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இலங்கை ைணக்ைளார் சேகை அலுைலர்ைளின் ைருடாந்த இடமாற்ற 

நகடமுகறைள்  

அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைினால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் 

அலுைலர்ைளுக்ைான இடமாற்ற நகடமுகறைள் ைீழ்க்குறிப்பிடப்படும் ைகையில் 

சேயற்படுத்தப்படும் என இத்தால் அறிைிக்ைின்றது. 

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகை அலுைலர்ைளின் ைருடாந்த இடமாற்றங்ைள் 

(அ)    ைருடாந்த இடமாற்றக் குழுைின் மூலம்  

இடமாற்ற சைாள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைகையில் இடமாற்றங்ைகள நிகறசைற்றும் 

ைகையில் ைருடாந்த இடமாற்றச் ேகப சேயற்படுத்தப்படும். சமலும் இடமாற்றங்ைகள 

எதிர்பார்க்கும் அலுைலர்ைளின் சைண்டுசைால்ைகள நிகறசைற்றுதல், அலுைலர்ைள் உாிய ைாலப் 

பகுதியினுள் இடமாற்றங்ைகளப் சபறுதல், மற்றும் நீண்ட ைாலம் ஒசர சேகை நிகலயத்தில் 

ைடகமயாற்றுைதகன தைிர்த்தல் சபான்ற ைிடயங்ைகள உறுதிப்படுத்துைதற்ைாை இடமாற்றச் ேகப 

சேயற்படுத்தப்படும்.  

(ஆ) இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் ைருடாந்த இடமாற்றங்ைள் சதாடர்பான இறுதித் தீர்மானம் 

அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைினால் எடுக்ைப்படும்.  

02. ைருடாந்த இடமாற்றங்ைளிற்கு உட்படுத்தப்படும் அலுைலர்ைள். 

2.1. இதுைகரயில் சேகையில் ைடகமயாற்றும் இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் ைிசேட, I/II/III 

ஆந் தரத்தினுகடய அலுைலர்ைளுக்ைிகடயில், 

2.1.1. எந்தசைாரு  சேகை நிகலயத்திலும் 03 ைருடங்ைளுக்கு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 

ைாலத்திற்கு  சேகையாற்றிய அலுைலர்ைள் ைருடாந்த இடமாற்றத்திற்ைான சைாாிக்கையிகன 

சமற்சைாள்ைதற்கு தகுதியுகடயைர்ைளாைர். 

2.1.2. அலுைலர்ைள் அைர்ைளின் சேகை நிகலயத்தில் அதிைபட்ேம் 06 ைருட ைாலத்திற்கு 

சேகையாற்ற முடியும். 06 ைருட ைால சேகையிகனப் பூர்த்தி சேய்த அலுைலர்ைள் ைட்டாய 

ைருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுைார்ைள். இவ் இடமாற்றம் தற்சபாது சேகையாற்றும் 

மாைாண ேகப, அகமச்சு, மாைட்டத்தினுள்சள அல்லது அதற்கு சைளிசய சேகை 

நிகலசமான்றிகன சைாருைதற்கு ைாய்ப்பளிக்ைப்படும்.  

2.1.3. ஒரு மாைாண ேகபயில் / அகமச்சோன்றில் / திகணக்ைளசமான்றில் / மாைட்டசமான்றில் 12 

ைருடங்ைளுக்கு சமற்பட்ட சேகைக் ைாலத்திகனப் பூர்த்தி சேய்துள்ள  அலுைலர்ைள் ைருடாந்த 

இடமாற்றத்தின் ைீழ் அச் சேகை நிகலயங்ைளில் இருந்து சைளிசய ைட்டாய இடமாற்றம் 

சபறுைதற்கு ைட்டுப்பட்டுள்ளார்ைள். அவ் அலுைலர்ைள், 
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 மாைாண ேகபயிலிருந்து மாைாண ேகபக்ைிகடயில் 

 மாைாண ேகபயிலிருந்து மாைட்டங்ைளிக்ைிகடயில் 

 மாைாண ேகபயிலிருந்து அகமச்சுக்ைளுக்ைிகடயில் 

 அகமச்சுைளிலிருந்து மாைட்டங்ைளுக்ைிகடயில் 

 அகமச்சோன்றில் இருந்து மற்சறாரு  அகமச்ேிற்கு 

இடமாற்றம் சபறுைதற்ைான ேந்தர்ப்பம் ைாணப்படுைின்றன. 

2.1.4. ைிரும்பத்தக்ை சதாழில் இருப்பிடசமான்றின் இலக்ைம் 2.2 இல் குறிப்பிட்டுள்ளைாறு 

இடங்ைளின் ைகைப்படுத்தலின் ைீழ் ைாட்டப்பட்டுள்ள ைாலத்திகனப் பூர்த்தி சேய்துள்ள 

அலுைலர்ைள் 

2.1.5. ைிசேட ேந்தர்ப்பமாைக் ைருதி இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின்  

I ஆந் தரத்திற்கு ஏற்ைனசை பதைியுயர்த்தப்பட்டிருந்த சபாதும், இன்னும் இலங்கை ைணக்ைாளர் 

சேகையின் II மற்றும் III தரத்துகடய பதைிைளில் ைடகமயாற்றும் அலுைலர்ைள் 

2.2  சதாழில் இருப்பிடத்தின் ைகைைள் 

2.2.1. இடமாற்றங்ைகள ைைனத்திற் சைாள்ளும் சபாது ேைல சேகை நிகலயங்ைகளயும் 

பின்ைருமாறு ைகைப்படுத்த முடியும்.  

I. நிதி ோர்ந்த நலன்ைளுடன் கூடிய சேகை நிகலயங்ைள் – 2.2.2 இன் ைீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்ைள் 

II. சைள்ைி கூடுதலாை ைாணப்படும் சேகை நிகலயங்ைள் –  இச் சேகை நிகலயங்ைளில் 

சேகையாற்ற முடியுமான அதிைபட்ே சேகைக் ைாலம் 06 ைருடங்ைளாகும். 

 ைல்ைி அகமச்சு சைாழும்பு 

 நிதி அகமச்சு 

 சைாழும்பு, ைம்பஹ மற்றும் குருணாைல் மாைட்டங்ைளில் உள்ள சேகை 

நிகலயங்ைள் 

III. ோதாரண சேகை நிகலயங்ைள் – ஏகனய ேைல சேகை நிகலயங்ைளும். 

சமற்குறிப்பிட்ட  I மற்றும் II இன் ைீழ் சைாள்ளப்படும் சேகை நிகலயங்ைளுக்ைாை  

சமற்சைாள்ளப்படும் இடமாற்றக் சைாாிக்கைைள் அலுைலர்ைளின் சேகை மூப்பிற்கு ஏற்ப அதிை 

மூப்பிகனயுகடய அலுைலர்ைளுக்கு முன்னுாிகம ைழங்ைப்படும் ைகையில் நிகறசைற்றப்படும். 

2.2.2. ஊக்குைிப்புக் சைாடுப்பனவுைள் ைழங்ைப்படும் ைிருப்பத்திற்குாிய சதாழில் நிகலயங்ைளில் 

ைடகமயாற்றுைதற்கு இயலுமான உச்ே சேகைக் ைாலம் ைீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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i. சுங்ைத் திகணக்ைளம்     - 03 ைருடங்ைள் 

ii. குடிைரவு மற்றும் குடியைல்வுத் திகணக்ைளம்  - 03 ைருடங்ைள் 

iii. சமாட்டார் ைாைனத் திகணக்ைளம்   - 03 ைருடங்ைள் 

iv. இலங்கை ைலால் திகணக்ைளம்   - 03 ைருடங்ைள் 

v. உள்நாட்டு இகறைாித் திகணக்ைளம்   - 03 ைருடங்ைள் 

vi. ஆட்பதிவுத் திகணக்ைளம்     - 03 ைருடங்ைள் 

vii. ைனைிலங்குப் பாதுைாப்புத் திகணக்ைளம்  - 03 ைருடங்ைள் 

குறிப்பு –  

 யாசரனும் ஒரு அலுைலருக்கு தமது சமாத்த சேகைக் ைாலத்தினுள் சமற்குறிப்பிட்ட   

திகணக்ைளங்ைளில் ஏசதனும் ஒன்றினில் மாத்திரம் ைடகமயாற்றுைதற்கு 

இடமளிக்ைப்படும். 

 ஊக்குைிப்புக் சைாடுப்பனவு ைழங்ைப்படும் சேகை நிகலயசமான்றுக்கு இடமாற்றத்திகனக் 

சைாரும் அலுைலர்ைளுக்கு இடமாற்றத்திகனப் சபற்றுக்சைாடுக்கும் சபாது அதற்ைான 

ஊக்குைிப்புக் சைாடுப்பனவு ைழங்ைப்படும் சேகை நிகலயத்தில் சேகைக் ைாலம் முடிவுற்று 

இடமாற்றத்திகனப் சபறும் அலுைலர் சைாாி நிற்கும் சேகை நிகலயத்திகனப் 

சபற்றுக்சைாடுப்பதற்கு  ைைனம் சேலுத்தப்படும். ஆனால், ேைல ேந்தர்ப்பங்ைளிலும் 

அவ்ைாறு இடம்சபறுைதற்கு ைாய்ப்பில்கல. 

2.3. ைிசேட ைடகம அைேியம் மற்றும் அைேர சேகைத் சதகைப்பாட்டின் அடிப்பகடயில் 

இடமாற்றங்ைள் சேய்தல். 

நிர்ைாை மற்றும் சேகைத் சதகைப்பாடுைளின் சபாது அலுைலர் ஒருைாின் சைண்டுசைாலின்றி 

மற்றும் ைிருப்பத்திகன அறியாமல் இடமாற்றம் சேய்ைதற்கு அல்லது தற்ைாலிைமாை 

இகணத்துக்சைாள்ைதற்கு அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய 

அகமச்ேின் சேயலாளருக்கு இயலுகம ைாணப்படுைின்றது. 

3. இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் இடமாற்றச் ேகபக் ைட்டகமப்பு 

அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளாினால் 

ைீழ்ைரும் அலுைலர்ைகள சைாண்ட இடமாற்றச் ேகப  நியமிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

i. சமலதிை சேயலாளர் ( அரே நிருைாை) 

ii. ேிசரஷ்ட உதைிச் சேயலாளர் ( பிரசதே நிர்ைாைம்), உள்நாட்டலுைல்ைள் அகமச்சு 

iii. பணிப்பாளர், ைணக்ைாளர் சேகைப் பிாிவு 

iv. இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகைச் ேங்ைத்தின் பிரதிநிதிசயாருைர் 

4. ைருடாந்த இடமாற்றங்ைளுக்கு எதிராை முன்கைக்ைப்பட்டுள்ள ைிடயங்ைகளக் குறிப்பிடுதல் 

4.1. ைருடாந்த இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழு 
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i. அரே நிருைாை ைிடயப் சபாறுப்பு  அகமச்ேின் சேயலாளர் 

ii. சைறு அகமச்சோன்றின் சேயலாளர் ஒருைர் 

iii. சமலதிைச் சேயலாளர் (அரே நிருைாைம்) 

 

4.2. ைிடயங்ைகள எடுத்துகரத்து முன்கைக்ைப்பட முடியுமான ேந்தர்ப்பங்ைள் 

இடமாற்றங்ைள் சதாடர்பாை நியாயப்படுத்தல்ைகள ைைனத்திற் சைாள்ைதற்ைாை ைீழ்க் 

குறிப்பிடப்படும் ைிடயங்ைள் சதாடர்பாை பாீட்ேித்து தீர்மானம் எடுக்ைப்படும். 

4.2.1 இடமாற்றக் சைாள்கைக்கு ஏற்புகடயதாைாத ைகையில் அகமந்த இடமாற்றங்ைள் 

4.2.2 அலுைலர்ைளின் சைாாிக்கைைள் நிகறசைறாத ேந்தர்ப்பங்ைள் 

4.2.3 அலுைலர்ைளின் சைாாிக்கைைளுக்கு முரணாை அகமயப் சபற்ற இடமாற்றங்ைள் 

 

5 இடமாற்றங்ைளின் சபாது பின்பற்றப்படும் சபாதுைான ைட்டகளைள் 

 

5.1. இவ்ைிடமாற்றங்ைகள நகடமுகறப்படுத்தும் சபாது சேகைத் சதகைப்பாடுைளுக்கு 

முன்னுாிகம ைழங்ைப்படும். 

5.2. அலுைலசராருைர் முதல் நியமனம் சபற்ற நிகலயத்திகன மாற்ற முடியாததுடன் அச் சேகை 

நிகலயத்தில் குகறந்த பட்ேம் 03 ைருடங்ைள் மற்றும் உச்ே அளவு 06 ைருடங்ைள் 

சேகையாற்றியிருத்தல் சைண்டும். 

5.3. புதிய ஆட்சேர்ப்பின் சபாது அலுைலர்ைகள சேகை நிகலயங்ைளில் அமர்த்துகையில் 

தற்சபாது சேகையாற்றும் அலுைலர்ைளுக்கு ைருடாந்தமற்ற இடமாற்றங்ைகளப் 

சபற்றுக்சைாடுப்பதற்கு ைாய்ப்பிருக்ைின்றது. 

5.4. I ஆம் தரத்துகடய பதைியில் சேகையாற்றும் I ஆந் தரத்திற்கு பதைியுயர்த்தப்பட்ட 

அலுைலசராருைர் இடமாற்றம் சேய்யும் சபாது I ஆம் தரத்துகடய பதைிக்சை 

இடமாற்றத்திகன சமற்சைாள்ளல் சைண்டும். 

5.5. சதாகலதூரப் பகுதியில் அகமந்துள்ள சேகை நிகலயங்ைள் மற்றும் இடமாற்றக் 

சைாாிக்கைைள் குகறந்த சேகை நிகலயங்ைளில் ைடகமயாற்றும் அலுைலர்ைளுக்கு 

அைர்ைளின் ைிருப்பின் சபாில் 06 ைருடங்ைகள ைிடக் கூடுதலான ைாலம் சேகையாற்றுைது 

சதாடர்பாை ைைனத்திற் சைாள்ள முடியும். 

5.6. ைருடாந்த இடமாற்றங்ைளில் ைாலம் ைணக்ைிடப்படுைது முன்கனய ைருடத்தின் டிேம்பர் 

மாதம் 31 ஆந் திைதியிலாகும்.  

5.7. ைருடாந்த இடமாற்றங்ைளின் சபாது ைாலத்திகனக் ைணக்ைிடுகையில் சேகையின் ஆரம்ப 

திைதியாை ைருதப்படுைது சேகையில் இகணந்த ைருடத்தின் ேனைாி மாதத்தின் முதலாம் 

திைதியாகும். என்றாலும் அலுைலாின் நிர்ைாை பரப்பிற்கு அப்பாற்பட்ட ைிடயசமான்றின் 

ைாரணமாை சேகைக்கு அறிக்கையிட்ட திைதி பின்கனய திைதியாைக் ைாணப்படுமாயின் 

இடமாற்றச் ேகப அது சதாடர்பாை ைைனத்திற் சைாள்ைார்ைள். 
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5.8. சேகைக் ைாலத்திகனக் ைணக்ைிடும் சபாது ஓர் திகணக்ைளம் / அகமச்ேின் அல்லது 

மாைட்டசமான்றினுள் சதாடர்ச்ேியாை அல்லது சதாடர்ச்ேியற்ற ைகையில் ைடகமயாற்றிய 

சேகைக் ைாலங்ைளின் திரட்டு சமாத்த சேகைக் ைாலமாைக் ைணக்ைிடப்படும். 

5.9. ஏசதனுசமார் திகணக்ைளம்/அகமச்ேின் ைீழ் எந்தசைாரு மாைட்டத்தில் 

சேகையாற்றினாலும் அச்சேகைக் ைாலம் அத்திகணக்ைளத்தின் /அகமச்ேின் சேகைக் 

ைாலமாை ைணக்ைிடப்படுைின்றது.  

5.10. ஏசதனுசமார் சதாழில் நிகலயத்தில் ைடகமயாற்றிய ைாலத்திகன ைணக்ைிடும் சபாது, 

ேம்பளமற்ற ைிடுமுகற சபற்றுள்ள, ேம்பளத்துடனான சைளிநாட்டு ைிடுமுகற சபற்றுள்ள, 

சேயற்திட்டங்ைளிற்ைாை அரேின் சதகைப்பாடு அல்லது அலுைலாின் சைாாிக்கையின் 

அடிப்பகடயில் ைிடுைிக்ைப்பட்டுள்ள அல்லது இகடநிகல அடிப்பகடயில் சைறு 

நிறுைனங்ைளில் சேகைக்ைாை ைிடுைிக்ைப்பட்டுள்ள ைால எல்கலயும் ைணக்ைிடப்படும். 

5.11. எப்சபாதும் அலுைலாின் சைண்டுசைாலுக்கு இணங்ை தனது ைாழ்க்கைத் துகணயின் 

சேகை நிகலயத்திற்கு உட்பட்ட பிரசதேத்திற்கு அண்மித்த சதாழில் இருப்பிடத்திற்கு 

இடமாற்றம் சபற்றுக் சைாடுப்பதற்கு இயலுமான அகனத்து முயற்ேிைளும் 

சமற்சைாள்ளப்படும். 

5.12. அலுைலாின் சைண்டுசைாள் அல்லது சைறு ைிசேட ைாரணத்திற்ைாைைன்றி ோதாரணமாை 58 

ையதிகன தாண்டிய அலுைலர்ைள் மாைட்டத்திற்கு சைளிசய இடமாற்றம் சேய்யக்கூடாது, 

என்றாலும் மாைட்டத்தினுள் சமற்சைாள்ளப்படும் இடமாற்றங்ைளுக்கு ைட்டுப்பட்டு 

இடமாற்றங்ைள் நடாத்தப்படும். 

5.13. ைிசேட நிபந்தகனைளின் அடிப்பகடயில் இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையில் 

இகணத்துக்சைாள்ளப்பட்டுள்ள அலுைலர்ைளின் இடமாற்றங்ைள் இந்நகடமுகறைளின் ைீழ் 

ைைனத்திற் சைாள்ளப்படுைது நியமனக் ைடிதங்ைளில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனைளுக்கு ஏற்ப உாிய ைாலம் ைாலாைதியானதன் பின்னாின் மட்டுசமயாகும். 

என்றாலும் சேகைத் சதகைப்பாடு அல்லது சைறு ைிசேடமான ைாரணங்ைளின் 

அடிப்பகடயில் குறித்த பிரசதேத்தினுள் இடமாற்றங்ைள் / இகணப்புக்ைள் சேய்ைதற்கு 

எவ்ைித தகடைளும் இல்கல. 

5.14. குறித்த திகணக்ைளத் தகலைாின் மூலம் ைருடாந்த இடமாற்றத்திற்ைான ைிண்ணப்பம் 

சமற்சைாள்ளப்படைில்கலயாயின் குறித்த சேகைக் ைாலத்திகனப் பூரணப்படுத்தும் சபாது 

அவ் அலுைலர் இடமாற்றத்திற்கு உட்படுைார். 

5.15. திகணக்ைளசமான்றில் சேகையாற்றிய ைாலத்திகனக் ைணக்ைிடும் சபாது, 

அலுைலசராருைாின் ைட்டுப்பாட்டு ைிடயத்திகன தாண்டிய ஒரு ைாரணத்தின் 

அடிப்பகடயில், சேகையில் ைாணப்படாத ைாலம் ைணக்ைிடப்படுைதில்கல. ( உதாரணம்- 

ைல்ைி ைிடுமுகற, பிரேை ைிடுமுகற) 
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6. அகமச்சுக்ைளின் சேயலாளர்ைள், மாைாண ேகப பிரதம சேயலாளர்ைள் மற்றும் திகணக்ைள 

தகலைர்ைளின் சபாறுப்புக்ைள் 

 

6.1. ைிருப்பத்துக்குாிய திகணக்ைளப் பட்டியலில் ைாணப்படும் திகணக்ைளங்ைளில் 

ைடகமயாற்ற முடியுமான ைாலத்திகன ைிட  ைடகமயாற்றியுள்ள அலுைலர்ைளின் சபயர் 

பட்டியசலான்றிகன ேைல தைைல்ைகளயும் உள்ளடக்ைி உாிய மாதிாிப்படிைத்தில் 

திருத்தமாை பூரணப்படுத்தி அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய  

அகமச்ேின் சேயலாளாினால் அறிைிக்ைப்படும் திைதிக்கு முன்னர் அனுப்பிகைத்தல் 

சைண்டும். 
 

6.2. ேைல திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் அகமச்சுக்ைளில் 06 ைருடங்ைளிகன ைிட அதிைமான 

ைாலத்திகனப் பூர்த்தி சேய்துள்ள அலுைலர்ைளின் அறிக்கைசயான்றிகன 5.8 மற்றும் 5.9 

என்னும் உப பிாிவுைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளைாறு மாைட்ட ாீதியாை தயாாித்து 

அனுப்பப்படல் சைண்டும். 

 

6.3. ேைல அலுைலர்ைள் சதாடர்பாைவும் ோியான மற்றும் பூரணப்படுத்திய தைைல்ைளுடன் 

ைழங்குைதற்கு நிறுைன / திகணக்ைளத் தகலைர்ைள் சபாறுப்பாை இருத்தல் சைண்டும். 

தைறான பூரணமற்ற தைைல்ைள் ைாணப்படுைதாை சதாியுமிடத்து குறித்த நிறுைனம் / 

திகணக்ைளத் தகலைர்ைள், அப்பட்டியலிகனத் தயாாித்தைர்ைள் மற்றும் அைற்றில் 

திருத்தங்ைளிகனப் பாீட்ேித்துப் பார்த்து உறுதிப்படுத்திய அலுைலர்ைள் அது சதாடர்பான 

சபாறுப்பிற்கு ைட்டுப்பட்டைர்ைளாைர். 

 

6.4. இடமாற்றங்ைகளச் சேய்யும் சபாது அலுைலர்ைளின் இடமாற்றங்ைள் உாிய 

அகமச்சுக்ைளின் சேயலாளர்ைளினால் நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 

 

6.5. இடமாற்றக் ைட்டகளைள் ைிகடக்ைப்சபற்ற ேைல அலுைலர்ைளும், குறித்த தினத்தில் புதிய 

சேகை நிகலயத்திற்கு ேமூைமளிக்ை முடியுமான ைகையில் ைிடுைிக்ைப்படல் சைண்டும். 
 

6.6. இடமாற்ற ைட்டகளைள் ைிகடக்ைப் சபற்ற அலுைலசராருைர் அவ்ைிடமாற்றம் 

சேயற்படுத்தப்படும் திைதியின் பின்னர் அந்நிறுைனத்தின் ைடகமயிலிருந்து ைிடுைிக்ைாகம 

இடமாற்ற நகடமுகறக்கு முரணானதாகும். இடமாற்றக் குழுைினால் அகமச்சு / 

திகணக்ைளங்ைளத்திற்கு சைளிசய இடமாற்றத்திகனப் சபற்றுக் சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள 

அலுைலருக்குப் பிரதியீடாை ைரும் ைகரயில் தக்ை கைத்துக் சைாள்ளாமல், உாிய திைதிக்கு 

புதிய சதாழில் இருப்பிடத்தின் ைடகமகயப் சபாறுப்சபற்பதற்கு முடியுமான ைகையில் 

அைர்ைகள ைிடுைிப்பதற்குாிய நடைடிக்கை எடுக்ைப்படல் சைண்டும். 

 

6.7. ஒசர அகமச்ேினுள்  திகணக்ைளங்ைளுக்கு மத்தியில் இடமாற்றம் சேய்தல்.  

அகமச்ேின் மற்றும் அதன் ைீழ்க் ைாணப்படும் திகணக்ைளங்ைளுக்ைிகடயில் இகணத்துக் 

சைாள்ைதற்ைான அதிைாரம் குறித்த நிரல் அகமச்ேின் சேயலாளருக்கு ைாணப்படுைின்றது. 

அவ்ைாறு இடம்சபற்றால் அது சதாடர்பாை, அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் 
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ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளர், அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைின் சேயலாளர், 

ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயைம் மற்றும் ைணக்ைாய்ைாளர் அறியும் ைகையில் அனுப்புதல் 

சைண்டும்.  

 

6.8. ஒசர திகணக்ைளத்தினுள் இடமாற்றங்ைள் சேய்தல் 

திகணக்ைளத் தகலைாினால் இடமாற்றம் சதாடர்பாை முன்சமாழியப்பட்ட நிரல் 

அகமச்சுக்ைளின் சேயலாளர்ைளுக்கு ேமர்ப்பித்தல் சைண்டும். அக்சைாாிக்கைக்கு ஏற்ப 

இடமாற்றங்ைளுக்கு அங்ைீைாரமளித்தல்  உாிய அகமச்ேின்  சேயலாளாினால் 

இடம்சபறுமிடத்து, அது சதாடர்பாை, அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளர்,  அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைின் சேயலாளர், 

ஓய்வூதியப் பணிப்பாளர் நாயைம் மற்றும் ைணக்ைாய்ைாளர் அறியும் ைகையில் அனுப்புதல் 

சைண்டும். 

 

7. இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் அலுைலர்ைளின் ைருடாந்த இடமாற்ற நகடமுகறைகள 

சேயற்படுத்தும் சபாது பின்பற்றப்பட சைண்டிய ைால அட்டைகண 

 சேயற்பாடுைள் திைதி 

01 ைருடாந்த இடமாற்றக் குழுக்ைகள நிறுவுதல் ஜூன் மாதம் 01 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

02 ைருடாந்த இடமாற்ற அறிைித்தகல சைளியிடுதல் ஜூன் மாதம் 30 ஆம் 

திைதிக்கு முன்னர் 

03 பூரணப்படுத்தப்பட்ட ைருடாந்த இடமாற்ற 

ைிண்ணப்பத்திகன உாிய அதிைாாியிடம் ேமர்ப்பித்தல். 

ஜூகல மாதம் 31 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

04 குறித்த அதிைாாியினால் ைிண்ணப்பத்திகன இடமாற்றக் 

குழுைிடம் கையளித்தல் 

ஆைஸ்ட் மாதம் 10 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

05 ைருடாந்த இடமாற்றக் குழுைின் இடமாற்ற 

முன்சமாழிைிகன உாிய அதிைாாியிடம் எழுத்து மூலம் 

கையளித்தல். 

ஆைஸ்ட் மாதம் 31 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

06 உத்சதேிக்ைப்பட்ட ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பான 

அறிைித்தகல பிரசுாித்தல் மற்றும் ைருடாந்த இடமாற்ற 

முன்சமாழிவு மீளாய்வுக் குழுைிகன நியமித்தல் 

சேப்டம்பர் மாதம் 15 ஆந் 

திைதியன்று 

07 இடமாற்றம் சதாடர்பான மீளாய்வுக் குழுைிற்ைான 

சமன்முகறயீட்டிகன  ஏற்றுக்சைாள்ளும் இறுதி திைதி 

சேப்டம்பர் மாதம் 30 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

08 ைருடாந்த இடமாற்ற முன்சமாழிவு  மீளாய்வுக் குழுைினால் 

உத்சதேிக்ைப்பட்ட ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பான 

தனது எழுத்து மூல ேிபாாிேிகன உாிய அதிைாாிக்கு எழுத்தில் 

கையளித்தல் 

ஒக்சடாபர் மாதம்  15 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

09 இறுதி இடமாற்றக் ைட்டகளயிகன சைளியிடுதல் நைம்பர் மாதம் 01 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

10 அரோங்ை சேகைைள் ஆகணக்குழுைிடம் 

சமன்முகறயீடுைகள ேமர்ப்பித்தல் 

நைம்பர் மாதம் 15 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 
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11  ைருடாந்த இடமாற்றத்திகன அமுலாக்ைம் சேய்தல் ேனைாி மாதம் 01 ஆந் திைதி 

முதல் 

12 சேகை நிகலயங்ைளுக்கு ைிடுைிக்ைப்பட்ட, தனது சேகை 

நிகலயங்ைளுக்கு அறிக்கையிடும் அலுைலர்ைள் சதாடர்பான 

தைைல்ைகள அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்சுக்கு அனுப்புதல் 

சபப்ரைாி மாதம் 01 ஆந் 

திைதிக்கு முன்னர் 

 

8. ைிண்ணப்பங்ைகள ேமர்ப்பித்தல் 

 

8.1. குறித்த மாதிாிப் படிைத்திற்கு ஏற்ப தயாாிக்ைப்பட்டுள்ள ைருடாந்த இடமாற்ற 

ைிண்ணப்பங்ைள் மற்றும் அதற்கு முரணான ைிடயங்ைகள எடுத்துகரத்தல்,  

சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைிண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக்சைாள்ளப்படும் இறுதித் 

திைதிக்கு முன்னர் குறித்த நிரல் அகமச்ேின் சேயலாளாினது பாிந்துகரயுடன் அரே நிருைாை, 

முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளருக்கு அனுப்புதல் 

சைண்டும். 

 

9. ைருடாந்த இடமாற்றக் ைட்டகளைளுக்கு எதிரான சமன்முகறயீடுைகள முன்கைப்பது 

சதாடர்பான ைிளக்ைங்ைள் 

 

9.1. ைருடாந்த இடமாற்றசமான்று சதாடர்பாை ைழங்ைப்படும் ைட்டகளக்கு எதிராை யாசரனும் 

அரோங்ை அலுைலாினால் அரோங்ை சேகைைள்  ஆகணக்குழுைிடம் 

சமன்முகறயீசடான்றிகன முன்கைப்பதாயின், அம்முகறப்பாட்டு மாதிாி படிைம் 05A   மற்றும் 

05B இன் பிரைாரம் மட்டுசம ேமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சைண்டும். சமலும் தங்ைளால் 

முன்கைக்ைப்படும் ைிடயங்ைகள உறுதிப்படுத்துைதற்குாிய ஆைணங்ைளின் ோன்றுப்படுத்திய 

பிரதிைகள அம்முகறயீட்டுடன் முன்கைப்பதற்கும், அைர்  நடைடிக்கை எடுத்தல் சைண்டும். 

 

9.2. அரோங்ை அலுைலசராருைரால் அரோங்ை சேகைைள் ஆகணக்குைிடம் 

சமன்முகறயீசடான்றிகன  ேமர்ப்பிக்ை சைண்டியது, அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் 

ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளாின் ஊடாை என்பசதாடு, 

அம்சமன்முகறயீட்டின் பிரதிசயான்றிகன உாிய ைகையில் திகணக்ைளத் தகலைருக்கு 

அல்லது அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் 

சேயலாளருக்கு அனுப்பி கைத்தல் சைண்டும். தனக்கு ைிகடக்ைப்சபறும் சமன்முகறயீடுைகள 

தாமதமின்றி தனது  சமற்பார்கையுடன் அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைிற்கு அனுப்பி 

கைப்பது அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் 

சேயலாளாின் சபாறுப்பாகும். அலுைலருக்கு தனது ைிருப்பின் சபாில், சமன்முகறயீட்டின் 

முன்சனற்ற நடைடிக்கையின் பிரதிசயான்றிகனயும் உடனடியாை அரோங்ை  சேகை 

ஆகணக்குழுைிடம் ேமர்ப்பிக்ை முடியுமாை இருக்கும். 
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9.3.  இடமாற்றக் ைட்டகளக்கு எதிராை முன்கைக்ைப்படும் சமன்முகறயீடுைள், அவ்ைிடமாற்றக் 

ைட்டகளக்கு உாித்தான அரே அலுைலருக்கு ைிகடக்ைப்சபற்ற தினத்திலிருந்து 14 நாட்ைளுக்குள் 

முன்கைக்ைப்படல் சைண்டும். குறித்த ைாலத்தினுள் ைிகடக்ைப்சபறாத சமன்முகறயீடுைள் 

அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைினால் நிராைாிக்ைப்படும். 

 

9.4.  அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைிற்கு அனுப்புைதற்ைாை அலுைலாினால் 

ஒப்பகடக்ைப்பட்ட சமன்முகறயீட்டிற்கு உாித்துகடய ேைல சைாகைைள், ஆைணங்ைள் மற்றும்  

அறிக்கைைள், அதற்கு உாித்துகடய தனது அைதானங்ைள், ேிபாாிசுைளுடன் அம்சமன்முகறயீடு 

ைிகடக்ைப்சபற்று 15 நாட்ைளினுள் அரோங்ை சேகை ஆகணக்ைழுைின் சேயாலளாிடம் 

ேமர்ப்பிப்பதற்கு குறித்த திகணக்ைளத் தகலைர் மற்றும் அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் 

ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளர் சபாறுப்பானைர்ைளாை இருப்பார்ைள். 

எனினும் அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைின் சேயன்முகற ஒழுங்குைிதியின் XVIII ஆம் 

அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பான 

சமன்முகறயீடுைளுக்கு உாித்துகடய சைாகைைள், ஆைணங்ைள், அறிக்கைைள், அைதானங்ைள் 

மற்றும் ேிபாாிசுைளுடன் நைம்பர் மாதம் 15 ஆந் திைதிக்கு முன்னர் அரோங்ை சேகை 

ஆகணக்குழுைிடம் ேமர்ப்பிக்ைப்படல் சைண்டும். 

 

9.5. இவ்ைத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ைட்டகளப் பிரைாரம் தங்ைளது சமன்முகறயீடுைகள 

முன்கைப்பதானது ேைல அரோங்ை அலுைலாினதும் சபாறுப்பாை அகமைசதாடு, அதற்கு 

மாற்றமாை ேமர்ப்பிக்ைப்படும் சமன்முகறயீடுைள் அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைினால் 

ைைனத்திற் சைாள்ளப்பட மாட்டாது. 

 

9.6. சமற்குறிப்பிட்ட 9.4 ஆம் பிாிைில் குறித்துகரக்ைப்பட்டுள்ள எழுத்தாைணங்ைள் 

ைிகடக்ைப்சபற்று 15 நாட்ைளினுள், இடமாற்றக் ைட்டகளக்கு எதிராை அரோங்ை 

அலுைலசராருைாினால் முன்கைக்ைப்பட்டுள்ள சமன்முகறயீடு சதாடர்பான தீர்மானம் 

அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைினால் எடுக்ைப்படும். 

 

9.7. சமற்கூறப்பட்ட ைகையில் முன்கைக்ைப்பட்டுள்ள சமன்முகறயீடு  சதாடர்பாை அரோங்ை 

சேகை ஆகணக்குழுைின் தீர்மானம் சநரடியாை முகறயீட்டாளருக்கு அறிைிக்ைப்படுைசதாடு, 

அதன் பிரதிசயான்றிகன உாிய ைகையில் அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும் ேட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்ேின் சேயலாளர்  மற்றும் திகணக்ைளத் தகலைருக்கும் அனுப்பி 

கைக்ைப்படும். 
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9.8. அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைின் ைட்டகளயினால் அல்லது தீர்மானத்தினால் அல்லது 

அதிருப்திக்கு உட்படும் அரோங்ை அலுைலருக்கு 2002 இலக்ைம் 04 இகனக் சைாண்ட நிர்ைாை 

சமன்முகறயீட்டு ைிோரகண அதிைார ேகபச் ேட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  ஏற்பாடுைளுக்கு  

அகமய நிர்ைாை சமன்முகறயீட்டு ைிோரகண அதிைார ேகபக்கு சமன்முகறயீசடான்றிகன 

முன்கைப்பதற்கு உாித்துகடயைராைார். 

 

 

“ அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைின் ைட்டகளப் பிரைாரம்” 

 

www.pubad.gov.lk                    ைருடாந்த இடமாற்றம் 

 

         

பத்மேிாி ஜயமான்ன 

சேயலாளர் 

அரே நிருைாை, முைாகமத்துை மற்றும்  

ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அகமச்சு. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
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மாதிாிப் படிை இலக்ைம் 01 

இடமாற்ற ைிண்ணப்பப்படிைம் …………. 

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் I,II மற்றும் III ஆம் தரத்திகனயுகடய அலுைலர்ைளுக்ைானது 

1. தனிப்பட்ட தைைல்ைள் 

1.1 சபயர் ( நியமனக் ைடிதத்தின் பிரைாரம்):…………………………………………………… 

1.2 சபயாில் மாற்றம் சேய்யப்பட்டுள்ளசதனின் அப்சபயர் முதசலழுத்துக்ைளுடன்:…… 

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

1.3 முழுப் சபயர் :………………………………………………………………………………… 

1.4 சதேிய அகடயாள அட்கட இலக்ைம்:……………………………………………………… 

1.5 முதல் நியமனத் திைதி:………………………………………………………………………... 

1.6 தனிப்பட்ட முைைாி:…………………………………………………………………………... 

1.7 சதாகலசபேி இலக்ைம்: வீடு……………………….கையடக்ை…………………………. 

2. தற்சபாகதய சதாழில் நிகலயம் 

2.1. அகமச்சு/ மாைாண ேகப:…………………………………………………………………… 

2.2. திகணக்ைளம்/ மாைாண அகமச்சு:…………………………………………………………. 

2.3. அலுைலை முைைாி:…………………………………………………………………………… 

2.4. அலுைலை சதாகலசபேி இலக்ைம்:…………………………………………………………. 

3. பதைி 

3.1. தற்சபாகதய பதைிப் சபயர்:………………………………………………………………... 

3.2. அப்பதைிக்கு நியமனம் சபற்ற திைதி:………………………………………………………. 
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4. இடமாற்றத்திகனக் சைாருைதற்ைான  ைாரணம்:  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. முன்கனய சதாழில் நிகலயங்ைள் 

பதைி சதாழில் நிகலயம் ைால எல்கல 

   

   

   

   

   

 

6. இடமாற்றத்திகனக் சைாரும் சதாழில் நிகலயம் 

பதைி சதாழில் நிகலயம் 

  

  

  

 

சமற்கூறப்பட்ட தைைல்ைள் அகனத்தும் உண்கமயானகை என ோன்றுப்படுத்துைின்சறன். 

தன்னால் இடமாற்றத்திகனப் சபறுைதற்கு சைாாிக்கையிடப்பட்டுள்ள எந்தசைாரு சதாழில் 

நிகலயசமான்றுக்கு/ அவ்ைிடங்ைளுக்கு மிைவும் ைிட்டிய இடசமான்றுக்கு இடமாற்றம் சபறுைதற்கு 

ைிருப்பத்திகன சதாிைிப்பதாைவும் அவ்சைண்டுசைாலிற்கு ஏற்ப, சபற்றுத்தரப்படும் 

இடமாற்றத்திற்ைான ைட்டகள பிறப்பிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் அக்ைட்டகளயிகன இரத்துச் 

சேய்ைதற்கு உாிகம இல்கல எனவும் உடன்படுைின்சறன். 

 

திைதி :………………………………….   …………………………………………  

          கைசயாப்பம் 
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மாதிாிப்படிை இலக்ைம்  02 

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் இடமாற்ற ைிண்ணப்பத்தின் அட்டைகண –.................... ஆம் ஆண்டு 

அகமச்சு/ திகணக்ைளம்/ மாைாண ேகப :…………………………………………………………………………………………………….. 

பிரசதே சேயலைம்/ மாைட்டம்   :…………………………………………………………………………………………………….. 

சதாடாி

லக்ைம் 

அலுைலாி

ன் சபயர் 

மற்றும் 

சத.அ.அ. 

நியமனத் 

திைதி 

மற்றும் 

சமாழி 

மூலம் 

பதைி/தர

ம் 

தனிப்பட்

ட 

முைைாி 

பிறந்த 

திைதி 

மற்றும் 

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

..திைதிக் 

கு ையது 

ைிைாைமா

ண/ைிைாை

மற்ற – 

துகணயின் 

சதாழில் 

இருப்பிடம் 

பிள்களைளி

ன் 

எண்ணிக்

கை மற்றும் 

பாடோகல 

சேல்லும் 

பிள்களைளி

ன் 

எண்ணிக்

கை 

சேகைப் பிரமாணக் 

குறிப்பின் 13.3 (VI) 

இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ைாறு 

சேகையாற்றியுள்ள 

ைால எல்கலைள் 

(2006.01.01) ஆந் 

திைதியின் பின்னர் 

ஆடசேர்ப்புச் 

சேய்யப்பட்ட 

அலுைலர்ைளுக்கு 

மாத்திரம் 

இடமாற்ற

ம் 

சைாருைத

ற்ைான 

ைாரணம் 

அ.நி.சு. 01/2014 

இன் 

ஏற்பாடுைளின் ைீழ் 

சேகையாற்றியுள்

ள ைால 

எல்கலைள் 

(2007.07.01) ஆந் 

திைதியின் பின்னர் 

ஆடசேர்ப்புச் 

சேய்யப்பட்ட 

அலுைலர்ைளுக்கு 

மாத்திரம்) 

இடமா

ற்றத்தி

ற்கு 

ைிரும்

பும் 

சேகை 

நிகல

யம் 

இடமாற்

றக் 

குழுைின் 

தீர்மான

ம்       ( 

அலுைல

ை 

பயன்பா

ட்டிற்ைாை 

மாத்திரம்

) 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

ேைல அலுைலர்ைளினதும் ைிண்ணப்பப்படிைங்ைள் இவ்ைட்டைகணயினுள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளதாை ோன்றுப்படுத்துைின்சறன். 

தயார்படுத்தியைாின் சபயர் :...................................   பாீட்ேித்துப் பார்த்தைாின் சபயர் :.......................................... 

கைசயாப்பம் :……………………………………….   கைசயாப்பம் :…………………………………………….. 

        …………………………………………………………………… 

        திகணக்ைளத் தகலைாின் கைசயாப்பம் மற்றும் உத்திசயாைபூர்ை முத்திகர 
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திாிப் படிை இலக்ைம் 03 

1. மாைட்டசமான்றில், சதாழில் நிகலயசமான்றில் 06 ைருடங்ைகள ைிட கூடிய ைாலத்திகனஅல்லது 

2. மாைட்டசமான்றினுள் சமாத்த சேகைக் ைாலம் 12 ைருடங்ைளிகன ைிட கூடிய ைாலம் அல்லது 

3. சுற்றறிக்கையில் 2.2.2  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேகைக் ைாலத்திகனப் பூரணப்படுத்தியுள்ள அல்லது ேைல அலுைலர்ைளினதும் ைிபரங்ைள் 

இங்கு ைட்டாயமாை உள்ளடக்ைப்பட சைண்டும் என்பதகனக் ைைனத்திற்சைாள்ளவும்.   (......................ஆந் திைதிக்கு) 

( சமற்குறிப்பிட்ட 1,2 மற்றும் 3 ஆம் ைகுதியினருக்ைான சைவ்சைறு மாதிாிப் படிைங்ைகளப் பயன்படுத்துதல் சைண்டும்) 

(அதிைளவு சேகைக் ைாலத்திகனக் சைாண்டுள்ள அலுைலர்ைளின் சபயர்ைள் முதலில் உள்ளடக்ைப்பட சைண்டும் என்பதகன 

ைருத்திற்சைாள்ளவும்) 

அகமச்சு/ திகணக்ைளம்/ மாைாண ேகப :……………………………………………………………………………………………………... 

பிரசதே சேயலைம்/ மாைட்டம்   :……………………………………………………………………………………………………... 

சதா

டாி

லக்ை

ம் 

அலுைலாி

ன் சபயர் ( 

திரு/திரும

தி/சேல்ைி 

என்பன 

குறிப்பிட

வும்) 

நியம

னத் 

திைதி 

சதேிய 

அகட

யாள 

அட்

கட 

பதைி/ 

தரம் 

மற்றும்  

சமாழி 

மூலம் 

பிறந்த 

திைதி 

மற்று

ம் 

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

........ 

ஆந் 

திைதி

ய 

ையது 

தற்சபா

கதய 

சதாழில் 

நிகலயத்

தின் 

சேகைக் 

ைாலம் 

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

ஆந் 

திைதிக்கு 

ைிைாை

மாண/

ைிைாைம

ற்றைர் 

எனவும் 

– 

துகண

யின் 

சதாழில் 

இருப்பி

டம் 

பிள்

களை

ளின் 

எண்

ணிக்

கை/ 

ையது/ 

ைல்ைி 

ைற்கும் 

பாட

ோகல 

தற்

சபாது 

ைேிக்

கும் 

பிரசத

ேம் 

மற்று

ம் 

முைை

ாி 

முதல் 

நியமன

ம் 

சதாடக்

ைம் 

சதாழில் 

நிகலய

ங்ைள் 

மற்றும் 

ைால 

எல்கல 

சேகைப் பிரமாணக் 

குறிப்பின் 13.3 (VI) 

இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ளைாறு 

சேகையாற்றியுள்ள 

ைால எல்கலைள் 

(2006.01.01) ஆந் 

திைதியின் பின்னர் 

ஆடசேர்ப்புச் 

சேய்யப்பட்ட 

அலுைலர்ைளுக்கு 

மாத்திரம் 

அ.நி.சு. 01/2014 

இன் 

ஏற்பாடுைளின் 

ைீழ் 

சேகையாற்றியுள்

ள ைால 

எல்கலைள் 

(2007.07.01) ஆந் 

திைதியின் 

பின்னர் 

ஆடசேர்ப்புச் 

சேய்யப்பட்ட 

அலுைலர்ைளுக்கு 

மாத்திரம்) 

ைருடாந்த 

இடமாற்றத்தி

ற்ைாை 

ைிண்ணப்பிக்

ைைில்கலயா

யின் 

இடமாற்றம் 

ைிகடக்குமா

யின் 

சேகையாற்று

ைதற்கு 

ைிருப்பமான 

03 இடங்ைள் 

              

 தயாாித்தைாின் சபயர் :   கைசயாப்பம் :   பதைி   :   

 பாீட்ேித்தைாின் சபயர் :   கைசயாப்பம் :   பதைி   : 

         ……………………………………………………………………… 

        திகணக்ைளத் தகலைாின் கைசயாப்பம் மற்றும் உத்திசயாைபூர்ை முத்திகர
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இடமாற்றம் சேய்யும் ஆைணத்தின் அகடயாள இலக்ைம் 

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

 
மாதிாிப்படிை இலக்ைம் 04 

இலங்கை  திட்டமிடல் சேகையின் இடமாற்றம் -  சமன்முகறயீடு சதாடர்பான ைிண்ணப்பப்படிைம் – 

…………….. ஆம் ஆண்டு 

அகமச்சு:…………………………………      

திகணக்ைளம்:…………………………….. 

(அ) அலுைலாினால் பூரணப்படுத்துதல் சைண்டும். 

01.  

I. அலுைலாின் முழுப் சபயர் ( சதளிைான எழுத்தில்): ............................................................. 

.......................................................................................................................( திரு/திருமதி/சேல்ைி 

II. நிரந்தர முைைாி:………………………………………………………………………………….... 

III. ைதிைிடத்தின் முைைாி:……………………………………………………………………………. 

IV.  2019 ஆம் ஆண்டில் ைதிைிடம் மாறுபடுமாயின் புதிய ைதிைிடத்தின் முைைாி:…………… 

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

2. இடமாற்றம் சேய்யப்படும் சதாழில் நிகலயம்:…………………………………………………….. 

3. பதைி மற்றும் தரம்:……………………………………………………………………………………… 

3.1. சேகைக்கு உள்ைாங்ைப்பட்ட திைதி:………………………………………………………………… 

3.2. தரத்திற்கு உள்ைாங்ைப்பட்ட திைதி:…………………………………………………………………. 

4. பிறந்த திைதி :………………………            ஆந் திைதிக்கு ையது………………………………. 

5. சேகை ைிபரம்   நியமிக்ைப்பட்ட திைதி  சதாழில் இருப்பிடம் இருந்து / ைகர 

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

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

6. எனது சைண்டுசைாள் ைழங்ைப்பட்டுள்ள இடமாற்றத்திகன இரத்துச்சேய்ய/ திருத்தம் சேய்ைதற்ைாகும். 

7.  சமன்முகறயீட்டுக்ைான ைாரணம் ( பின் பக்ைத்தில் குறிப்பிடவும்) 

8. இடமாற்றத்தில் திருத்தம் சமற்சைாள்ளப்படல் சைண்டும்/சபற்றுக்சைாடுக்ைப்  பட சைண்டிய சதாழில் 

நிகலயம்: 

அகமச்சு:……………………………………………………………………………………………………. 

திகணக்ைளம்:……………………………………………………………………………………………… 

திைதி:…………………………………….               ……………………………………..  

       அலுைலாின் கைசயாப்பம் 
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(ஆ) திகணக்ைளத் தகலைாின் அைதானம்: 

I. அலுைலை தைைல்ைளிற்கு ஏற்ப சமற்படித் தைைல்ைள் உண்கமயானகையாகும். 

II. இவ்ைிடமாற்றத்திகன இரத்துச் சேய்தல்/ திருத்தம் சமற்சைாள்ளல் சதாடர்பான ைிடயங்ைகள அறிைித்தல் 

மற்றும் பாிந்துகர:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

திைதி:……………………….  …………………………………………………………………… 

    அகமச்ேின் சேயலாளர்/ திகணக்ைளத் தகலைாின் கைசயாப்பம் 

( சதகையற்ற சோற்ைகள சைட்டிைிடவும். பூரணப்படுத்தப்பட்ட தைைல்ைகள உள்ளடக்ைப்படாத 

ைிண்ணப்பங்ைள் சமன்முகறயீட்டுக் குழுைினால்  ைைனத்திற் சைாள்ளப்பட மாட்டாது. சமலதிை தைைல்ைள் 

ைாணப்படின் பின்பக்ைத்தில் குறிப்பிடவும்) 
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மாதிாிப் படிை இலக்ைம். 05A 

ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பான சமன்முகறயீடுைள் 

 

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் ைருடாந்த இடமாற்ற தீர்மானம் சதாடர்பாை அரோங்ை சேகை 

ஆகணக்குழுைிற்கு சமன்முகறயீடுைகள முன்கைத்தல் – ………… ஆம் ஆண்டு 

சமன்முகறயீட்டாளர் சதாடர்பான தைைல்ைள் 

அ. தனிப்பட்ட தைைல்ைள் 
 

01. முதசலழுத்துக்ைளுடன் 

சபயர் 
 

02.பதைி மற்றும் ைகுப்பு  

03. பிறந்த திைதி: 

YYYY/MM/DD 

04. ையது  

(…………. ஆந் 

திைதிக்கு) 

05. சதேிய 

அகடயாள 

அட்கட: 

06. பால் (ஆண்/சபண்):  

07. நிரந்தர முைைாி: 

 

 

பிரசதே சேயலைப் பிரவு: 

மாைட்டம்: 

08. தற்ைாலிை 

முைைாி: 

09. சதாகலசபேி இலக்ைம்: 

 

அலுைலைம்: 

 

தனிப்பட்ட: 

10. ைிைாைமான / 

ைிைாைமற்ற : 

11. ைாழ்க்கைத் 

துகணயின் 

சபயர்: 

12.ைாழ்க்கைத் துகணயின் சதாழில் மற்றும் 

சதாழில் நிகலயம்:  

 

13. பிள்களைளின் 

எண்ணிக்கை 

14. அைர்ைளின் 

ையது: 

15. ைல்ைி ைற்கும் பாடோகல: 

 

 

ஆ. சேகை சதாடர்பான தைைல்ைள்: 

16. பதைிசயற்ற திைதி: 

17. தற்சபாகதய சதாழில் நிகலயம்: 18. சதாழில் நிகலயம் அகமந்துள்ள நைரம்:  

 

19.தற்சபாகதய சதாழில் நிறுைனத்திற்கு 

அறிக்கையிட்ட திைதி:  

YYYY/MM/DD 

 

20. தற்சபாகதய சதாழில் நிகலயத்தின் 

சேகைக்ைாலம்: (ஆந் திைதிக்கு ………….) 

ைரு.......மாதம்.........திைதி.................. 

21. பயன்ைிகடக்கும் ( ைிருப்பத்திற்குாிய) சதாழில் நிகலயசமான்றில்/ நிகலயங்ைளில் சேகையாற்றி 

உள்ளீரா? 
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22. அரோங்ை 

சேகையில் 

முன்கனய சதாழில் 

நிகலயங்ைள்: 

சதாழில் நிகலயங்ைள் ைிருப்பிற்குாிய  

சதாழில் நிகலயம் / 

ைிருப்பமற்ற 

சதாழில் நிகலயம் 

சேகைக் ைாலம்  

 1   இருந்து  ைகர 

 2     

 3     

 4     

 5     

 

இ. இடமாற்றம் சைாரல் சதாடர்பான தைைல்ைள் (உாிய சபட்டியினுள் √ அகடயாளமிடவும்) 

23. 

ைருடாந்த இடமாற்றத்துக்கு ைிண்ணப்பித்தல் 
ஆம்   இடமாற்றத்திற்கு ைிண்ணப்பித்து 

இருப்பின் ைிண்ணப்பித்துள்ள 

சதாழில் நிகலயங்ைள் 
 

இல்கல  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

இடமாற்றம் ைிகடக்ைப்சபற்றிருப்பின் அச்சேகை நிகலயம்  

 

இடமாற்றம் ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ள சேகை நிகலயத்துக்கு, அலுைலாின் நிரந்தர ைதிைிடத்திலிருந்து 

உள்ள தூரம் (ைி.மீ) :- 

 

24. இடமாற்ற சுழற்ேியில் உள்ளடக்ைப்படும் அலுைலர்ைளின் எண்ணிக்ை …………………………… 

  

25.  இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுைிற்கு 

ைிண்ணப்பித்தல் 

ஆம்   

இல்கல  

 

26. அலுைலர் இதற்கு முன்னரான ைருடங்ைளில் ைருடாந்த இடமாற்றத்திற்ைாை ைிண்ணப்பித்துள்ளாரா? 

இடமாற்றம் சைாரப்பட்டிருப்பின், இடமாற்றம் சைாரப்பட்டுள்ள ைருடம் மற்றும் சேகை நிகலயம் 

 

 சைாரப்பட்டுள்ள ைருடம் சைாரப்பட்டுள்ள சேகை நிகலயங்ைள் 
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27. சமற்குறிப்பிட்ட இலக்ைம் 26 இன் பிரைாரம் சைாரப்பட்டுள்ள ைருடாந்த இடமாற்றக் சைாரல் 

சதாடர்பாை ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ள தீர்மானங்ைள்:-  

( இடமாற்றசமான்று ைிகடக்ைப்சபறாதிருப்பின் அது சதாடர்பாை குறிப்பிடவும்) 
 

 
 

ஈ.  மீளாய்வுக் குழுைிற்கு ைிடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் சதாடர்பான தைைல்ைள்:- 

 

28. மீளாய்வுக் குழுைிற்கு ைிடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் 

இடமாற்றத்திகன இரத்துச் 

சேய்தல் 
 இடமாற்றத்திகன திருத்தம் சேய்ைதற்கு சைாரப்பட்டிருப்பின் 

அவ்ைாறு சைாாிய சதாழில் நிகலயங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தியகமத்தல்  

புதியசதாரு இடமாற்றத்திகனப் 

சபற்றுக்சைாள்ளல் 
 

 

29. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுைின் தீர்மானங்ைள்:- 

 

 

 

உ. அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைிடம் ேமர்ப்பித்துள்ள சமன்முகறயீடுைள் சதாடர்பான தைைல்ைள்:- 

 

30. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுத் தீரமானத்திற்கு எதிராை அரோங்ை சேகைைள் ஆகணக்குழுைிற்கு 

சமன்முகறயீட்கட முன்கைப்பதற்ைான ைாரணங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

 

 

31. சமற்படி ைாரணங்ைகள நிரூபிப்பதற்ைான எழுத்துமூலச் ோன்றின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிைள் 

பின்ைருமாறு இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

இகணப்பு (01) ………………………………………………………………………................................. 

இகணப்பு (02) …………………………………………………………………………………………….  

இகணப்பு (03) ……………………………………………………………………………......................... 

 

32. சைாரப்படும் ேலுகைைள் 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

சமற்குறிப்பிட்டுள்ள தைைல்ைள் அகனத்தும் உண்கமயானதும், ோியானகையும் எனக் கூறுைின்சறன். 

 

 

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

திைதி         ஒப்பம் 
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ஊ. அகமச்சு / திகணக்ைளத் தகலைர்ைளின் பாிந்துகரைள் 

 

 

எ. இடமாற்ற அதிைாாியின் பாிந்துகர 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுைலாினால் ேமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ள சமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தைைல்ைள் அைாின் பிரத்திசயைக் 

சைாப்பிற்கு இணங்ை ோியானகை என உறுதிப்படுத்துைின்சறன். 2018 ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பாை 

அரோங்ை சேகைைள் ஆகணக்குழுவுக்கு முன்கைக்ைப்பட்டுள்ள சமன்முகறயீட்டிகன 

பாிந்துகரக்ைின்சறன். ைீழ்ைரும் ைாரணங்ைளின் அடிப்பகடயில் பாிந்துகர சேய்யைில்கல. 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

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

        திைதி                                                                                                                    கைசயாப்பம் 

i. இடமாற்ற சுழற்ேியில் சதாடர்புபடும் அலுைலர்ைளின் எண்ணிக்கை 

ii. சமன்முகறயீடு சதாடர்பான பாிந்துகரைள்: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………                                                                                                …………………… 

       திைதி                                                                                                                    கைசயாப்பம் 
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படிை இலக்ைம். 05B 

ைருடாந்த இடமாற்றம் சதாடர்பான சமன்முகறயீடுைள் 
 

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகையின் ைருடாந்த இடமாற்ற தீர்மானம் சதாடர்பாை அரோங்ை சேகை 

ஆகணக்குழுைிற்கு சமன்முகறயீடுைகள முன்கைத்தல் – ……… ஆம் ஆண்டு 

 

பிரதியீட்டு அலுைலர் சதாடர்பான தைைல்ைள் 

 

I. சமன்முகறயீட்டு அலுைலாின் சபயரும் பதைியும் :....... 
 

II. சமன்முகறயீட்டு அலுைலருக்குாிய பிரதியீட்டு அலுைலர் சதாடர்பான ைிபரம் 

   

        அ. தனிப்பட்ட தைைல்ைள் 
01. 
முதசலழுத்துக்ைளுடன் 

சபயர் 

 

02.பதைி மற்றும் 

ைகுப்பு 
 

03. பிறந்த திைதி: 

YYYY/MM/DD 

04. ையது  (………… 

ஆந் திைதிக்கு) 

05. சதேிய 

அகடயாள 

அட்கட: 

06. பால் (ஆண்/சபண்):  

07. நிரந்தர முைைாி: 08. தற்ைாலிை முைைாி: 09. சதாகலசபேி இலக்ைம்: 

அலுைலைம்: 

தனிப்பட்ட: 

10. ைிைாைமான / 

ைிைாைமற்ற : 

11. ைாழ்க்கைத் 

துகணயின் சபயர்: 

12.ைாழ்க்கைத் துகணயின் சதாழில் மற்றும் 

சதாழில் நிகலயம்:  

 

13. பிள்களைளின் 

எண்ணிக்கை 
14. அைர்ைளின் ையது: 15. ைல்ைி ைற்கும் பாடோகல: 

 

ஆ. சேகை சதாடர்பான தைைல்ைள்: 

 

16. பதைிசயற்ற திைதி: 

17. தற்சபாகதய சதாழில் நிகலயம்: 18. சதாழில் நிகலயம் அகமந்துள்ள நைரம்:  

19.தற்சபாகதய சதாழில் நிறுைனத்திற்கு 

அறிக்கையிட்ட திைதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்சபாகதய சதாழில் நிகலயத்தின் 

சேகைக்ைாலம்: (ஆந் திைதிக்கு …………..) 

ைரு.......மாதம்.........திைதி.................. 

21. பயன்ைிகடக்கும் ( ைிருப்பத்திற்குாிய) சதாழில் நிகலயசமான்றில்/ நிகலயங்ைளில் சேகையாற்றி 

உள்ளீரா? 
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22. அரோங்ை 

சேகையில் 

முன்கனய 

சதாழில் 

நிகலயங்ைள்: 

சதாழில் நிகலயங்ைள் ைிருப்பிற்குாிய  

சதாழில் 

நிகலயம் / 

ைிருப்பமற்ற 

சதாழில் 

நிகலயம் 

சேகைக் ைாலம்  

 1   இருந்து  ைகர 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 

இ. இடமாற்றம் சைாரல் சதாடர்பான தைைல்ைள் (உாிய சபட்டியினுள் √ அகடயாளமிடவும்) 

23.  

ைருடாந்த இடமாற்றத்துக்கு ைிண்ணப்பித்தல் 
ஆம்   இடமாற்றத்திற்கு ைிண்ணப்பித்து 

இருப்பின் ைிண்ணப்பித்துள்ள 

சதாழில் நிகலயங்ைள் 

 

இல்கல  1. 

2. 

3. 

இடமாற்றம் ைிகடக்ைப்சபற்றிருப்பின் அத்சதாழில் நிகலயம்  

 

இடமாற்றம் ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ள சேகை நிகலயத்துக்கு, அலுைலர் நிரந்தர ைதிைிடத்திலிருந்து உள்ள 

தூரம் (ைி.மீ) :- 

 
 

24. இடமாற்ற சுழற்ேியில் உள்ளடக்ைப்படும் அலுைலர்ைளின் எண்ணிக்ை …………………………… 

 
 

 

 

26. அலுைலர் இதற்கு முன்னரான ைருடங்ைளின் சபாது ைருடாந்த இடமாற்றங்ைளுக்ைாை ைிண்ணப்பித்துள்ளாரா? 
இடமாற்றங்ைள் சைாரப்பட்டு இருப்பின், இடமாற்றங்ைள் சைாரப்பட்டுள்ள ைருடங்ைள் மற்றும் சைாரப்பட்டுள்ள 

சேகை நிகலயங்ைள் 

 

 சைாரப்பட்டுள்ள ைருடங்ைள்  சைாரப்பட்டுள்ள சேகை நிகலயங்ைள் 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

25.  இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுைிற்கு ைிண்ணப்பித்தல் ஆம்   

இல்கல  
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27. சமற்கூறப்பட்ட இலக்ைம் 26 இன் பிரைாரம் சைாரப்பட்டுள்ள ைருடாந்த இடமாற்றங்ைள் சதாடர்பாை 

ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ள தீர்மானங்ைள்:- 

 

 

 

ஈ.  மீளாய்வுக் குழுைிற்கு ைிடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் சதாடர்பான தைைல்ைள்:- 

 
28. மீளாய்வுக் குழுைிற்கு ைிடுக்ைப்பட்டுள்ள சைாரல்ைள் 

இடமாற்றத்திகன இரத்துச் 

சேய்தல் 
 இடமாற்றத்திகன திருத்தம் சேய்ைதற்கு சைாரப்பட்டிருப்பின் 

அவ்ைாறு சைாாிய சதாழில் நிகலயங்ைள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தியகமத்தல்  

புதியசதாரு இடமாற்றத்திகனப் 

சபற்றுக்சைாள்ளல் 
 

 

 

29. இடமாற்ற மீளாய்வுக் குழுைின் தீர்மானங்ைள் 

 

 

 

உ. அரோங்ை சேகைைள் ஆகணக்குழுைிடம் ேமர்ப்பித்துள்ள சமன்முகறயீடுைள் சதாடர்பான தைைல்ைள்:- 

 

30. அரோங்ை சேகை ஆகணக்குழுைிடம் சமன்முகறயீசடான்றிகன ேமர்ப்பித்துள்ளீரா / இல்கலயா 

என்பது பற்றி:-  

 

 

 

31. சமன்முகறயீட்டாளாின்  சைாாிக்கைகய நிகறசைற்றுைதற்குள்ள இயலுகம சதாடர்பாை அரே  நிருைாை 

ைியடப் சபாறுப்பு அகமச்ேின் சேயலாளரது ேிபார்சு:- 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

திைதி         கைசயாப்பம் 

 
 

 

 

 


