
அசாங்க சசவல ஆவைக்குள 

இயங்வக நிர்லாக சசவலின்  II ஆந் தத்துவை உத்திசாகத்தர்கவர  

I ஆம் தத்துக்கு தபர்த்தல் 

 

இயக்கம் 1842/2 ற்றும் 2013.12.23 ஆந் திகதி அதி லிசசை லர்த்தானிில் 

வலரிிைப்பட்டுள்ர  இயங்வக நிர்லாக சசவலின் இயக்கம் 2137/5 ற்றும் 2019.08.19 திகதி 

பிாைக் குமிப்பில் சற்வகாள்ரப்பட்டுள்ர ஆமாலது திருத்தம் நவைபவமப்படுத்தப்படும்  2019 

வபப்லாி ாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு , II தத்தில் உள்ர  உத்திசாகத்தர்கள் ற்றும் 2019.02.26 ஆந் 

திகதிக்கு அல்யது அதன் பின்னர் II ஆந் தத்துக்கு பதலிபெர்த்தப்பட்டுள்ர  

உத்திசாகத்தர்கரிைிருந்து, அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வக இயக்கம் 31/2019 ற்றும் 2019.10.04 ஆந் 

திகதி சுற்மமிக்வகின்  ற்பாடுகளுக்கவ I ஆந் தத்துக்கு பதலிபெர்த்துலதற்கான 

லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன. 

 

02. I  ஆம் தத்துக்கு தபர்த்துலதற்காக பளவப்படுத்திிருக்க சலண்டி தவகவகள் 

ற்றும் பதலிபெர்வு பவமவ 

 

பின்வரும் தகைகைகைப் பூர்த்தி செய்துள்ை உத்திய ோைத்தர்ைள் யேர்முைப் பரீட்கெக்கு உட்படுத்தப்படுவோர்ைள். 

 

I. பல்கவயக்கறக ானிங்கள் ஆவைக்குளலினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ை பல்கவயக்கறகம் 

அல்யது பட்ைம் லறங்கும் நிறுலனவான்மிலிருந்து பட்ைம் லறங்கப்பட்ை வபாது நிருலாகம், 

பகாவத்துலம், அச வகாள்வககள், னித லர பகாவத்துலம், வபாருரிில், அபிலிருத்தி 

வபாருரில், சபக அபிலிருத்தி, சட்ைம், நிதி பகாவத்துலம், வசற்திட்ைங்கவர திட்ைிைல் 

ற்றும் பகாவத்துலம், தககலல் வதாறில்நுட்பம் சபான்ம லிைத் துவமகரில் அல்யது 

இயங்வக நிர்லாக சசவல உத்திசாகத்தர்களுக்கு ஒப்பவைக்கப்பட்டுள்ர பயலித 

பகாவத்துலப் பைிகவர நிவமசலற்றுலதற்குத் சதவலான அமிவு ற்றும் திமன்கவரப் 

வபற்மிருப்பது உசிதானது ன இயங்வக நிர்லாக சசவல லிைப் வபாறுப்பு அவச்சின் 

வசயாராின் சிபாாிசின் அடிப்பவைில் அசாங்க சசவல ஆவைக்குளலின் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை சலவமாரு லிைப் பப்பில் அல்யது குவமந்தபட்சம் ஒரு லிைத் 

துவமக்கு உாித்தான பட்ைப் பின்  பட்ைத்வதப் வபற்மிருத்தல். 

 

II. அங்கீகாிக்கப்பட்ை வசயாற்றுவக திப்பீட்டு நவைபவம ஒளங்கிற்கு ற்ப 

தபர்த்துலதற்கு பன்னான ஆறு (06) லருைங்கரினுள் திருப்திகான ட்ைத்தில் அல்யது 

அதவன லிைக் கூடி வசயாற்றுவகவ வலரிப்படுத்திிருத்தல் ற்றும் ஆறு (06) 

சம்பரசற்மங்கவர உவறத்திருத்தல். 

 

III. II ஆம் லிவனத்திமன் தவை தாண்ைற் பாீட்வசவ உாி தினத்தில் பளவப்படுத்திிருத்தல். 

 

 

 



 

IV. இயங்வக அபிலிருத்தி நிருலாக நிறுலகத்தினால் நைாத்தப்படும் இயரவு லிருத்தி ட்ைம் III 

ஆம் பாைவநமிவ வலற்மிகாக நிவமவு வசய்து சான்மிதவறப் வபற்மிருத்தல்.  

 

V. 2019.02.26 ஆந் திகதிக்கு II தத்தில் உள்ர  உத்திசாகத்தர்கள் ற்றும் 2019.02.26 ஆந் திகதி 

அல்யது அதன் பின்னர் II ஆந் தத்துக்கு தபர்த்தப்பட்டுள்ர உத்திசாகத்தர்கள், III 

ற்றும் IIஆந் தங்கரில் 12 லருைங்கள் பவனப்பான  ற்றும் திருப்திகான சசவலக் 

காயத்வத நிவமவு வசய்திருத்தல். 

 

VI. அசாங்க சசவல ஆவைக்குளச் சுற்மமிக்வக இயக்கம் : 01/2020 இல் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர 

ற்பாடுகளுக்கவ ஒளக்காற்றுத் தண்ைவன வபற்மிருக்காதிருத்தல். 

 

03.  சற்படி 02 இன் தவகவகவரப் பூர்த்தி வசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள் இத்துைன் 

இவைக்கப்பட்டுள்ர ாதிாிப் படிலத்தின் படி நிப்பப்பட்ை லிண்ைப்பத்வத  அவச்சுக்கரின் 

வசயாரர்கள், திவைக்கரத் தவயலர்கள்  ஊைாக அச சசவலகள், ாகாை சவபகள் ற்றும் 

உள்ளூாட்சி அவச்சின்  வசயாரருக்கு 2021.03.12 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் கிவைக்கும் லவகில் 

அனுப்பி வலக்க சலண்டும். அத்திகதிின் பின்னர் கிவைக்கப்வபறும் லிண்ைப்பங்கள் வ்லித 

காைபம் இன்மி ற்றுக்வகாள்ரப்பை ாட்ைாது ன்பதுைன்  பிவறான தகலல்கள் ற்றும் 

பளவற்ம லிண்ைப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும். 

 

04. தற்சபாது ஓய்வு வபற்மிருந்தாலும் பதலிபெர்வு கிவைப்பதற்கு தவகவ வபறும் திகதி லவ 

கைவபடுபட்ை  ற்றும் பதலிபெர்வு அவ சற்படி 02 ஆம் பந்திில் குமிப்பிைப்பட்ை 

தவகவகள் பூர்த்தி வசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்களுக்கு இப்பதலிபெர்லிற்காக லிண்ைப்பிக்க 

படிபெம். 

 

05. குமித்த லிண்ைப்பப்படிலத்வத www.pubad.gov.lk  ஊைாக வபற்றுக்வகாள்ர படிபெம். 

 

அசாங்க சசவல ஆவைக்குளலின் கட்ைவரப் படி, 

 

திகதி : 2021.02.22 

 

 

ஒப்பம்./ சே.சே. த்னசிாி 

வசயாரர் 

அச சசவலகள், ாகாை சவபகள்  

ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு 
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இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் II ஆம் தரத்துகைய உத்திசயாைத்தர்ைகை I ஆந் தரத்துக்கு   

தரமுயர்த்துவதற்ைான விண்ணப்பப்படிவம் 
 

அலுவலை உபசயாைத்திற்ைாை 
 

 

 

(அ) பகுதி - உத்திசயாைத்தாினால் நிரப்பப்படுதல் சவண்டும். 
 

1. பபயர் 

1.1. முழுப் பபயர் :- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………பேல்வி/திரு/திருமதி 

1.2. நியமனக் ைடிதத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை பபயர் :- ……………………………………………………………………  
 

2.  சதேிய அகையாை அட்கை இலக்ைம்:-   
 

3. பிறந்த திைதி :-  

 

4. தனிப்பட்ை முைவாி :- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. பதாகலசபேி இலக்ைம் :-   
 

5.1. வதிவிை :-             

5.2. கையைக்ை :-                   

 

6. மின்னஞ்ேல் முைவாி :- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. பதவி  (தற்சபாகதய / ஓய்வூதியராயின் ஓய்வு பபற்ற சபாது வைித்த பதவி ) :-   
................................................... 

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

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

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

7.1. ஓய்வூதியராயின் ஓய்வு பபற்ற திைதி :-   
........................................................................

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

8. சேகவ நிகலயம் பற்றிய தைவல்ைள் 

8.1. அகமச்சு :-   
........................................................................

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

8.2. திகணக்ைைம் :- 
........................................................................

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

8.3. முைவாி :- 
........................................................................

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

......... 
 

8.4.  பதாகலசபேி   இலக்ைம் :-           

8.5.  பதாகலநைல் இலக்ைம் :-           

 

9. இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் 

9.1. III ஆந் தரத்துக்கு நியமனம் வழங்ைப்பட்ை திைதி :-  
.................................................. 

9.2. II ஆந் தரத்துக்கு தரமுயர்த்தப்பட்ை திைதி :-  
..................................................  

(தயவு பேய்து IIஆந் தரத்துக்கு பதவியுயர்த்தப்பட்ை ைடிதத்தின் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிகய 9.2 ஆை 

இலக்ைமிட்டு ேமர்ப்பிக்ைவும்) 
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10. இலங்கை நிர்வாை சேகவயின்  சேகவப் பிரமாணத்தின்13.2 (அ) வின் பதாைாிலக்ைம் 01 இன் 

ைீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை தகைகமைகைப் பூர்த்தி  பேய்துள்ைகம பதாைர்பான விபரம்  
 

ப
த

ா
ை

ா
ில

க்
ை

ம்
 

பட்ைப் பின் 

பட்ைப் 

பாைபநறியின் 

பபயர்  

விையப் 

பரப்பு 

அப்பட்ைத்கத 

வழங்ைிய 

பல்ைகலக்ைழைம் 

அது பல்ைகலக்ைழை 

மானியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவினால் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை 

பல்ைகலக்ைழைம் அல்லது  

பட்ைம் வழங்கும் 

நிறுவனபமான்றாை 

பல்ைகலக்ைழை மானியங்ைள் 

ஆகணக்குழுவினால் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ைதா 

என்பது பற்றி, 

பட்ைம் 

பபற்ற 

வருைம்  

      

      

 

(தயவு பேய்து பட்ைச் ோன்றிதழ் மற்றும் பபறுசபற்று விபரப் பட்டியகல ோன்றுப்படுத்திய பிரதிகய 10 

ஆை இலக்ைமிட்டு ேமர்ப்பிக்ைவும்) 
 

11. II ஆம் விகனத்திறன் தகை தாண்ைற் பாீட்கேயில் ேித்திபயய்திய திைதி :-  

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

(தயவு பேய்து பபறுசபற்றுச்  ோன்றிதழின்  ோன்றுப்படுத்திய பிரதிகய 12 ஆை இலக்ைமிட்டு 

ேமர்ப்பிக்ைவும்) 
 

12. இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாை நிறுவைத்தினால் நைாத்தப்படும் இயலைவு விருத்தி மட்ைம் -  III 

ஆம் பாைபநறிகய முழுகமப்படுத்திய திைதி :-  

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

(தயவு பேய்து இயலைவு விருத்தி மட்ைம் - III ஆம் பாைபநறிகய முழுகமப்படுத்திய  ோன்றிதழின்  

ோன்றுப்படுத்திய பிரதிகய 13 ஆை இலக்ைமிட்டு ேமர்ப்பிக்ைவும்) 
 

 

பதவியுயர்விற்கு தகைகம பபறும் திைதிக்கு சேகவயில் 12 வருைங்ைளுக்குக் குகறயாத முகனப்புைனான 

சேகவக் ைாலத்கத நிகறவு பேய்திருப்பதாைவும், சமற்படி இலக்ைம் 01 பதாைக்ைம் 12 வகர ோியானதும் 

முழுகமயானதுமான தைவல்ைளுைன் கூடிய விண்ணப்பத்துைன்  இகணத்து அனுப்புமாறும் குறிப்பிட்டுள்ை 

ேைல ஆவணங்ைைினதும் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைள், ஒவ்பவாரு விையத்துக்குாிய இலக்ைத்கத 

அவ்வாவணங்ைைின் இைது பக்ை சமல் மூகலயில் குறிப்பட்டு, இலக்ை ஒழுங்ைிற்கு ஏற்ப இகணத்து 

சைாப்பாை தயாாித்து இத்துைன் ேமர்ப்பிக்ைின்சறன். 

 

 

 

 

 

 

  

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

திைதி 

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

விண்ணப்பதாாியின் 

கைபயாப்பம் 

பதவி பபயர்  மற்றும் 

உத்திசயாைபூர்வ இறப்பர் 

முத்திகர 
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(ஆ) பகுதி - திகணக்ைைம் / நிறுவனத் தகலவாினால்  நிரப்பப்படுதல் சவண்டும். 
 

பேயலாைர், 
..............................................................................

.............................................................திரு/திருமதி/ பேல்வி   

.......................................................திகணக்ைைத்தின்/அகமச்ேின் 

...................................................... ஆை சேகவயாற்றுவதாைவும், 
 

1. நியமனத் திைதி முதல் பன்னிரண்டு (12) வருைக்ைாலம்  திருப்திைரமான சேகவகய 

நிகறசவற்றியுள்ைீர் /  இல்கல எனவும், 
 

2. I ஆந் தரத்துக்கு பதவியுயர்த்தப்படும் திைதிக்கு முன்னர் பதிபனாரு (11) வருைங்ைைினுள்  

ேம்பைசவற்றங்ைள் அகனத்கதயும் உகழத்துள்ைார் / இல்கல எனவும், 
 

2.1. அட்ைவகண இலக்ைம் 01 

ப
த

ா
ை

ர்
  

இ
ல

க்

ை
ம்
 வருைம் 

ேம்பை ஏற்றத்கத உாிய திைதியில் 

பபற்றுக்பைாண்டுள்சைன் / 

இல்கல என 

ேம்பை ஏற்றத் திைதி 

i.  2020 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

ii.  2019 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

iii.  2018 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

iv.  2017 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

v.  2016 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

vi.  2015 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

vii.  2014 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

viii.  2013 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

ix.  2012 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

x.  2011 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  

xi.  2010 உகழத்துள்ைார் / இல்கல  
 

( தயவு பேய்து ேம்பைசவற்றப் பத்திரங்ைைின் (11 வருைங்ைள்) ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைகை வருை 

ஒழுங்ைிற்கு ஏற்ப இகணக்ைவும்.)  
 

3. அங்ைீைாிக்ைப்பட்ை பேயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு நகைமுகற ஒழுங்ைிற்கு ஏற்ப தரமுயர்த்தும் திைதிக்கு 

முன்னரான ஆறு (06) வருைங்ைைினுள் திருப்திைரமான மட்ைத்தில் அல்லது அதகன விைக் கூடிய 

பேயலாற்றுகைகய எடுத்துக் ைாட்டுவதாைவும் / இல்கல எனவும்,  
 

3.1. அட்ைவகண இலக்ைம் 02 

ப
த

ா
ை

ர்
  

இ
ல

க்
ை

ம்
 

வருைம் இறுதி மதிப்பீடு  

குறித்த 

உத்திசயாைத்தாினால்  

கைபயாப்பமிைப்பட்ைள்

ைது / இல்கல என 

i.  2020 
அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 

ii.  2019 

அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 

iii.  2018 

அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 

iv.  2017 

அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 

v.  2016 

அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 

vi.  2015 

அதிவிசேை / ோதாரண அைகவ விை சமற்பட்ைது / 

திருப்திைரமானது / திருப்தியின்கம 
ஆம் / இல்கல 
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( தயவு பேய்து ஒவ்பவாரு வருைத்தின் பேயலாற்றுகை அறிக்கைக்கு ஏற்ப அட்ைவகண இலக்ைம் 

02 இகனப் பூரணப்படுத்தி, உாிய பேயலாற்றுகை அறிக்கையின் ோன்றுப்பைத்தி பிரதிைகை 

வருை ஒழுங்ைிற்கு ஏற்ப இகணக்ைவும்.)  
 

4. உத்திசயாைத்தருக்கு எதிராை ஏசதனும் ஒழுக்ைாற்று நைவடிக்கை எடுக்ைப்பட்ைள்ைது  / இல்கல 

எனவும், 
 

4.1. ஒழுக்ைாற்று தண்ைகன பபற்றிருப்பின், ஒழுக்ைாற்று விையத்தின் அடிப்பகையில் 

திருப்திைரமான சேகவக் ைாலம் குகறவகைதல் 

அட்ைவகண இலக்ைம் 03 

ஒழுக்ைாற்றுக் ைட்ைகை 

குற்றச்ோட்டுப் 

பத்திரத்தின் படி 

குற்றம் 

இகழக்ைப்பட்ை ைால 

எல்கல 

திருப்திைரமான சேகவ 

ைாலம் குகறவகையும் 

நாட்ைைின் 

எண்ணிக்கை 

வரு. மாதம் திைதி 

     

     

சேகவ ைாலம் குகறவகையும் நாட்ைைின் எண்ணிக்கை    

 

( தயவுபேய்து ஒழுக்ைாற்றுத் தீர்மானங்ைைில் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ை பிரதிைகை இகணத்தல் 

சவண்டும்.) 
 

5. உத்திசயாைத்தருக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று நைவடிக்கை பதாைங்குவதற்கு நைவடிக்கை எடுத்தல் அல்லது 

ஒழுக்ைாற்று விோரகண நகைபபறுைின்றது  / இல்கல எனவும், 
 

6. உத்திசயாைத்தர் ேம்பைமற்ற விடுமுகற அல்லது பகுதியைவு ேம்பைம்  பபற்றுள்ைார் / இல்கல 

எனவும்,  
 

6.1. சமற்படி விடுமுகற பபற்றிருப்பின், விடுமுகற பபறுவதன் அடிப்பகையில் சேகவக் 

ைாலம் குகறவகைதல் 

அட்ைவகண இலக்ைம் 04  

ப
த

ா
ை

ா
ில

க்

ை
ம்
 

விடுமுகற அனுமதிக்ைான  நிபந்தகனைள் 
ைால வகரயகற 

சேகவ ைாலம் 

குகறவகையும் 

நாட்ைைின் 

எண்ணிக்கை 

முதல்  வகர வரு. மாதம் திைதி 

i. தாபன விதிக்சைாகவயின்  V:2.5.4 
     

ii. தாபன விதிக்சைாகவயின்  XII:16 
     

iii. 
முைாகமத்துவ சேகவ சுற்றறிக்கை இலக்ைம் 
10 

     

iv. 
முைாகமத்துவ சேகவ சுற்றறிக்கை இலக்ைம் 
33 

     

v. தாபன விதிக்சைாகவயின்  XII: 36 
     

vi. சவறு  ேம்பைமற்ற விடுமுகறைள் 
     

              சேகவ ைாலம் குகறவகையும் முழு  நாட்ைைின் எண்ணிக்கை    

 

(தயவு பேய்து விடுமுகற  அனுமதிக்ைப்பட்ை ைடிதங்ைைின் ோன்றுப்படுத்தி பிரதிைகை இகணக்ைவும்) 
 

6.2. அட்ைவகண இலக்ைம் 03  மற்றும் அட்ைவகண இலக்ைம் 04 இல் சேகவக் ைாலம் 

குகறவகையும் நாட்ைைின் பமாத்தம் 

வரு. ......................... மாதம் ................ திைதி 
.................. 
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6.3. 6.2 பிரைாரம் உத்திசயாைத்தர் I ஆந் தரத்துக்கு பதவியுயர்த்ப்படுவதற்கு  தகைகம 

பபறும் திைதி:-  ............................................ 
 

 

 

7. இவ் அலுவலாின் சவகல, வருகை மற்றும் நைத்கத திருப்திைரமானது  / திருப்திைரமாை இல்கல 

என்பது பற்றியும், 
 

8.  
........................................................................... 

திரு / திருமதி / பேல்வி ........................................................ 

ஆந் திைதி முதல் இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் I ஆந் தரத்துக்கு   தரமுயர்த்துவதற்கு தகைகம 

பபறுவதாை, பாிந்துகரக்ைின்சறன் /  பாிந்துகரப்பதில்கல. 

 

9. நிவர்த்தியாை பூரணப்படுத்திய விண்ணப்பத்கதயும், உாிய ஆவணங்ைைின் ோன்றுப்படுத்திய 

பிரதிைகையும் இகணத்து தயாாிக்ைப்பட்ை சைாப்பிகன இத்துைன் அனுப்புைிசறன்.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(இ) பகுதி - குறித்த அகமச்ேின் பேயலாைாினால் நிரப்பப்படுதல் சவண்டும்.  
 

பேயலாைர், 

அரே  சேகவைள், மாைாண ேகபைள் உள்ளூராட்ேி அகமச்சு. 
 

 

1. இலங்கை நிர்வாை சேகவயின் II ஆந் தரத்தின் 
...........................................................................

.... திரு / திருமதி / பேல்வியின் ைைகம மற்றும் நைத்கத பதாைர்பாை திகணக்ைைம் / நிறுவனத் 

தகலவாின் பாிந்துகரயுைன் உைன்படுைின்சறன் / உைன்படுவதில்கல. 

 

2. உத்திசயாைத்தாின் ைைகம, நைத்கத,  விசேை திறகமைள் மற்றும் பேயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு 

உட்படுத்துைிசறன்.  

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

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

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

.................... திரு / திருமதி / பேல்வி அவர்ைகை இலங்கை நிர்வாை சேகவ I ஆந் 

தரத்துக்கு பதவியுயர்த்துவதற்கு பாிந்துகரக்ைின்சறன் / இல்கல எனவும்  பாிந்துகரக்ைாது விடின் 

அதற்ைான ைாரணம், 
...........................................................................

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

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

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

 

3. நிவர்த்தியாை பூரணப்படுத்திய விண்ணப்பத்கதயும், உாிய ஆவணங்ைைின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ை 

பிரதிைகையும் இகணத்து தயாாிக்ைப்பட்ை சைாப்பிகன இத்துைன் அனுப்புைிசறன். 

 

 

 

 

 

 

*ஏற்புகையதற்ற போற்ைகை நீக்ைவும்  

 

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

திைதி 

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

திகணக்ைைத் தகலவாின் 

கைபயாப்பம் பதவி முத்திகர 

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

அகமச்ேின் பேயலாைாின் 

கைபயாப்பம்  

உத்திசயாைபூர்வ இறப்பர் பதவி 

முத்திகர 

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

 திைதி 

*ஏற்புகையதற்ற போற்ைகை நீக்ைவும் 

 




