.

இடைாற்ற சுழற்சியில் கதாடர்புபடும் அலுவலர்களின் எண்ணிக்கக

ii.

சைன்முகறயீடு கதாடர்பான பாிந்துகரகள்: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………

……………………

திகதி

கககயாப்பம்
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படிவ இலக்கம். 05B

வருடாந்த இடைாற்றம் கதாடர்பான சைன்முகறயீடுகள்
இலங்கக கணக்காளர் சசகவயின் வருடாந்த இடைாற்ற தீர்ைானம் கதாடர்பாக அரசாங்க சசகவ
ஆகணக்குழுவிற்கு சைன்முகறயீடுககள முன்கவத்தல் – 2019 ஆம் ஆண்டு
பிரதியீட்டு அலுவலர் கதாடர்பான தகவல்கள்

I.

சைன்முகறயீட்டு அலுவலாின் கபயரும் பதவியும் :.......

II.

சைன்முகறயீட்டு அலுவலருக்குாிய பிரதியீட்டு அலுவலர் கதாடர்பான விபரம்

அ. தனிப்பட்ட தகவல்கள்
01.
முதகலழுத்துக்களுடன்
கபயர்
02.பதவி ைற்றும்
வகுப்பு
03. பிறந்த திகதி:
YYYY/MM/DD

04. வயது (31.12.2018

05. சதசிய
அகடயாள

ஆந் திகதிக்கு)

06. பால் (ஆண்/கபண்):

அட்கட:
07. நிரந்தர முகவாி:

08. தற்காலிக முகவாி:

09. கதாகலசபசி இலக்கம்:
அலுவலகம்:
தனிப்பட்ட:

10. விவாகைான /

11. வாழ்க்ககத்

12.வாழ்க்ககத் துகணயின் கதாழில் ைற்றும்

விவாகைற்ற :

துகணயின் கபயர்:

கதாழில் நிகலயம்:

13. பிள்களகளின்
எண்ணிக்கக

14. அவர்களின் வயது:

15. கல்வி கற்கும் பாடசாகல:

ஆ. சசகவ கதாடர்பான தகவல்கள்:
16. பதவிசயற்ற திகதி:
17. தற்சபாகதய கதாழில் நிகலயம்:

18. கதாழில் நிகலயம் அகைந்துள்ள நகரம்:

19.தற்சபாகதய கதாழில் நிறுவனத்திற்கு

20. தற்சபாகதய கதாழில் நிகலயத்தின்

அறிக்ககயிட்ட திகதி:
YYYY/MM/DD

சசகவக்காலம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2018)

வரு.......ைாதம்.........திகதி..................
21. பயன்கிகடக்கும் ( விருப்பத்திற்குாிய) கதாழில் நிகலயகைான்றில்/ நிகலயங்களில் சசகவயாற்றி
உள்ளீரா?
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22. அரசாங்க

கதாழில் நிகலயங்கள்

விருப்பிற்குாிய
கதாழில்
நிகலயம் /
விருப்பைற்ற
கதாழில்
நிகலயம்

சசகவயில்
முன்கனய
கதாழில்
நிகலயங்கள்:

சசகவக் காலம்

இருந்து

1

வகர

2
3
4
5
6
இ. இடைாற்றம் சகாரல் கதாடர்பான தகவல்கள் (உாிய கபட்டியினுள் √ அகடயாளைிடவும்)
23.
ஆம்
இடைாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்து
வருடாந்த இடைாற்றத்துக்கு விண்ணப்பித்தல்
இருப்பின் விண்ணப்பித்துள்ள
கதாழில் நிகலயங்கள்
இல்கல

1.
2.
3.

இடைாற்றம் கிகடக்கப்கபற்றிருப்பின் அத்கதாழில் நிகலயம்
இடைாற்றம் கிகடக்கப்கபற்றுள்ள சசகவ நிகலயத்துக்கு, அலுவலர் நிரந்தர வதிவிடத்திலிருந்து உள்ள
தூரம் (கி.ைீ) :-

24. இடைாற்ற சுழற்சியில் உள்ளடக்கப்படும் அலுவலர்களின் எண்ணிக்க ……………………………
ஆம்

25. இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு விண்ணப்பித்தல்

இல்கல
26. அலுவலர் இதற்கு முன்னரான வருடங்களின் சபாது வருடாந்த இடைாற்றங்களுக்காக விண்ணப்பித்துள்ளாரா?
இடைாற்றங்கள் சகாரப்பட்டு இருப்பின், இடைாற்றங்கள் சகாரப்பட்டுள்ள வருடங்கள் ைற்றும் சகாரப்பட்டுள்ள
சசகவ நிகலயங்கள்
சகாரப்பட்டுள்ள வருடங்கள்

சகாரப்பட்டுள்ள சசகவ நிகலயங்கள்
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27. சைற்கூறப்பட்ட இலக்கம் 26 இன் பிரகாரம் சகாரப்பட்டுள்ள வருடாந்த இடைாற்றங்கள் கதாடர்பாக
கிகடக்கப்கபற்றுள்ள தீர்ைானங்கள்:-

ஈ. ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சகாரல்கள் கதாடர்பான தகவல்கள்:28. ைீளாய்வுக் குழுவிற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சகாரல்கள்
இடைாற்றத்திகன இரத்துச்
இடைாற்றத்திகன திருத்தம் கசய்வதற்கு சகாரப்பட்டிருப்பின்
கசய்தல்
அவ்வாறு சகாாிய கதாழில் நிகலயங்கள்
1.
திருத்தியகைத்தல்
2.
புதியகதாரு இடைாற்றத்திகனப்
3.
கபற்றுக்ககாள்ளல்

29. இடைாற்ற ைீளாய்வுக் குழுவின் தீர்ைானங்கள்

உ. அரசாங்க சசகவகள் ஆகணக்குழுவிடம் சைர்ப்பித்துள்ள சைன்முகறயீடுகள் கதாடர்பான தகவல்கள்:30. அரசாங்க சசகவ ஆகணக்குழுவிடம் சைன்முகறயீகடான்றிகன சைர்ப்பித்துள்ளீரா / இல்கலயா
என்பது பற்றி:-

31. சைன்முகறயீட்டாளாின் சகாாிக்கககய நிகறசவற்றுவதற்குள்ள இயலுகை கதாடர்பாக அரச நிருவாக
வியடப் கபாறுப்பு அகைச்சின் கசயலாளரது சிபார்சு:.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

………………………

…………………...............

திகதி

கககயாப்பம்
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