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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

இபாஜாங்க அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

நாகாண ிபதந கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

 

இங்வக கணக்கார் சசவயனின்  தபம் I இல் உள் உத்திசனாகத்தர்கவ யிசசட தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்துதல் - (2015.01.01 பதல் 2021.09.30 யவபனில் உள் கயற்ிடங்களுக்காக) 

 

2010.09.10 ஆந் திகதின 1670/33 ஆம் இக்க அதியிசசட யர்த்தநாி அியித்தலில் கயினிடப்ட்ட 

இங்வக கணக்கார் சசவயனின்  சசவய ிபநாணக் குிப்பு நற்றும் 2014.06.06 ஆந் திகதின 

1865/36 இக்கம் ககாண்ட அதியிசசட யர்த்தநாி அியித்தலில் கயினிடப்ட்ட சசவய ிபநாணக் 

குிப்பு திருத்தத்தின் ற்ாடுகளுக்கு ற், 2015.01.01 பதல் 2021.09.30 யவபனில் உள் இங்வக 

கணக்கார் சசவயனின் யிசசட தபத்தில் அங்கீகாிக்கப்ட்ட தயிகின் ண்ணிக்வகனில் உள் 

கயற்ிடங்கவ ிபப்புயதற்கு அந்தந்த திகதிகில் தவகவந கற்று 2015.01.01 பதல் 2021.09.30 

யவபனா காப்குதினில் ஓய்வுகற்றுள் உத்திசனாகத்தர்கிடம் யிண்ணப்ம் சகாருயதற்கு காதுச் 

சசவயகள் ஆவணக்குளயின் அனுநதி கிவடக்கப்கற்றுள்து. 

 

02. அதன்டி, இங்வக கணக்கார் சசவயனின் யிசசட தபத்தில் உள் 2015.01.01 பதல் 2021.09.30 

யவபனில் உள் கயற்ிடங்கவ ிபப்புயதற்கு அக்காப்குதினில் சசவயனில் இருந்து குித்த 

தகுதிகவ பூர்த்திகசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கிடநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின். ினும் 

இங்வக கணக்கார் சசவயனில் யிசசட தபத்திற்கு தயி உனர்த்தப்டுயது அந்தந்த கயற்ிடங்கள் 

ற்ட்ட திகதிகில் இருந்த கயற்ிடங்கின் ண்ணிக்வகக்கு ற் நட்டுசநனாகும். கயற்ிடங்கின் 

ண்ணிக்வக நற்றும் கயற்ிடம் ற்ட்ட காப்குதி இந்த அியித்தல் கயினிடப்ட்ட திகதினிலிருந்து 

02 நாதங்களுக்குள் இவணப்பு 01  கயினிடப்டும். குித்த அியித்தல் இந்த அவநச்சின் 

இவணனத்தத்தில் கயினிடப்டும்.  

 

03. யிசசட தபத்திற்கு தயி உனர்வு கறுயதற்கு பூர்த்தி கசய்ன சயண்டின தவகவநகள் 

 

I. சசவய ிபநாணக் குிப்ின் ின் இவணப்பு V இல் குிப்ிடப்ட்டுள் தகுதிகில் சதனும் 

ஒன்வப் பூர்த்தி கசய்திருத்தல். (இவணப்பு I) 

II. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு ிவசயற்று சசவயப் ிாியின் தபம் I இல் 05 

ஆண்டுகள் பவப்ாதும் திருப்திகபநாதுநா சசவயக் காத்வத ிவவு கசய்திருத்தல் 

நற்றும் தபம் I க்கு உனர்த்தப்ட்ட ின்ர் 05 சம் ற்ங்கவ உவமத்திருத்தல். 

III. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு, தகுதி கறும் சசவயப் ிாிவு / தயிகளுக்கு உாின 

ிவசயற்றுச் சசவய ிாியில் 18 யருடங்களுக்கு குவனாத பவப்ா சசவயக் காத்வத 

ிவவு கசய்திருத்தல் 
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அியித்தல் 02 



 

 

 

 

 

 

IV. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு பன்பா 05 ஆண்டுகில் திருப்திகபநா 

நட்டத்தில் அல்து அதவ யிடக் கூடின யருடாந்த கசனாற்றுவகவன கயிப்டுத்தினிருத்தல். 

V. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு பன்பா 05 ஆண்டுகில் திருப்திகபநா சசவயக் 

காத்வதக் ககாண்டிருத்தல் நற்றும் ஒளக்காற்றுத் தண்டவக்கு உட்டாதிருத்தல். 

அல்து 

VI. காதுச் சசவய ஆவணக்குளயின் சுற்ிக்வக 01/2020 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் 

ற்ாடுகளுக்கு ற் ஒளக்காற்றுத் தண்டவக்கு உட்டாதிருத்தல். (01/2020 ஆம் இக்க 

காதுச் சசவய ஆவணக்குளயின் சுற்ிக்வக வடபவக்கு யரும் 2020.01.01 ஆந் திகதிக்கு 

பன்ர் தவகவநகவப் ாீட்சிப்தற்காக சநற்டி கதாடர் இக்கம் V ற்புவடனதாக்கப்டும்.) 

 

04. தயியுனர்த்தப்டும் பவ 

 

4.1 காதுச் சசவய ஆவணக்குளயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ஒரு சர்பகப் ாீட்வச சவனின் பம் 

கயற்ிடம் ிவும் திகதினில் சசவயனில் இருந்து, அத்தித்திற்கு தவகவநகவ பூர்த்திகசய்துள் 

யிண்ணப்தாபர்கள் சர்பகப் ாீட்வசக்கு உட்டுத்தப்ட்டு சசவய பப்பு நற்றும் தகுதிகளுக்காக 

கற்றுக்ககாள்ளும் புள்ிகின் யாிவசனின்டி இதன் ின்ர் கயினிடப்டவுள், இங்வக 

கணக்கார் சசவயனின் யிசசட தபத்தில் உள் கயற்ிடங்களுக்காக கயற்ிடம் ற்ட்ட திகதினின் 

அடிப்வடனில், அந்தந்த திகதிகளுக்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். புள்ிகள் யமங்கும் திட்டம் இத்துடன் 

இவணக்கப்ட்டுள்து. (இவணப்பு III) 

 

4.2 சநச குிப்ிடப்ட்ட இவணப்பு I இல் குிப்ிடப்ட்டுள் கயற்ிடங்களுக்கு தயி உனர்வு 

கற் உத்திசனாகத்தர்கள் ஓய்வு கறுயதால், 2015.01.01 பதல் 2021.09.30 யவபனிா 

காப்குதினில் நீண்டும் ற்டும் கயற்ிடங்களுக்கு அன்வன தித்தில் தவகவநகவப் 

பூர்த்திகசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கில் இருந்து சநற்டி 4.1 இன் டி டயடிக்வககவ சநற்ககாண்டு 

கயற்ிடங்கள் ிபப்ப்டும்.  

 

4.3 ஒரு குித்த திகதினில் உள் கயற்ிடங்கின் ண்ணிக்வகவன ார்க்கிலும் அதிக 

உத்திசனாகத்தர்கள் சநநா புள்ிகவப் கற்ால், தபம் 1 இல் சசவய பப்பு ஆயணத்தில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் ணிபப்ின் டி கயற்ிடங்கள் ிபப்ப்டும். 

 

குிப்பு: 2015.01.01 ஆந் திகதி பதல் 2015.02.28 ஆந் திகதி யவபனா தயி உனர்வுகவ சநற்ககாள்யதில் 

ின்யரும் தவகவநகள் கருத்திற் ககாள்ப்டும். 2015.02.28 ஆந் திகதிக்குப் ின்பா தயி உனர்வுகள் 

திருத்தப்ட்ட சசவய ிபநாணத்தின்டி சநற்ககாள்ப்டும். 

 

I. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதினில் ிவசயற்றுச் சசவய ிாியில் தபம் I இல் 05 

ஆண்டுகள் பவப்ாதும் திருப்திகபநாதுநா சசவயக் காத்வத ிவவு கசய்திருத்தல் 

நற்றும் தபம் I க்கு தயி உனர்வு கற் ின்ர் 05 சம் உனர்வுகவ உவமத்திருத்தல். 

 

II. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதினில் தகுதி கறும் சசவயப் ிாியில் / தயிகளுடன் 

கதாடர்புவடன ிவசயற்றுச் சசவய ிாியில் 25 யருடங்களுக்கு குவனாத பவப்ா 

சசவயக் காத்வத ிவவு கசய்திருத்தல். 

 

III. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு உடன் பன்வன 05 ஆண்டுகில் யருடாந்த 

கசனாற்றுவக திருப்திகபநாக அல்து உனர்ந்த நட்டத்தில் இருத்தல்  

 

IV. தயி உனர்வுக்கா தகுதி கறும் திகதிக்கு உடன் பன்வன 05 ஆண்டுகில் 

திருப்திகபநா சசவயக் காத்வதக் ககாண்டிருத்தல் நற்றும் ஒளக்காற்று தண்டவக்கு 

உட்டாதிருத்தல் (ச்சாிக்வக கசய்தல் தயிப) 
 



 

 

 

 

 

 

05. அதன் டி, தவகவநகவப் பூர்த்திகசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் இத்துடன் உள் நாதிாிப் 

டியத்திற்கு ற் பூர்த்தி கசய்னப்ட்ட யிண்ணப்த்வத தாம் இறுதினாக சசவயனில் இருந்த 

ிறுயத்தின், ிறுயத் தவயர் ஊடாக யிண்ணப்ங்கள் ற்றுக்ககாள்ப்டும் இறுதித் திகதி அல்து 

அதற்கு பன்தாக க்குக் கிவடக்கக் கூடினதாக அனுப்ி வயக்க சயண்டும். அந்தத் திகதிக்குப் ின்ர் 

அனுப்ப்டும் யிண்ணப்ங்கள் க்காபணம் ககாண்டும் ற்றுக்ககாள்ப்ட நாட்டாது ன்துடன், 

ிவமனா நற்றும் பளவநனற் யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கப்டும்.    

 

06. சநச உள் ந்தி 02 இன் டி இவணப்பு I கயினிடப்ட்ட ாிலிருந்து 30 ாட்கின் ின்ர் 

யரும் திகதி யிண்ணப்ங்கவ ற்றுக்ககாள்யதற்கா கவடசித் திகதி ஆகும். 

 

07. சநச குிப்ிடப்ட்டுள் அடிப்வடத் தவகவநகவப் பூர்த்திகசய்திருந்தால் நட்டும், 

யிண்ணப்ங்கவ சநர்ப்ிக்க டயடிக்வக டுக்குநாறு குித்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அியிக்குநாறு 

அன்புடன் அினத்தருகிசன்.  சநச ந்தி 03 இல் குிப்ிடப்ட்டுள் தவகவநகவ பூர்த்தி 

கசய்துள், பன்ர் டாத்தப்ட்ட யிசசட தபத்திற்கு தயி உனர்வுகறுயதற்கா சர்பகப் ாீட்வசக்கு 

சதாற்ி தயி உனர்வு காத அல்து யிண்ணப்ிக்க படினாது சா உத்திசனாகத்தர்களும் இந்த தயி 

உனர்வுகளுக்கு யிண்ணப்ிக்காம். 

 

08. தவகவநகவப் பூர்த்திகசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கின் திப்ட்ட சகாப்புகவ சர்பகப் 

ாீட்வசக்கு பன்தாக இந்த அவநச்சுக்கு கற்றுக்ககாள் டயடிக்வக டுக்கப்டும். சய, உாின 

சகாப்புகவ இற்வப்டுத்தி தனார் ிவனில் வயத்திருக்குநாறு அன்புடன் சகட்டுக்ககாள்கிசன். 

 

09. இது கதாடர்ாக உங்கது ிறுயத்தில் சசவயனில் இருந்து ஓய்வுகற்றுள் உாின 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அியிக்கவும். 

 

 

 

ஒப்ம்./ சஜ. சஜ. பத்சிாி  

கசனார் 

காது சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 
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விண்ணப்பம் - 02 

 

இலங்கை ைணை்ைாளர் சேகை தரம் I உத்திச ாைத்தரை்கள விசேட தரத்திற்கு 

தரமு ரத்்துைதற்ைான விண்ணப்பம் 

 

      விண்ணப்ப இலக்கம் 

              அலுவலகப் பயன்பாடட்ுக்காக மடட்ும். 

 

(அ) பகுதி - உத்தியயாகத்தரினால் பூரத்்தி செய்யப்பட யவண்டும். 

1. சபயர ்-  

1.1 முழுப்சபயர:்  

திரு/திருமதி/செல்வி ...................................................................................................... 

 1.2 நியமனக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சபயர ்:-  

   திரு/திருமதி/செல்வி ...................................................................................................... 

 

2. யதசிய அடடயாள அடட்ட இலக்கம் : .............................................................................. 

(யதசிய அடடயாள அடட்டயின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிசயான்று 02என 

இலக்கமிடப்படட்ு இடணக்கப்பட யவண்டும்) 

 

3. பிறந்த திகதி: ............................................................................................................................... 

4. 4.1 தனிப்பட்ட முகவரி: ......................................................................................................... 

 4.2 மின்னஞ்ெல் முகவரி: ...................................................................................................... 

5. சதாடலயபசி இலக்கம் -   5.1   வீடட்ு : .......................................... 5.2   செல்யபசி : .....................................  

6. 6.1   ஓய்வு சபறும் யபாது வகித்த பதவி : . ................................................................. 

 6.2   ஓய்வுசபற்ற திகதி : . .................................................................................................... 

(ஓய்வு சபறும் கடிதத்தின் ொன்றுப்படுத்திய பிரதிசயான்டற 6.2 என இலக்கமிடட்ு 

இடணக்க யவண்டும்) 

7. இறுதியாக பணியாற்றிய அடமெச்ு/ திடணக்களம் : ......................................................... 

8. அந்த அலுவலக முகவரி : ........................................................................................................................... 

9. நியமன/ தரமுயரவ்ுத் திகதி -  

 9.1   இ.க.யெ. தரம் III இற்கு நியமனத ்திகதி : .................................................................................. 

F 
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 9.2   இ.க.யெ. தரம் II இற்கு தரமுயரவ்ுத் திகதி : ............................................................................. 

 9.3   இ.க.யெ. தரம் I இற்கு தரமுயரவ்ுத் திகதி : ............................................................................. 

(தரம் I இற்கு தரமுயரத்்தப்பட்ட  கடிதத்தின் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிடய 9.3 என 

இலக்கமிடட்ு இடணத்து அனுப்ப யவண்டும்) 

10.  தரம் I இற்கு தரமுயரவ்ு சபற்ற பின்னர ்யெடவயில் இல்லாத காலப் பகுதிகள் மற்றும் 

ஒழுக்காற்றுத் தண்டடனகள் விதிக்கப்படுதல் மூலம் யெடவக் காலம் குடறவடடதல் -  

10.1 லீவு சபற்றடமயின் அடிப்படடயில் யெடவக் காலம் குடறவடடதல் 

(சபாருத்தமாயின் மாத்திரம் பூரத்்தி செய்யவும்) 

சதாடர ்

இலக்க

ம் 

லீவு அனுமதிக்கான 

நிபந்தடனகள் 

காலப் பகுதி யெடவக் காலம் 

குடறக்கப்படும் நாடக்ளின் 

எண்ணிக்டக 

முதல் வ

டர 

வருடங்

கள் 

மாதங்

கள் 

நாடக்ள் 

i தாபனவிதிக் யகாடவயின் V:2.5.4      

ii தாபனவிதிக் யகாடவயின் XII:16      

iii தாபனவிதிக் யகாடவயின் XII: 36      

iv 10 ஆம் இலக்க முகாடமத்துவ 

யெடவ சுற்றறிக்டக  

     

 

 

v  33 ஆம் இலக்க முகாடமத்துவ 

யெடவ சுற்றறிக்டக 

     

vi 01/2016 ஆம் இலக்க 

முகாடமத்துவ யெடவ 

சுற்றறிக்டக 

     

vii ஏடனய ெம்பளமற்ற லீவுகள்      

யெடவக் காலம் குடறவடடயும் சமாத்த நாடக்ளின் 

எண்ணிக்டக  

   

 

(லீவுகளுக்கு அனுமதி வழங்கிய கடிதங்களின் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகடள 10.1.I, 

10.1.II, 10.1.III என விடயத்துடன் சதாடரப்ுடடய வடகயில் இலக்கமிடட்ு இடணக்க 

யவண்டும்.) 
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10.2 ஒழுக்காற்று விடயங்களின் அடிப்படடயில் யெடவக் காலம் குடறவடடதல் 

(சபாருத்தமாயின் மாத்திரம் பூரத்்தி செய்யவும்) 

ஒழுக்காற்றுத் 

தீரம்ானம்  

குற்றப் 

பத்திரத்திற்கு 

இணங்க 

குற்றம் 

நிகழ்ந்த 

காலப் பகுதி 

குடறவடடயும் யெடவக் காலம் அக்காலப்பகுதி 

வருடங்கள் வருடங்கள் நாடக்ள் முதல் வடர 

I. .................... 

ெம்பள 

ஏற்றங்கடளப் 

பிற்யபாடுதல் 

      

II. ஏடனயடவ       

யெடவக் காலம் குடறவடடயும் 

சமாத்த நாடக்ளின் எண்ணிக்டக 

     

 

(ஒழுக்காற்றுத ்தீரம்ானங்களின்  ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகடள 10.2.I, 10.2.II என விடயத்துடன் 

சதாடரப்ுடடய வடகயில் இலக்கமிடட்ு இடணக்க யவண்டும்.) 

10.3 10.1 மற்றும் 10.2 இன் இறுதிக் கூடட்ுத் சதாடக :. ................வருடங்கள்............... 

மாதங்கள்.................நாடக்ள் 

 

11. ஒழுக்காற்றுத் தண்டடனகடள விதிக்கப்சபறாதவராக இருத்தல். (திடணக்களத் தடலவர ் இது 

சதாடரப்ில் எழுத்துமூலமான பிரகடனசமான்றின் மூலம் ொன்றுப்படுதத்ுவது அவசியமாகும் - 

விண்ணப்பத்தின் "பி" பிரிவின் கீழ்) அப்படி ஒழுக்காற்றுத் தண்டடனசயான்றுக்கு 

ஆளாகியிருந்தால், அதற்கான காரணத்டதக் குறிப்பிடவும். 

 

12. இலங்டக கணக்காளர ்யெடவ பிரமாணக் குறிப்பின் 10.3.1.,(v) படி தடகடமகள் பற்றிய விபரம் 

12.1 

சதாடர ்

இலக்க

ம் 

12.2  

பட்டப் 

பின்படிப்பு/ 

யவறு 

12.3 

பாடத ்

துடற 

12.4 

அந்தப் 

பட்டத்டத/ 

தடகடம

டய 

வழங்கும் 

பல்கடலக்

கழகம்/நி

றுவனம் 

12.5 

அந்த 

பல்கடலக்கழக

ம், 

பல்கடலக்கழக 

மானிய 

ஆடணக்குழுவி

னால் ஒரு 

பல்கடலக்கழக

மாக 

அங்கீகரிக்கப்ப

டட்ுள்ளதா 

என்பது 

12.6 

பட்டக் காலப் 

பகுதி 

(ஆரம்பித்த 

மற்றும் 

முடிவடடந்த 

திகதி) 

12.7 

பட்டம் 

செல்லுப

டியாகும் 

திகதி 

1       

2       
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3       

4       

5       

 

(12.2 ஆக இலக்கமிடட்ு பட்டப் பின்படிப்பு ொன்றிதழின்/ பாடசநறியின், விரிவான பட்டெ ்

ொன்றிதழின்/ பாடசநறியின் ொன்றுப்படுத்திய பிரதிகடள இடணத்தல் யவண்டும்.) 

13. தரமுயரவ்ு சபறுவதற்கு தடகடம சபறும் திகதியில் யெடவயில் பதிசனடட்ு (18) 

வருடங்களுக்குக் குடறயாத செயலூக்கமான யெடவக் காலத்டதப் பூரத்்தி 

செய்துள்ளார/் செய்யவில்டல......................... 

14. வியெட தரத்தில் உள்ள பதவிசயான்றில் யெடவயாற்றுதல் 

14.1  வியெட தரத்தில் உள்ள பதவிகளில் யெடவயாற்றுவது சதாடரப்ான விவரங்கள் 

சதாடர ்

இல. 

நிறுவன

ம் 

பதவி 

மற்று

ம் 

யெடவ 

நியமனம் 

செய்யப்படட்ுள்ள 

அடிப்படட 

(நிரந்தரம்/ முழுக் 

காலப்பகுதியும் 

பதிற் கடடம 

அடிப்படடயில்) 

யெடவயாற்றிய 

கால எல்டல ( .... 

இருந்து ... வடர) 

நியமனம் 

வழங்கியுள்ள 

அதிகாரி  

குறித்த 

கடித 

இலக்கம் 

மற்றும் 

திகதி 

1       

2       

3       

4       

5       

 

யமயல 01 முதல் 14 வடரயான இலக்கங்களுக்கு ெரியானதும் முழுடமயானதுமான தகவல்கடளக் 

சகாண்ட விண்ணப்பத்டதயும் இடணத்து அனுப்புமாறு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அடனத்து 

ஆவணங்களினதும் ொன்றுப்படுத்திய பிரதிகடளயும் விடயத்துடன் சதாடரப்ுடடய இலக்கங்கடள 

ஒவ்சவாரு ஆவணத்தினதும் வலது பக்க யமல் மூடலயில் எழுதி இலக்க ஒழுங்கின் படி இடணத்து ஒரு 

யகாடவயாகத் தயாரித்து இத்துடன் ெமரப்்பிக்கியறன்.  

 

 

திகதி : ............................                                                    .................................................................... 

விண்ணப்பதாரரின் டகசயாப்பம் 

                             இறுதியாக வகித்த பதவிப் சபயர ் 
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பகுதி (ஆ) - திகணை்ைளத் தகலைரினால் பூரத்்தி சே ் ப்பட சைண்டும். 

 

செயலாளர,் 

அரொங்க யெடவகள், மாகாண ெடபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அடமெச்ு / உரிய அடமெச்ு 

1. உத்தியயாகத்தரால் யமயல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விடயங்கள் அடனத்தும் ெரியானடவயாகும். 

2. இல.10.1 மற்றும் 10.2 ஆம் இலக்கங்களுக்குரிய விடயங்கள் யகாடவயுடன் ஒப்புயநாக்கப்பட்டன. 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விடயங்கள் ெரியானடவ என்றும் அடனத்து தகவல்களும் முழுடமயாக 

ெமரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளன என்றும் ொன்றுப்படுத்துகின்யறன். 

 

3. உத்தியயாகத்தருக்கு எதிராக சதாடரந்்தும் நடடமுடறப்படுத்தப்படும் ஒழுக்காற்று 

நடவடிக்டககள் இல்டல என்படதயும் ஓய்வூதிய பிரமாணக் யகாடவயின் 02 மற்றும் 17 ஆகிய 

பிரிவுகளின் கீழ் ஓய்வுசபற்றுள்ளார ்என்படதயும் உறுதிப்படுத்துகியறன். 

4. திரு/திருமதி/செல்வி ........................................................................................ என்பவடர இலங்டக கணக்காளர ்

யெடவயின் வியெட தரத்திற்கு தரமுயரத்்துவதற்கு சிபாரிசு செய்கியறன். 

5. ெரியாக,  பூரத்்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்டதயும், ஒவ்சவாரு விடயத்துடனும் 

சதாடரப்ுடடய இலக்கங்கடளக் குறித்து, இலக்க ஒழுங்குமுடறப்படி உரிய ஆவணங்களின் 

ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகடளயும் இடணத்துத் தயாரிக்கப்பட்ட யகாடவடய இத்துடன் 

அனுப்புகியறன். 

 

திகதி : .................................                    .............................................. 

திடணக்கள / நிறுவனத் தடலவரின்  

டகசயாப்பம், பதவிப் சபயர ்

மற்றும் பதவி முத்திடர 

 

 

குறிப்பு: யதடவயற்ற சொற்கடள சவட்டி விடவும். 
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பகுதி (இ) - உரி  அகமேச்ின் சே லாளரினால் பூரத்்தி சே ் ப்பட சைண்டும். 

 

செயலாளர,் 

அரொங்க யெடவ, மாகாண ெடபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அடமெச்ு. 

 

1. இலங்டக கணக்காளர ் யெடவயின் தரம் I இலுள்ள திரு/திருமதி/செல்வி 

........................................................................................ என்பவரின் கடடமகள் மற்றும் நடத்டத சதாடரப்ில் 

திடணக்கள/ நிறுவனத் தடலவரின் பரிந்துடரயுடன் உடன்படுகின்யறன்/ உடன்படவில்டல. 

2.  திரு/திருமதி/செல்வி ........................................................................................ என்பவடர இலங்டக கணக்காளர ்

யெடவயின் வியெட தரத்திற்கு தரமுயரத்்துவதற்கு சிபாரிசு செய்கியறன்./செய்யவில்டல.* 

 (* சிபாரிசு செய்யாவிட்டால், காரணத்டதெ ்சுருக்கமாகக் குறிப்பிடவும்.) 

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

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

3. ெரியாக,  பூரத்்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்டதயும், ஒவ்சவாரு விடயத்துடனும் 

சதாடரப்ுடடய இலக்கங்கடளக் குறித்து, இலக்க ஒழுங்குமுடறப்படி உரிய ஆவணங்களின் 

ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகடளயும் இடணத்துத் தயாரிக்கப்பட்ட யகாடவடய இத்துடன் 

அனுப்புகியறன். 

 

 

 

திகதி : .................................                       ..................................................... 

செயலாளர,் 

................................... அடமெச்ு/ 

         பதவி முத்திடர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

இ) அரொங்க யெடவகள், மாகாண ெடபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அடமெச்ின் பயன்பாட்டிற்காக 

1.  வியெட தரத்துக்கு தரம் உயரவ்ு சபறுவதற்கான தடகடமகடளப் சபறும் திகதி: 

2.  உடன் முந்திய ஐந்து (05) வருடங்களில் வருடாந்த செயலாற்றுடக அறிக்டகத் தரங்கணிப்புக்கு 

இணங்க யவடல நடத்டத சிறந்ததாகப் பிரதிபலித்தல். 

2010 முதல் 2021 வடரயான செயலாற்றுடக விவரங்கள் கீயழ குறிப்பிடப்பட யவண்டும். குறித்த 11 

செயலாற்றுடக அறிக்டககளினதும் பதவி நிடல அதிகாரிசயாருவரினால் டகசயாப்பம் 

மற்றும் பதவி முத்திடர பதிக்கப்படட்ு அடனத்து பக்கங்களிலும் இரண்டு பக்கமும் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகடள இடணத்தல் யவண்டும். செயலாற்றுடக அறிக்டகயின் 

இறுதித ் தரங்கணிப்பில் சிபாரிசுகள் குறிப்பிடப்படாத, ஒன்றுக்கு யமற்பட்ட சிபாரிசுகள் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மற்றும் குறித்த மதிப்பீட்டாளரின் டகசயாப்பம் மற்றும் பதவி முத்திடர 

பதிக்கப்படாத அறிக்டககள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படமாட்டாது. 

வருட

ம் 

இறுதி மதிப்பீடு குறித்த 

உத்தியயாகத்தர ்

டகசயாப்பமிடட்ுள்

ளார/் 

டகசயாப்பமிடவில்

டல 

மிகெ ்

சிறப்பானது 

ொதாரண 

மட்டத்டத  

விட 

சிறப்பானது 

திருப்திகரமா

னது 

திருப்தியற்றது 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

2021      

 

(ஒவ்சவாரு வருடத்திற்குமான செயலாற்றுடக அறிக்டகக்கு இணங்க ஒவ்சவாரு வரியும் நிரலும் பூரத்்தி 

செய்யப்பட யவண்டும்) 



  இணைப்பு II 

இலங்கை ைணை்ைாளர ்சேகை சேகைப் பிரமாணத்தின்  

V ைது பின் இகணப்பு 

 

பின்வரும் தகைகமைளில் ஏததனும் ஒரு தகைகமகைப் பபற்றிருத்தல் 

I. பதொடரப்ுகடை துகறசொர ்பொடபெறிகைப் பயின்று ஐை்கிை இரொசச்ிைத்தின் பட்டை அரச 

ெிதி மற்றும் ைணை்கிைல் ெிறுவனத்தின் உறுப்புரிகம அல்லது இலங்கை பட்டைை் 

ைணை்ைொளரை்ள் ெிறுவனம் அல்லது பட்டய முைாகமத்துை ைணை்ைாளரை்ள் நிறுைனம் 

அல்லது ோன்றளிை்ைப்பட்ட பட்டயை் ைணை்ைாளரை்ள் ேங்ைத்தின் உறுப்புரிகம; 

அல்லது 

II. பபாது நிதி முைாகமத்துைம், நிதி முைாகமத்துைம், பபாது நிதி, ைணை்கியல், 

அபிவிருத்தி நிதி, ைரத்்தைம், பபாருளியல், வியாபார முைாகமத்துைம், பபாது 

முைாகமத்துைம், தைைல் பதாழில்நுட்பம், அரே பைாள்கை, திட்ட முைாகமத்துைம் 

தபொன்ற பதொடரப்ுகடை துகறைளில் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட பல்ைகலை்ைழைம் அல்லது 

பல்ைகலை்ைழை மொனிைங்ைள் ஆகணை்குழுவினொல் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட ெிறுவனத்தில் 

பட்டப் பின்படிப்பு பட்டபமொன்கற பபற்றிருத்தல்; 

 

அல்லது 

 

III. தமதல உள்ள (II) ஆவது உபபெ்தியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள துகறைளில் பட்டப் பின்படிப்பு 

டிப்தளொமொ பட்டத்துடன் ஏததனும் ஒரு பொடத் துகற பதொடரப்ில் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட 

பல்ைகலை்ைழைத்தினொல் அல்லது பல்ைகலை்ைழை மொனிைங்ைள் ஆகணை்குழுவினொல் 

அங்கீைரிை்ைப்பட்ட பல்ைகலை்ைழைபமொன்றிலிருெ்து முதுமொனி மட்டத்தில் பட்டப் 

பின்படிப்பு பட்டபமொன்கறப் பபற்றிருத்தல்; 

அல்லது 

 

IV. தமதல உள்ள பத்தி II இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பொடத ் துகறைள் ஏததனும் ஒன்றில் 

இலங்கை அபிவிருத்தி ெிரவ்ொை ெிறுவனத்தொல் வழங்ைப்படும் பட்டப் பின்படிப்புப் பட்டம்; 

 

அல்லது 

 

V. இலங்கை அபிவிருத்தி ெிரவ்ொை ெிறுவனத்தினொல், தமதல பெ்தி II இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

பொடத ் துகறைளில் ஒன்று பதொடரப்ில் வழங்கும் பட்டப் பின்படிப்பு டிப்தளொமொ 

பட்டத்துடன் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட பல்ைகலை்ைழைபமொன்றிலிருெ்து அல்லது 

பல்ைகலை்ைழை மொனிைங்ைள் ஆகணை்குழுவினொல் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட ஒரு 

பல்ைகலை்ைழைத்தில் இருெ்து பட்டப் பின்படிப்பு  பட்டபமொன்கறப் பபற்றிருத்தல். 



 

இணைப்பு III 

 

இலங்கை ைணை்ைாளர ்சேகை தரம் I உத்திச ாைத்தரை்கள விசேட 

தரத்திற்கு தரமு ரத்்துைதற்ைான சேரம்ுைப் பரடீக்ேயின் புள்ளிைள் 

ைழங்கும் திடட்ம் 

 

த ொட

ர் இல. 

 புள்ளிகள் அ ிகபட்ச 

புள்ளிகள் 

1.  சசணை மூப்பு 

 

இலங்கை ைணை்ைாளர ்சேகையின் தரம் I இல் 5 ைருட 

முகனப்பான மற்றும் திருப்திைரமான சேகையின் 

பின்னர ்

 

 ைரும் ஒை்வைாரு ைருடத்திற்கும் ஒரு 

ைருடத்திற்கு (06 மாதங்ைளுை்கு சமற்படும் 

சபாது ஒரு ைருடமாைை் ைருதப்படுகிறது.) 

 

 03 - 06 மாத ைாலத்திற்கு          

 

மற்றும்/ அல்லது 

 

 வபாதுே ் சேகைைள் ஆகணை்குழு சுற்றறிை்கை 

01/2019 இன் படி, அதிை சேகைை் ைாலத்கதை் 

வைாண்டுள்ள உத்திச ாைத்தருை்கு சேகை 

மூப்புை்ைாை ஒதுை்ைப்படட்ுள்ள வமாத்தப் 

புள்ளிைளின் அளவும், ஏகன  

உத்திச ாைத்தரை்ளுை்கு  அைரை்ளது 

சேகைை்ைாலத்திற்கு ேமவிகிதமாைவும் 

சேகைை்ைாலத்திற்ைான புள்ளிைள் ைழங்ைப்படும். 

(இந்தே ் சுற்றறிை்கை நகடமுகறை்கு ைந்த 

நாளிலிருந்து) 

 

 
 
 
 
 
 
 
10 
 
  
05 

 

80 

2.  தகுதி 

 

பதவி உ ரவ்ுை்ைான தகுதிைகளப் பூரத்்தி வே ்யும் 

திைதிை்கு உடன் முந்தி  05 ைருட வே லாற்றுகை 

அறிை்கைைளின் அடிப்பகடயில் தகுதிை்ைான 

புள்ளிைள் ைழங்ைப்படுகின்றன. 

 

 சிறப்பானது 

 ேராேரி அளவுை்கு சமல் 

 திருப்திைரமானது 

 
 
 
 
 
 
 

04 

03 

01 

20 

 தமொத்  புள்ளிகள்  100 

 

 

 

புள்ளிகள் திட்டம் 02 




