
 

  1 

அபசாங்க ிருயாக சுற்ிக்கக : 21/2022 

  து இ : PA/PMS/1/MP-Staff 

  பாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,  

  நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளுபாட்சி அகநச்சு  

  சுதந்திப சதுக்கம் 

  பகாழும்பு 07. 

 

  2022.09.23 

அகநச்சின் பசனார்கள்  

நாகாண ிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள்  

 

பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிர்கின் ிபத்தியனக தயினணிக்காக 

அபசாங்க யசகயனில் ஈடுடுகின் உத்தியனாகத்தர்ககத் தற்காலிகநாக 

இகணத்தல் 
 

பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிர்கின் ிபத்தியன தயினணிக்கு ின்யரும் தயிகள் 

அங்கீகாிக்கப்ட்டுள். 

 

தயி 
தயி 

ண்ணிக்கக 

ஆபாய்ச்சி உத்தியனாகத்தர் 01 

பசனார்/ழுதுர் 01 

தட்படழுத்தார் 01 

சாபதி 02 

அலுயகப் ணினார் 01 

  

02. யநய குிப்ிட்ட தயிகள் அகத்தும் தற்காலிகநாதாகும். பகௌபய உறுப்ிர் 

அயபது தயிகன யகிக்கும் யகப இப் தயிகள் பசல்லுடினாதாகும். ஆாலும் 

அபசாங்கத்திால் டுக்கப்டும் தீர்நாத்துக்கு ற் அல்து பகௌபய ாபாளுநன் 

உறுப்ிபால் யநய குிப்ிட்ட ினநங்கக படிவுறுத்துநாறு யிடுக்கும் யகாாிக்ககக்கு 

ற் இந்த ினநத்கத படிவுறுத்தும் அதிகாபம் ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா அகநச்சின் பசனாருக்கு உாித்ததாகும்.  

 

03. அபசாங்க யசகயகனச் யசர்ந்த உத்தியனாகத்தர்கள் யநய குிப்ிட்ட தயிகளுக்கு 

தற்காலிகநாக இகணக்கப்டும் யாது ின்யரும் அிவுறுத்தல்ககப் ின்ற்றுதல் யயண்டும்.  

 

3.1 தற்காலிகநாக இகணக்கப்டும் உத்தியனாகத்தர்  

 

I. ினநம் உறுதிப்டுத்தப்ட்டிருத்தல் யயண்டும் (ஆகக் குகந்தது 

தகுதிகாண் காத்கத பூர்த்தி பசய்து தயினில் 

உறுதிப்டுத்துயதற்குாினதா அகத்துத் தகககநககயும் பூர்த்தி  

பசய்துள் உத்தியனாகத்தபாக இருத்தல் யயண்டும்.)  

 

II. ஒழுக்காற்று டயடிக்கக ஆபம்ிக்கப்ட்டுள் (படிவுறுத்தப்டாத  

ஒழுக்காற்று யிடனங்கள் உள்) அல்து ஆபம்ிப்தற்கு ஆனத்தநாகவுள் 

ஒருயபாக இருத்தல் கூடாது.  
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III. ஒழுக்காற்றுக் கட்டகக்கு ற் தண்டகணக்கு உட்டக்கூடின/ ஆாகக் 

கூடின காப் குதிக்கு உட்ட்ட ஒருயபாக இருத்தல் கூடாது.   

 

3.2 பூபணப்டுத்த யயண்டின ஆயணங்கள்  

 

3.2.1 உாின உத்தியனாகத்தகப தது தயினணினில் தற்காலிகநாக இகணத்துக் 

பகாள்ளுநாறு பகௌபய  ாபாளுநன்  உறுப்ிாின் யகாாிக்கக நற்றும் 

உத்தியனாகத்தர் ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினில் 

இகணந்து பகாள்யதற்கு ழுத்திாா யிருப்த்கதத் பதாியிக்கும் கடிதம். 

அபசாங்க யசகயனிலுள் உத்தியனாகத்தபானின் இதன் இகணப்பு 01 இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள் PA 10-A ன்னும் டியத்தின் ிபகாபபம் நாகாண அபச 

யசகய உத்தியனாகத்தபானின் இதன் இகணப்பு 02 இல் குிப்ிடப்ட்டுள்  

PA 10-B  ன்னும் டியத்தின் ிபகாபபம் பூர்த்தி பசய்னப்டல் யயண்டும். 

 

3.3  யநய 3.2.1 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்ப்டியத்தின் ிபகாபம் உாின 

தற்காலிக இகணப்புக்கா யிருப்த்துக்கு ற் அபசாங்க உத்தியனாகத்தர் 

பதாடர்ிானின் உாின யசகயனின் / தயினின் ினந அதிகாபபீடம், நாகாண 

அபச யசகய உத்தியனாகத்தர் பதாடர்ிானின் உாின நாகாண அபசாங்க யசகயகள் 

ஆகணக்குழு  டயடிக்கக டுக்க யயண்டும் ன்துடன் இதற்ககநயாக 

உத்தியனாகத்தர் தற்காலிகநாக ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா அகநச்சுக்கு யிடுயிக்கப்டலும் யயண்டும். 

 

3.4 யநய 3.3 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் தற்காலிக இகணப்புக்கா யிருப்ம் பகனாக 

ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் பாறுப்ா அகநச்சுக்குக் கிகடத்ததன் 

ின்ர் உாின பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினில் 

குித்த உத்தியனாகத்தகப இகணத்துக் பகாண்டு பகனா ினநக் 

கடிதபநான்று ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் பாறுப்ா அகநச்சின் 

பசனாாிால் யமங்கப்டல் யயண்டும்.  

 

04. சம்ம், டி நற்றும் சம் ற்ங்கள் 

 

4.1 தற்காலிகநாக ாபாளுநன் உறுப்ிர் தயினணினில் இகணக்கப்ட்ட 

உத்தியனாகத்தர் ிபந்தப தயிக்குாின சம்ம் நற்றும் டிகள் அயபது ிபந்தப யசகய 

ிகனத்திலிருந்யத யமங்கப்டல் யயண்டும். யமங்கப்டும் சம்ம் பதாடர்ா 

யிபங்கக நிள்ிபப்புயதற்காக அடுத்து யரும் நாதத்தின் 10 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

ிபந்தப யசகய ிகனத்திால் ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா அகநச்சுக்கு சநர்ப்ித்தல் யயண்டும்.    

 

குிப்பு -  அடிப்கடச் சம்ம், யாழ்க்ககச் பசவுப் டி நற்றும் பாதுயாக 

அபசாங்க உத்தியனாகத்தர்களுக்கு அவ்யப்யாது அபசாங்கத்திால் 

அனுநதிக்கப்டுகின் டிகள் நாத்திபம் இவ்யாறு நீள்ிபப்ப்டும்.   

  

4.2 யருடாந்த சம் ற்ங்ககப் பற்றுக் பகாள்யதற்கா பாது 232 நற்றும் இதன் 

இகணப்பு 03 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் PA 08 ன்னும் டியத்கத பூர்த்தி பசய்து 

யருடாந்த பசனாற்றுகக பதாடர்ில் பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் 

ாிந்துகபயுடன் அங்கீகாபத்துக்காக ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா அகநச்சுக்கு அனுப்ி கயத்தல் யயண்டும்.   
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05. பதாடர்ச்சினா நற்றும் திருப்திகபநா யசகயக் காம் 

 

5.1 பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினின் தயிக்கு 

பகனாக, தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட உத்தியனாகத்தாின் குித்த இகணப்புக் 

காம் குித்த உத்தியனாகத்தாின் பதாடர்ச்சினா நற்றும் திருப்திகபநா 

யசகயக்காத்தின் ஒரு குதினாக ின்யரும் ற்ாடுகளுக்கு உட்ட்டு 

கணக்கிடப்டும்.  

 

5.1.1 யசகயப் ிபநாணக் குிப்பு அல்து ஆட்யசர்ப்புத் திட்டம் அல்து 

தயியுனர்வுத் திட்டத்தின் ிபகாபம் பாதுயா பசனாற்றுககக்கு 

அகநயாக யமங்கப்டும் தயியுனர்வுக்காக, ற்புகடன அங்கீகாிக்கப்ட்ட 

யசகயக்காத்கத பதாடர்ச்சினா நற்றும் திருப்திகபநா 

யசகயக்காநாகக் கணக்கிடாம்.  

 

5.1.2 இருப்ினும், யதனும் தயினின் அல்து யசகயனின் தபப்டுத்தப்ட்ட 

தயியுனர்யின் யாது அல்து யசகயக்கு / தயிக்கு அப்ாலுள் 

தயியுனர்யின் யாது தும் தயிபனான்ின் ற்புகடன கடகநயுடன் 

குித்துகபக்கப்ட்ட யசகய அனுயம் (உதாபணநாக - இங்கக கல்யி 

ிருயாக யசகயனின் யசகயப் ிபநாணக் குிப்ின் 7.3 யது ிாியின் 

ிபகாபம் நட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஆட்யசர்ப்ின் யாது குித்த 

யசகயப்ிபநாணக் குிப்ின் 7.3.2.2(அ)(iii) / 7.3.2.2.(ஆ)(iii) ிாிவுகில் 

காட்டப்ட்டுள்யாறு “குிப்ிட்ட ாடத்கதக் கற்ித்த அனுயத்கத 

யகாரும் சந்தர்ப்த்தில்” யான்) யகாரும் சந்தர்ப்த்தில் அதன் யசகய 

அனுயநாக இவ்யாறு தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட காப் குதிகன 

ற்புகடனதாக்கிக் பகாள் படினாது.  

 

5.1.3  பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிர்கின் ிபத்தியனக தயினணிக்கு 

தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட தயி, உத்தியனாகத்தாின் ிபந்தபப் தயிக்கு 

சநாந்தபநா தயிபனான்ாகக் கருத படினாத சந்தர்ப்த்தில் அவ்யாா 

தயினின் யசகயக்காத்கதயும் யநய 5.1.2 இல் குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு 

யசகய அனுயம் யகாரும் சந்தர்ப்ங்கில் ற்புகடனதாக்கிக் பகாள் 

படினாது.   

 

5.2 யதனும் காப் குதிக்காக அபசாங்கத்துக்காக யசகய பசய்யதாக சட்டபூர்யநா 

உடன்டிக்ககனின் ஊடாக கட்டுப்ட்டுள் உத்தியனாகத்தர் ஒருயர் பகௌபய 

ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினில் தற்காலிகநாக 

இகணக்கப்ட்டுள் சந்தர்ப்த்தில், குித்த யசகயக் காம் யநய 

காட்டப்ட்டுள் உடன்டிக்ககக்கு உட்ட்ட காப் குதினின் ஒரு குதினாகக் 

கருத படியுநா  குித்த உத்தியனாகத்தருடன் உடன்டிக்கக பசய்து பகாண்ட 

அதிகாபபீடம் தீர்நாிக்க யயண்டும்.  

 

5.3 இவ்யாறு தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட காப் குதி உத்தியனாகத்தாின் 

ஓய்வூதினக் கருநங்களுக்கு ற்புகடனதாக்கிக் பகாள் படியும்.   

 

06. யிகத்தின் காண் தகடப்ாீட்கச 

 

6.1 யயபனும் உத்தியனாகத்தர் ஒருயர் தது ிபந்தபப் தயிக்குாின யசகயப் ிபநாணக் 

குிப்பு அல்து ஆட்யசர்ப்புத் திட்டம் அல்து தயியுனர்வுத் திட்டத்தின் ிபகாபம் 
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பூபணப்டுத்த யயண்டின யிகத்தின் காண் தகடப்ாீட்கச தும் இருப்ின் 

குித்த ாீட்கசகன உாின காப் குதிக்குள் குித்தயாறு பூபணப்டுத்தல் 

யயண்டும்.  

 

6.2 பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிர் தயினணிக்காக தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட 

காப் குதி யிகத்தின் காண் தகடப் ாீட்கசக்காக சலுகக யமங்கக் கூடின 

காப் குதினாகக் கருதப்ட நாட்டாது. 

 

07. யசகய பப்பு 

  

7.1 அபச/ நாகாண அபச யசகய உத்தியனாகத்தர் ஒருயர் பகௌபய ாபாளுநன் 

உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினின் தயினில் தற்காலிகநாக 

இகணக்கப்ட்ட காப் குதி குித்த அபசாங்க உத்தியனாகத்தாின் யசகய பப்க 

தீர்நாிக்கும் யாது, இதன் 05 இன் ற்ாடுகளுக்கு உட்ட்டு அயபது யசகயக் 

காத்தின் ஒரு குதினாகக் கருதப்டும்.   

 

08. யிடுபக  

 

8.1 பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணினின் தயினில் 

தற்காலிகநாக இகணக்கப்ட்ட உத்தியனாகத்தாின் யிடுபக பதாடர்ில் தா 

யிதிக்யகாகயனின் ற்ாடுகளுக்கும் நற்றும் அவ்யப்யாது அபச 

உத்தியனாகத்தர்கின் யிடுபக பதாடர்ாக அபசாங்கத்திால் பயினிடப்டும் 

சுற்ிக்கககளுக்கும் ற்புகடனதாகும்.  

 

8.2 உாின யிடுபககன அங்கீகாிப்து யநய காட்டப்ட்டுள் 8.1 இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள் அங்கீகாிப்புக்குாினதா கடபகத் திட்டங்கள் நற்றும் 

ற்ாடுகின் ிபகாபம் உாின பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாிால் 

யநற்பகாள்ப்டல் யயண்டும். இருப்ினும் யயபனும் உத்தியனாகத்தாின் 

யிடுபககன அங்கீகாிக்கும் யாது குித்துகபக்கப்ட்ட அதிகாபபீடம் யநய 

காட்டப்ட்டுள் ற்ாடுகில் குிப்ிடப்ட்டிருப்ின் பகௌபய உறுப்ிாின் 

ாிந்துகபயுடன் யிடுபக யிண்ணப்த்கத குித்த அதிகாபபீடத்துக்கு சநர்ப்ிக்க 

யயண்டும்.  

  

8.3 தற்காலிகநாக யிடுயிக்கப்ட்ட உத்தியனாகத்தர் ஒருயர் பற்றுக் பகாள்ளும் 

யிடுபககள் பதாடர்ிா யிபங்கக ஒவ்பயாரு 03 நாதங்களுக்கு ஒரு தடகய 

உாின உறுப்ிர் பம் ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் பாறுப்ா 

அகநச்சின் பசனாருக்குப் ிபதினிட்டு உத்தியனாகத்தாின் ிபந்தப யசகய 

ிகனத்துக்கு அனுப்ி கயப்தற்கு உாின உத்தியனாகத்தர் டயடிக்கக டுத்தல் 

யயண்டும்.  

 

09. தற்காலிகநாக இகணக்கப்டும் காப் குதி நற்றும் தற்காலிக இகணப்க 

படிவுறுத்தல். 

 

9.1 பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணிக்காக அபசாங்க 

உத்தியனாகத்தர் ஒருயர் தற்காலிகநாக இகணக்கப்டுயது உாின பகௌபய 

ாபாளுநன் உறுப்ிாின் யகாாிக்ககனின் அடிப்கடனிாகும். ஆதால் குித்த 

உத்தியனாகத்தாின் இகணப்ாது பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் சம்நதம் 

உள் யகப பசனல்யலுயில் இருக்கும்.  
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9.2 தற்காலிக இகணப்ின் படிவுறுத்தல் யகாாிக்கககன உாின பகௌபய ாபாளுநன் 

உறுப்ிபால் ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் பாறுப்ா அகநச்சின் 

பசனாருக்கு அனுப்ி கயத்தல் யயண்டும் ன்துடன் இதற்ககநயாக உாின 

இகணப்க படிவுறுத்தும் கடிதம் உாின பகௌபய  உறுப்ிருக்கும் நற்றும் 

உத்தியனாகத்தாின் ிபந்தப யசகய ிகனத்தின் ிபதாிக்கும் ினந 

அதிகாபபீடத்துக்கும் ிபதினிட்டு ாபாளுநன் அலுயல்கள் யிடனத்துக்குப் 

பாறுப்ா அகநச்சின் பசனாாிால் உத்தியனாகத்தருக்கு யமங்கப்டும்.  

 

9.3 இதற்ககநயாக தற்காலிக இகணப்பு படிவுறுத்தப்ட்ட உத்தியனாகத்தர் அயபது 

ிபந்தப யசகய ிகனத்துக்கு நீண்டும் அிக்ககனிடல் யயண்டும் ன்துடன் 

அவ்யாறு அிக்ககனிடாத உத்தியனாகத்தர் பதாடர்ில் அபசாங்க யசகயகள் 

ஆகணக்குழுயின் ஒழுங்குபகக் யகாகயனின் XV ஆம் அத்தினானத்தின் 

ற்ாடுகளுக்கு அகநயாக டயடிக்கக டுத்தல் யயண்டும்.  

 

10. பாது யிடனங்கள் 

 

10.1 பகௌபய ாபாளுநன் உறுப்ிாின் ிபத்தியனக தயினணிக்காக அபசாங்க 

உத்தியனாகத்தர்கள் தற்காலிகநாக இகணத்தல் பதாடர்ில் இந்தச் சுற்ிக்கக 

பம் உள்டக்கப்டாத தும் யிடனங்கள் இருப்ின் அதுற்ின யியல்கக 

க்கு அனுப்ி கயத்தல் யயண்டும்.  

 

10.2 யநய காட்டப்ட்டுள் 10.1 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் யிதத்திா சிக்கல்கள் 

அல்து யநதிக யிக்கங்ககப் பற்றுக் பகாள்ளுயதற்கு ின்யரும் பகயாியுடன் 

பதாடர்பு பகாள்வும். 

 

யநதிகச் பசனார்  (ாபாளுநன் அலுயல்கள்) 

பாது ிருயாகம், உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளுபாட்சி 

அகநச்சு 

ாபாளுநன் அலுயல்கள் ிாிவு,  

464 பீ., ன்ிப்ிட்டின வீதி, 

பயத்த, த்தபபல். 

 

11. இதுயகப யநற்பகாள்ப்ட்டுள் தற்காலிக இகணப்புகளுக்குப் ாதிப்புகள் 

ற்டாதயாறு இந்த ற்ாடுகள், இச் சுற்ிக்கக பயினிடும் திந்பதாடக்கம் 

பசனல்யலுவுக்கு யரும்.  

 

12. அபசாங்க யசகயகள் ஆகணக்குழுயின் இணக்கப்ாட்டுடன் இச் சுற்ிக்கக 

பயினிடப்டுகின்து.  

 
 

    ஒப்ம்./ ம்.ம்.பீ.யக. நானாதுன்ய 

   பசனார்  

     பாது ிருயாகம், உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளுபாட்சி அகநச்சு 

 

 

           த ொலைபபசி          : 0112-662156 

த ொலைநகல்            : 0112-662156 

மின்னஞ்சல்             : pubad.estad3@gmail.com 

mailto:pubad.estad3@gmail.com


 

Attachment of Officers in Public Service to Staff of the Members of Parliament. 

Part ‘A’ - (should be completed by the relevant officer.) 
  

1. Full name: - ................................................................................................................................ 
2. Name with initials: -................................................................................................................................ 
3. Address - Permanent: - ........................................................................................................................ 

  ....................................................................................................................................... 
Temporary: - ....................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................ 
4. National Identity Card No.: - ....................................................................... 
5. Telephone No : - ....................................................(Whatsapp)....................................................... 
6. Post currently held and Grade/ Class: - ................................................................................................. 
7. Service station: -...................................................................................................................................... 
8. Salary code: - ................................................................. 
9. Current monthly salary: - .................................................... 
10. Date of Salary increment : - ..................................................... 
11. Post in the Members’ Staff for which the officer is to be released: - .................................................. 
12. Name of the relevant Hon. Member of Parliament: - ....................................................................... 
13. Electoral district: - ................................................... 

I certify that particulars furnished above are true and accurate. 

 

...........................................         ........................................... 
Date              Signature of the officer 

 

     Part ‘B’ - (to be completed by Head of the Department of current service station of the officer.) 

1. Date of first appointment of the officer: - .............................................................................................. 
2. Status of the post : - Permanent / temporary / casual / contract / other 

I certify that particulars mentioned by the Officer in items 1-10 in Part ‘A’ above are accurate and that 

I agree to release him with effect from ……………………………. Subject to reimbursement of his/her salary 
by the Ministry in charge of the subject of Parliamentary Affairs and that arrangements will be made 

to pay salaries from this institution. (N.B.: - only the salary, cost of living allowance and interim 

allowance will be reimbursed) 

 

...........................................    .......................................... 
Date       signature and official stamp  

Of Head of the Department/ Institution 
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Part ‘C” - (to be completed by Secretary to the Ministry in charge of current service station of the officer.) 

 

Mr./ Mrs./ Miss …………………………………………………………………………………………………. (name of the officer) 
who has mentioned particulars above is serving as a ……………………………………………. (post of the officer) 
in ……………………. (name of the institution) in/ coming under this Ministry. I recommend the above 

temporary attachment. 

 

...........................................      ........................................... 
Date          signature and official stamp  

          of Secretary to the Ministry 

Part ‘D’ - (to be completed by Appointing Authority of the Officer.) 

Above temporary appointment is approved and submitted for necessary action. 

 

 

 

...........................................      ........................................... 
Date         Signature and official stamp 

          of appointing authority 

 

 



 

Attachment of Officers in Provincial Public Service to Staff of the Hon. Member of 

Parliament. 

Part ‘A’ - (should be completed by the relevant officer.) 
  

1. Full name: - ................................................................................................................................ 
2. Name with initials: -................................................................................................................................ 
3. Address - Permanent: - ........................................................................................................................ 

  ....................................................................................................................................... 
Temporary: - ....................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................ 
4. National Identity Card No.: - ....................................................................... 
5. Telephone No : - ....................................................(Whatsapp)....................................................... 
6. Post currently held and Grade/ Class: - ................................................................................................. 
7. Service station: -...................................................................................................................................... 
8. Salary code: - ................................................................. 
9. Current monthly salary: - .................................................... 
10. Date of Salary increment : - ..................................................... 
11. Post in the Members’ Staff for which the officer is to be released: - .................................................. 
12. Name of the relevant Hon. Member of Parliament: - ....................................................................... 
13. Electoral district: - ................................................... 

I certify that particulars furnished above are true and accurate. 

 

...........................................         ........................................... 
Date              Signature of the officer 

 

     Part ‘B’ - (to be completed by Head of the Department of current service station of the officer.) 

1. Date of first appointment of the officer: - .............................................................................................. 
2. Status of the post : - Permanent / temporary / casual / contract / other 

I certify that particulars mentioned by the Officer in items 1-10 in Part ‘A’ above are accurate and that 
I agree to release him with effect from ……………………………. subject to reimbursement of his/her salary 

by the Ministry in charge of the subject of Parliamentary Affairs and that arrangements will be made 

to pay salaries from this institution. (N.B.: - only the salary, cost of living allowance and interim 

allowance will be reimbursed). 

...........................................    .......................................... 
Date       signature and official stamp  

Of Head of the Department/ Institution 
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Part ‘C” - (to be completed by Chief Secretary to the Province.) 

 

Mr./ Mrs./ Miss …………………………………………………………………………………………………. (name of the officer) 
who has mentioned particulars above is serving as a ……………………………………………. (post of the officer) 
in ……………………. (name of the institution) coming under this Provincial Council. I recommend the 
above temporary attachment. 

 

...........................................      ........................................... 
Date          signature and official stamp  

          of Chief Secretary to the Province 

 

Part ‘D’ – (to be completed by Secretary to Provincial Public Service Commission) 

The above temporary attachment has been approved by the Provincial Public Service Commission on 

………………………... Submitted for necessary action. 

 

 

 

...........................................       .......................................... 
Date         Signature and official stamp  

          of Secretary to Provincial  

          Public Service Commission   

               
   

 

 



 
 

01)  i. Name of the Officer  : -............................................................................................................... 

ii. Permanent Service Station and Post : -.................................................................................................. 

iii. Date attached to the post of Research Officer: -................................................................................ 

iv.Name of the Hon. Member: -.................................................................................................... 

02) Self-evaluation on duties performed in this post (the relevant evaluation should be noted as 

appearing in the table below.) 

S/No. 
Duty  

Level of 
evaluation 

I 
Gathering information on infrastructure development proposals and plans 
under way / proposed in the district 

 

II 
Raising public awareness on protection of environment and keeping the Hon. 
Member informed to implement related programs. 

 

III 
Reporting to the Hon. Member about development, maintenance and 
protection of public places in the area. 

 

IV 
Giving proposals to conduct welfare programs/ programs to prevent anti-
social activities representing all people in the area. 

 

V 
Submission of public complaints to the Hon. Member keeping to Official 
Language Policies for providing formal solutions and also submission of their 
progress to the Hon. Member. 

 

VI 
Submission of proposals to the Hon. Member for welfare of families of war 
heroes who have passed away or been disabled and for protection of children 
in families migrating for foreign employments. 

 

VII 
Paying constant attention to security in the area and keeping the Hon. 
Member informed when necessary. 

 

VIII 
Keeping the Hon. Member informed about improving educational activities 
of skilled children in low income families and submission of required 
proposals. 

 

IX 
Implementing Dengue elimination programs, epidemic elimination programs 
and public awareness programs on controlling non-communicable diseases in 
coordination with relevant sectors. 

 

X 
Other (mention the Special program / activity, if any) 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 

 

03) Other special duties assigned by the Hon. Member in addition to the above programs/ activities: - 

(mention if available) 

 

 

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

Date          signature of the Officer  

PA - 08 

Evaluation level Code to be applied 

Very good A 

Good  B 

Satisfactory  C 

Weak  D 

 

Performance Report 

 Post of Research Officer  
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04) Recommendation of the Hon. Member: 
 

i. Officer’s knowledge of the official duties : -................................................................................. 

ii. Officer’s effective contribution in  

achieving targets     : -................................................................................. 

iii. Public / inter personal relation and courtesy : -................................................................................. 

iv. Creative contribution to development activities 

in the area     : -................................................................................. 

v. Overall quality of official duties   : -................................................................................. 

 

 

05) Leaves availed of – from ...........................................to........................................... 

 

Year  Casual   Holiday  Total 

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

 Mention the period if study leave/ foreign leave or other leave have been availed of . 

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

06) Are you satisfied with the cooperation extended by your Research Officer in achieving your objectives? 

:-........................................................................................................................ 
 

 

07) Remarks  

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

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

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

 

 

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

Date           Signature and official stamp of 

the Hon. Member 

 

 

 

 

For the use of Parliamentary Affairs Division 

Order of the Secretary/ Additional Secretary/ Senior Assistant Secretary to the Ministry - 

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

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

 

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

Date           Signature and official stamp 

 

 

 


