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ப ாது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

சுதந்திர சதுக்கம்  

பகாழும்பு 07. 
 

2022.06.22 
 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்  

மாகாண பிரதம  பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத ைவையில் அரே 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு உள்நாட்டு / வைளிநாட்டு ேம்பளமற்ற லீவு ைழங்குதல் 

 

அரச உத்தியயாகத்தர்களுக்கு சம் ளமில்லாத லீவிகன வழங்குவதற்கு, தா ன விதிக் யகாகவயில் 

தற்ய ாதிருக்கும் ஏற் ாடுகளுக்கு புறம் ாக மீண்டும் அறிவிக்கும் வகர வியசட ஏற் ாடுகளின் கீழ் 

உள்நாட்டு/பவளிநாட்டு சம் ளமற்ற லீவு வழங்குவதற்கு 2022.06.13 அன்று நகடப ற்ற 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

02. பின்வரும் யநாக்கங்களுக்காக அரச உத்தியயாகத்தர்களுக்கு அவர்களின் பமாத்த 

 தவிக்காலத்தின் அதிக ட்சம் ஐந்து (05) வருடங்களுக்கு உட் ட்டு உத்தியயாகத்தரின் யசகவ 

மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு ஏற்புகடயதாக்கிக் பகாள்ளக்கூடிய வககயில் சம் ளமில்லாத 
பவளிநாட்டு லீவு லீவிகன ப ற்றுக்பகாள்ள முடியும். 

 

அ)  வைளிநாடு வேல்ல 

  

 உத்தியயாகத்தரின் திறன் விருத்தி அல்லது பவளிநாடு பசன்றதன் பின்னர் ஒரு பதாழிலில் 

ஈடு டுவதற்குக இந்த லீவு வழங்கப் டுவதுடன், இதன் ய ாது முதல் சந்தர்ப் த்தில் 

பதாழிபலான்றில் ஈடு டுவதாக தகவல்ககள சமர்ப்பிக்க யவண்டிய அவசியமில்கல 

என் துடன், முகறயான நகடமுகறகயப் பின் ற்றி சம் ளமற்ற லீவுக்கான 

அனுமதிகயப் ப ற நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டும். 

 

ஆ)  வைளிநாட்டு நிறுைனவமான்றில் வதாழிவலான்றில் ஈடுபட 

  

 இதன்ய ாது, உத்தியயாகத்தர் குறித்த சம் ளமற்ற லீவு காலத்தில் பவளிநாட்டில் ஈடு ட  

உத்யதசித்துள்ள பதாழில் மற்றும் அது பதாடர் ான தகவல்ககள லீவிகன அங்கீகரிக்கும் 

அதிகாரிக்கு சமர்ப்பித்து முகறயான நகடமுகறகயப் பின் ற்றி சம் ளமற்ற 

பவளிநாட்டு லீவுக்கான அனுமதிகயப் ப ற நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டும். 

 

03. யமலும், 35 வயதிற்குட் ட்ட அரச உத்தியயாகத்தர்கள், தகவல் பதாழில்நுட்  அறிவு, 

ஆங்கிலம் அல்லது யவறு எந்த பமாழி/பமாழிகள்  ற்றிய அறிகவ வளர்த்துக் பகாள்ள அல்லது 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட நிறுவனபமான்றில் பதாழில்  யிற்சிகய பூர்த்திபசய்வதற்கு அதிக ட்சம் ஒரு 

வருடத்திற்கு உட் ட்டு உள்நாட்டு அல்லது பவளிநாட்டு சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றுக்பகாள்ள 

முடியும். இதன்ய ாது, அது பதாடர் ான தகவல்ககள லீவிகன அங்கீகரிக்கும் அதிகாரியிடம் 

சமர்ப்பித்து, சம் ளமற்ற உள்நாட்டு அல்லது பவளிநாட்டு லீவிற்கான முகறயான அங்கீகாரத்கதப் 

ப ற்றுக்பகாள்ள நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டும். 

 



 

  

 

04.  யமயல உள்ள 02 அல்லது 03 இன்  டி சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றுக்பகாள்ளும் 

உத்தியயாகத்தர்களுக்கு பின்வரும் ஏற் ாடுகள் ப ாருந்தும். 

 

அ) மீள அறியத்தரும் வகரயில் சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றுக்பகாள்ளும் 

உத்தியயாகத்தர்களில் அவ்வாறு ப ற்றுக்பகாள்ளப் டும் சம் ளமற்ற லீவின் கால 

எல்கலகய அவர்களின் யசகவ மூப்புநிகல மற்றும் ஓய்வூதியத்கத 

கணக்கிடுவதற்காக யசகவக் காலமாக கணிப்பீடு பசய்யப் டும். 

 

ஆ) இவ்யவற் ாடுககள அறிமுகப் டுத்துவதற்கு முன்னர் தா ன விதிக் யகாகவ 

ஏற் ாடுகளின் கீழ் பவளிநாடு பசன்று இதுவகர நாடு திரும் ாத, அங்கீகரிக்கப் ட்ட 

விடுமுகற காலப் குதியில் உள்ள உத்தியயாகத்தர்கள், சம் ளத்துடனான லீவு அல்லது 

சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றிருப் தன் காரணமாக கட்டாய யசகவக் காலத்துக்கு 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ள உத்தியயாகத்தர்கள், கட்டாய யசகவக் காலத்கத நிகறவு 

பசய்துள்ள உத்தியயாகத்தர்கள் மற்றும் தகுதிகாண் காலத்தில் உள்ள நிகறயவற்றுத்  

தரத்தில்  அல்லாத உத்தியயாகத்தர்களுக்காக இங்கு "அ" வின்  டி லீவிகன 

ப ற்றுக்பகாள்ள முடியும். நிகறயவற்று தரத்கதச் யசர்ந்த உத்தியயாகத்தர்கள் இங்கு 

(அ) இன்  டி லீவிகன ப ற்றுக்பகாள்ள யசகவயில் நிரந்தரமாக்கப் ட்டிருக்க 

யவண்டும். 

 

இ)  இங்கு "ஆ" வின்  டி லீவிகன வழங்கும் ய ாது கட்டாய  யசகவ காலத்துக்கு உட் ட்ட 

உத்தியயாகத்தர்களுக்கான லீவிகன முடிவுறுத்தி மீள யசகவக்கு சமூகமளித்ததன் 

பின்னர் ஏற்கனயவ ஒப் ந்தம் பசய்துள்ளவாறு ஆரம்  கட்டாய யசகவக் 

காலத்துக்குரிய கட்டாய யசகவக் காலத்கத பூரணப் டுத்துதல் யவண்டும். அத்யதாடு 

இப்புதிய ஏற் ாடுகளுக்ககமய ப ற்றுக் பகாள்ளப் டும் சம் ளமற்ற லீவு காலத்திற்கு 

கட்டாய யசகவக் காலம் விதிக்கப் டாது. 

 

ஈ) தகுதிகாண் காலத்தில் உள்ள உத்தியயாகத்தர்களின் தகுதிகாண் காலத்தில் பூர்த்தி  

பசய்திருக்க யவண்டிய  யதகவப் ாடுககள முழுகமப் டுத்தும் வகர அரசாங்க 

யசகவ ஆகணக்குழுவின் நகடமுகற ஒழுங்கு விதிக் யகாகவயின் பிரகாரம்  மீள 

யசகவக்கு சமூகமளித்ததன் பின்னர் அதிக ட்சம் 03 வருடங்கள் வகர தகுதிகாண் 

காலம் நீடிக்கப் ட முடியும். 

 

உ)  தா ன விதிக்யகாகவயின் ஏற் ாடுகளுக்கு ஏற்  தற்ய ாது பவளிநாட்டு சம் ளமற்ற 

லீவின் அடிப் கடயில் உள்ள உத்தியயாகத்தர்களுக்கு அவர்கள் தற்சமயம் ப ற்றுள்ள 

சம் ளமற்ற லீவுக் கால எல்கலகய  யமற் டி 02 அல்லது 03ஆம்  ந்தியில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ள யநாக்கங்களுக்காக வழங்குமாறு லீவிகன அனுமதிக்கும் 

அதிகாரியிடம் யகாரிக்கககய முன்கவக்க முடியும். அதற்கான அனுமதி கிகடக்கப் 

ப றும் திகதியின் பின்னர் யசகவக் காலம் அவர்களின் யசகவ மூப்புநிகல மற்றும் 

ஓய்வூதியத்கத கணக்கிடுவதற்காக யசகவக் காலமாக கணிக்க முடியும். யமலும் 

தற்சமயம் சம் ளமற்ற லீவின் அடிப் கடயில் உள்ள உத்தியயாகத்தர்கள், லீகவப் 
ப ற்றுள்ளதன் காரணமாக கட்டாய யசகவக் காலத்துக்கு உட் டுத்தப் ட்டுள்ள 

உத்தியயாகத்தர்கள் மற்றும் கட்டாய யசகவக் காலத்கத நிகறவு பசய்துள்ள 

உத்தியயாகத்தர்களுக்கு அந்த லீவு காலத்கதயும் உள்ளடக்கி அதிக ட்சம் 05 

வருடங்கள் வகர இவ்யவற் ாடுகளின் கீழ் லீவு வழங்கப் ட முடியும். 

உத்தியயாகத்தருக்கு யமற் டி 02 அல்லது 03 இன் ஏற் ாடுகளின் கீழ் 

ப ற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அதிக ட்ச லீவு காலம் 05 வருடங்களுக்கு 

மட்டுப் டுத்தப் டும். 

 

 



 

  

ஊ)  சம் ளமற்ற உள்நாட்டு லீவிகனப் ப ற்றுக்பகாள்ளும் உத்தியயாகத்தர்கள் அவர்களின் 

ஆதனக் கடன் தவகணக் கட்டணம் மற்றும் அதற்குரிய வட்டித் பதாகககய மாதாந்தம் 

பசலுத்துவது  பதாடர்பில் கடன் வழங்கிய வங்கியுடன் கலந்துகரயாடி உசிதமான 

யவகலத்திட்டபமான்றிகன முன்பனடுப் தற்கும் ஏகனய கடன்ககள 

முழுகமயாகயவா அல்லது தவகண அடிப் கடயியலா அறவிட்டுக் பகாள்வது 

பதாடர்பில் லீவிகன அனுமதிக்கும் அதிகாரியினால் ப ாருத்தமான ஒரு திட்டம் 

வகுக்கப் ட யவண்டும். யமற் டி 02 அல்லது 03 இன் ஏற் ாடுகளின் கீழ் பவளிநாடு 

பசல்லும் ஒரு உத்தியயாகத்தர் அவரது லீவு அங்கீகரிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் அவர் 

ப ற்றுக்பகாண்டுள்ள அகனத்து கடன் பதாகககயயும் பசலுத்தி முடிக்க யவண்டும். 

இதற்கான மாற்று முகறகமபயான்கற அறிமுகப் டுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறித்து 

திகறயசரியுடன் கலந்துகரயாடி அதற்குத் யதகவயான ஏற் ாடுககள 

அறிமுகப் டுத்துவது குறித்து எதிர்காலத்தில் கவனம் பசலுத்தப் டும். 

 

எ)  உத்தியயாகத்தர் நாட்கட விட்டு பவளியயறியுள்ள சந்தர்ப் த்தில்  அந்த லீவிகன 

அங்கீகரிக்கும் திகதிக்கு முந்கதய நாள் உரித்தாகும் ஆரம்  சம் ளத்துக்குரிய  

விதகவகள் அநாகதகள்/ தபுதாரர்கள்  ங்களிப்புத் பதாகககய ஓய்வூதியப் 

 ணிப் ாளர் நாயகத்திற்கு பவளிநாட்டு  ணத்தில் அனுப்பீடு பசய்ய நடவடிக்கக 

எடுக்கப் ட யவண்டும். உள்நாட்டில் சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றுக்பகாள்ளும் 

உத்தியயாகத்தர் அக்காலப் குதியில் குறித்த  ங்களிப்புத் பதாகககய இலங்ககயில் 

பசல்லு டியாகும்  ணத்தில் பசலுத்த யவண்டும். 

 

ஏ)  எவயரனும் ஒரு உத்தியயாகத்தர் சம் ளமற்ற அல்லது சம் ளத்துடன் தற்சமயம் 

பவளிநாட்டில் அந்த அங்கீகரிக்கப் ட்ட லீவு காலப் குதியில் இருப் ாராயின் 

அத்தககய உத்தியயாகத்தர் பதாடர்ந்தும் இங்கு குறிப்பிடப் ட்டுள்ள 

நி ந்தகனகளுக்கு கட்டுப் ட்டு சம் ளமற்ற பவளிநாட்டு லீவிகனப் 

ப ற்றுக்பகாள்ள விரும்புவாராயின் அதற்காக அவசியப் டும் முகறயான 

அனுமதிகய இந்நாட்டுக்கு வருகக தராமல் ப ற்றுக்பகாள்ள வாய்ப் ளிக்க முடியும். 

இதற்காக இந்த உத்தியயாகத்தரினால் எழுத்து மூலமான ஒரு யகாரிக்கக 

சம் ந்தப் ட்ட அகமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்க யவண்டும். 

 

ஐ)  சம் ளமற்ற லீவுக் காலப் குதியினுள் தரப் டுத்தல்களுக்காக அவசியப் டும் யசகவக் 

காலம் தவிர்ந்த ஏகனய அகனத்து தகககமககளயும் முழுகமப் டுத்தியுள்ள 

உத்தியயாகத்தருக்கு அவரின் தரமுயர்வு சம் ளமற்ற லீவுக் காலப் குதிகய நிகறவு 

பசய்து யசகவக்கு சமூகமளித்ததன் பின்னர் தகககமககளப் பூரத்தி பசய்யும் நாள் 

முதல்  யன்வலுப்ப றும் வககயில் வழங்குதல் மற்றும் பவற்றிடங்களின் 

அடிப் கடயில் வழங்கப் டும் தரமுயர்த்தல்களுக்காக யசகவப் பிரமாணம்/ 

ஆட்யசர்ப்பு நகடமுகற மூலம் விதிக்கப் ட்டுள்ள முகனப் ான யசகவக் காலத்கத 

முழுகமப் டுத்த  ரிந்துகரக்க யவண்டும். 

 

ஒ)  ஒழுக்காற்று நடவடிக்ககக்கு ஏற்  ஒழுக்காற்று அதிகாரி அல்லது நிறுவனத் 

தகலவரினால் ஆரம்  விசாரகண நடவடிக்ககககள துவங்கியுள்ள 

உத்தியயாகத்தருக்கு இந்த ஏற் ாடுகளின் கீழ் சம் ளமற்ற லீவு வழங்கப் டக் கூடாது. 

 

ஓ)  இந்த ஏற் ாடுகளின் கீழ் வழங்கப் டும் சம் ளமற்ற லீவுக்கு கட்டாய யசகவக் காலம் 

விதிக்கப் டமாட்டாது. பவளிநாடு பசல்லும் உத்தியயாகத்தர்கள் லீவுக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் ய ாது ப ாது 126  டிவத்தில் இல.07 இன் கீழ் லீவிகன யகாருவது 

இந்த சுற்றறிக்ககயின் எந்த பிரிவின் ஏற் ாடுகளுக்கு கீழ் என் கத பதளிவாகக் 

குறிப்பிட யவண்டும். அதற்கு யமலதிகமாக இத்துடன் இகணக்கப் ட்டுள்ள 

இகணப்பு 01 எனக் காட்டப் ட்டுள்ள  ஒப் ந்தபமான்றிகனயும் லீவிகன 

அனுமதிக்கும் அதிகாரியுடன் பசய்துபகாள்ள யவண்டும்..  



 

  

ஓள) இந்த ஏற் ாடுளின் கீழ் லீவு வழங்கப் டும் உத்தியயாகத்தர்களின் வி ரங்ககள 

உள்ளடக்கிய அறிக்கக திகணக்களத் தகலவர்கள் / நிறுவனத் தகலவர்களினால் 

ய ணப் ட யவண்டும் என் துடன், குறித்த உத்தியயாகத்தர்கள் பதாடர் ான 

தகவல்ககள அவர்களின் நியமன அதிகாரிக்கு மாதாந்தம் அறிக்ககயிட யவண்டும். 

 

க) இவ்யவற் ாடுகளின் கீழ் லீவு வழங்கும் அதிகாரம் அகமச்சின் பசயலாளருக்யக 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. இதற்காக பசயலாளருக்கு உதவுவதற்காக அகமச்சின் யமலதிக 

பசயலாளர் ஒருவரின் தகலகமயில் அகமச்சின் மூன்று சியரஷ்ட 

உத்தியயாகத்தர்ககளக் பகாண்ட ஒரு நிகலயான குழுகவ அகமத்து அதன் 

 ரிந்துகரகயப் ப ற்றுக்பகாள்ள நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டும். அகமச்சின் கீழ் 

உள்ள ஒரு திகணக்களத்தின் உத்தியயாகத்தராயின் சம் ந்தப் ட்ட திகணக்களத்தின் 

தகலவர் இந்த குழுவின் ஒரு மாற்று உறுப்பினராக இருக்க யவண்டும். இதன் ய ாது 

அரச உத்தியயாகத்தர்களுக்கு இந்த முகறகமயின்  டி லீவிகன வழங்குவது குறித்த 

அரச நிறுவனங்களின்  ணிககள முகறயாகவும் விகனத்திறனாகவும் ய ணுவதற்கு 

தகட ஏற் டாது என் கத லீவிகன அனுமதிக்கும் அதிகாரியினால் 

உறுதிப் டுத்தியதன் பின்னர் மட்டுயம லீவு அங்கீகரிக்கப் ட யவண்டும். அவ்வாறு 

உத்தியயாகத்தர்களுக்கு சம் ளமற்ற லீவிகன வழங்குவது பதாடர்பில் அந்தந்த 

அகமச்சு / திகணக்களத்தினால் தாமாகயவ முகறயான ஒழுங்குவிதிககள 

பசய்துபகாள்ள நடவடிக்கக எடுக்க யவண்டும். 

 

ச)  அரசாங்க நிதியத்தின் அடிப் கடயில் நகடமுகறப் டுத்தப் டும் அரச  பதாழில் 

முயற்சி உத்தியயாகத்தர்களுக்கு இவ்யவற் ாடுககள ஏற்புகடயதாக்கிக் பகாள்வது 

பதாடர்பிலான ஆயலாசகனகள் நிதி அகமச்சினால் பவளியிடப் டும். 

 

ட) இந்த சுற்றறிக்கக ஏற் ாடுகளுக்கு ஏற்  பவளிநாடு பசல்லும் அகனத்து 

உத்தியயாகத்தர்களும் உள்நாட்டு வங்கி முகறகமயின் ஊடாக பின்வருமாறு 

முகறயாக தனது ப யரில் ஆரம்பிக்கப் டும் வதியாயதார் பவளிநாட்டு நிதிக் 

கணக்கிற்கு (NRFC)   ணம் அனுப்பீடு பசய்ய யவண்டும். 

 

i.  ஆரம்  நிகல யசகவ வகுதிகய யசர்ந்த உத்தியயாகத்தர்கள்   -  மாதாந்தம் 100 அ.படா 

ii. இரண்டாம் நிகல யசகவ வகுதிகய யசர்ந்த உத்தியயாகத்தர்கள் - மாதாந்தம் 200 அ.படா 

iii. மூன்றாம் நிகல யசகவ வகுதிகய யசர்ந்த உத்தியயாகத்தர்கள்   - மாதாந்தம் 300 அ.படா 

iv.  நிகறயவற்றுத்தர யசகவ வகுதிகய யசர்ந்த உத்தியயாகத்தர்கள்  - மாதாந்தம் 500 அ.படா 

 

 உத்தியயாகத்தர் பவளிநாட்டில் பதாழில் பசய்யும் ய ாது யமற்கூறப் ட்டுள்ள 

 ணத்கத அல்லது பதாழில் மூலம் கிகடக்கும் சம் ளத்தில் 25% ஐ அனுப்பீடு பசய்ய 

முடியும்.. இவ்வாறு  ணம் அனுப்பீடு பசய்வதற்காக பவளிநாடு பசன்ற நாள் முதல் 02 

மாத நிவாரணக் காலம் வழங்கப் டுவதுடன், மூன்றாவது மாதத்தில் இருந்து  ணம் 

அனுப்  யவண்டும். 

த)  இவ்யவற் ாடுகளுக்கு அகமய சம் ளமற்ற லீவிகனப் ப ற்றுள்ள 

உத்தியயாகத்தர்களின் யசகவ மூப்புநிகலகயக் கணக்கிடுவது உத்தியயாகத்தர் மீள 

அரச யசகவக்கு சமூகமளித்ததன் பிற் ாடாகும் என் யதாடு ஓய்வூதியத்கத 

கணக்கிடுவதற்காக இச் யசகவக் காலத்கத ஏற்புகடயதாக்கிக் பகாள்ளவதானது 

உத்தியயாகத்தர் மீள யசகவக்கு சமூகமளித்து முகறயாக ஓய்வு ப றும் சந்தர்ப் த்தில்  

யமற்பகாள்ளப் ட யவண்டும். யமற் டி “ச“ வின் கீழ் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளவாறு 

முகறயாக நாட்டுக்கு  ண அனுப்பீடு பசய்யாத அல்லது யமயல “ஓ“ இல் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ள ஒப் ந்தத்தில் உள்ள நி ந்தகனகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

யமற் ட்டவற்கற மீறும் உத்தியயாகத்தர்களின் சம் ளமற்ற லீவு காலம் யசகவ மூப்பு 

மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு கணக்கிடுவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப் ட மாட்டாது. 

 



 

  

05. இந்த சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகள் 2022.06.22 ஆம் திகதி முதல் நகடமுகறயாகும்.   

 

 

 

ஒப் ம்./ எம்.எம்.பி.யக. மாயாதுன்பன 

பசயலாளர் 

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

 



ஒப்பந்தப் பத்திரம்  

சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத ைவையில் அரே உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு உள்நாட்டு / 

வைளிநாட்டு ேம்பளமற்ற லீவுைவள ைழங்குதல். 

 

இங்கு கீழே "முதலாம் தரப்பினர்" என அழேக்கப்படுவது இலங்ழக சனநாயக ழசாசலிசக் 

குடியரசின்..........................................................( அழைச்சின் பபயர்) பசயலாளர் ............................. ....................... (பபயர்) 

ைற்றும் இதன்பிறகு ……………………………..(அழைச்சின் பபயர்)  பசயலாளர் என்று அழேக்கப்படும் நபர் ஒரு 

தரப்பினராகவும், 

இங்கு "இரண்டாம் தரப்பினர்" ஆக அழேக்கப்படுவது கீழே பபயர் குறிப்பிடப்படும் பின்வரும் நபர்கள் / 

உத்திழயாகத்தர் ைற்ற தரப்பினருக்கு கட்டுப்பட்டு இரு தரப்பினருக்கும் இழடயிலான ............................ஆண்டு 

........................... ைாதம் ................................ ஆந் திகதி ................................................ என்ற இடத்தில் ழகச்சாத்திடப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் பத்திரைாகும். 

ழைற்கூறிய முதலாம் தரப்பினரால், ழைற்கூறிய இரண்டாம் தரப்பினரான 

....................................................................................( உத்திழயாகத்தரின் நிரந்தர முகவரி ) இல் வதியும் 

...........................................( அழைச்சு / திழைக்களம்) இல் ...................................................... எனும் பதவிழய வகிக்கும் 

...........................................................  (உத்திழயாகத்தரின் முழுப் பபயர்) என்பவருக்கு பின்வரும் நிபந்தழனகள் ைற்றும் 

கடப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு அரச உத்திழயாகத்தர்கள்  பதாடர்பான ழசழவ மூப்பு ைற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பு 

ஏற்படாத வழகயில் உள்நாட்டு  அல்லது பவளிநாட்டு சம்பளைற்ற லீவுகழளப் பபற அனுைதியளிக்கப்படும். 

அந்நிபந்தழனகள் ைற்றும் கடப்பாடுகள் யாபதனில், 

10(   உத்திழயாகத்தர் சம்பளைற்ற உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவிற்கான அனுைதிழய பபற்றுக் பகாள்ளும் 

ழபாது உரிய நழடமுழறழயப் பின்பற்றுவழத உறுதிபசய்தல் ழவண்டும்.   

10(   உத்திழயாகத்தரினால் பபறப்படும் ழைற்கூறப்பட்ட உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவுக் காலம் (.......................) 

ஆந் திகதி முதல் (.........................) ஆந் திகதி வழரயாகும் என்பழதாடு, அந்த லீவுக் காலம் அதிகபட்சம் ( 10/10 (* 

வருடத்துக்கு வழரயறுக்கப்படல் ழவண்டும். )பபறப்படும் சம்பளைற்ற லீவுக் காலம் ,அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ழக 

01/0100 இன் 10 ஆம் பந்திக்கழைய அதிகபட்சம் 10 வருடத்திற்கும் ,அதன் 10 ஆம் பந்திக்கழைய அதிகபட்சம் 10 

வருடங்களுக்கும் வழரயறுக்கப்படல் ழவண்டும்(. 

10(   உத்திழயாகத்தர் உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவிற்கான அனுைதிழய பபற்றுக் பகாள்ளும்  ழபாது  

ழைற்கூறப்பட்ட ஏற்பாடுகழள உள்ளடக்கிய ....................ஆந் திகதி ைற்றும் இலக்கம் ..................... உழடய பபாது 

நிர்வாக சுற்றறிக்ழகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகழள அவ்வாழற ழதழவக்ழகற்ப பின்பற்றப்படுவதற்கு  

பபாறுப்பாக இருத்தல் ழவண்டும். 

11(  ழைற்கூறப்பட்ட சுற்றறிக்ழகயின் ஏற்பாடுகழள முழுழைப்படுத்துவதற்கு தவறும்பட்சத்தில் 

உத்திழயாகத்தரின் ழசழவ மூப்புநிழல ைற்றும் ஓய்வூதிய உரித்துடழைழய இேக்க ழநரிடும். 

ழைற்கூறப்பட்ட நிபந்தழனகள் ைற்றும் கடப்பாடுழள மீறுவது குற்றைாகும் என்பழதாடு, அவ்வாறான நிழலயில் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளினால் எடுக்கப்படும் எந்தபவாரு ஒழுக்காற்று ைற்றும் சட்ட நடவடிக்ழககளுக்கும் 

உத்திழயாகத்தர் கட்டுப்பட்டவராவார். 

அதற்குச் சாட்சியாக ழைழல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலாம் தரப்பினர் ...........................................................அழைச்சின்  

பசயலாளர் ........................................................... (பபயர்) ைற்றும் இரண்டாம் தரப்பினர்                    

........................................................( உத்திழயாகத்தரின் முழுப் பபயர்) என்ற இரு தரப்பினராலும் ............. .....................ஆம் 

ஆண்டு .............................................ஆம் ைாதம் ................................ஆந் திகதி ழகச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 

1) முதலாம் தரப்பினர் ........................................................... (ஒப்பம்) 

                                                        ......................... (ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

                                                        ......................... (உத்திழயாகபூர்வ இறப்பர் பதவி முத்திழர) 

 

2) இரண்டாம் தரப்பினர் ........................................................... (ஒப்பம்) 

                                                             ......................... (ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

சாட்சிகள் 

 1  ............................(ழகபயாப்பம்) 

     ............................( பபயர்) ............................(ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

     ............................(முகவரி) 

2  ............................(ழகபயாப்பம்) 

     ............................( பபயர்) ............................(ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

     ............................(முகவரி) 

இழைப்பு  01 




