




உடன்படிக்கை இய. 01- சிலில் ஓய்வூதிரின் பரதுைரலயருக்ைரை  

சிலில் ஓய்வூதிர்ைள் சரர்பில் நிிக்ைப்பட்ட பரதுைரலயர்ைரரல்  

கையரப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை 

 

உடன்படிக்கை  

 

1. யபரது 

இயங்கை சனநரைக் சசரசலிசக் குடிசின் சரர்பரை, இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்யைரகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் யைரழும்பு 10, 

ரரிைரலத்கத, யசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பரரர் நரைம் / அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ,……… 

………………………………… பதயரம் ைட்சிரைவும்,  இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்யைரகட யபறும் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் …………… 

…………………………… இல் லதியும் ………………………………………………… 

(ஓய்வூதிர்) இண்டரம் ைட்சிரைவும் ற்றும் …………..…………………………… 

…………… (ஓய்வூதிர்)  இன் பரதுைரலயரும் ……………………………………… 

…………… இல் லதிபலருரன …………….………………………………………… 

(பரதுைரலயர்) பன்மரம் ைட்சிரைவும் யைரண்டு இம்பன்று 

ைட்சிக்ைரர்ைரிற்ைிகடசயும்  திகைக்ைர லரரைத்தில் ….................ஆம் ஆண்டு 

........................... ஆம் ரதம் ……….................. ஆம் திைதி  இவ் ஒப்பந்தம் 

கைச்சரத்திட்டு  ற்றுக் யைரள்ரப்படுைிமது. 
   

 

அசத சம் 

இதன்படி சற்குமிப்பிடப்பட்ட யைரழும்பு 10, ரரிைரலத்கத, யசயைக் 

ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பரரர் நரைம் / 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயரன ………………………………………………………  

ஆல் ……………………………………………………………………..இல் லசிக்கும் 

…………………………………………………………………..  (பன்மரம் ைட்சி ைரர்)   

ன்பலக ஓய்வூதிப் பிரைக் குமிப்பின் பிரிவு 39 அ (1) இன் பிைரம் 

ஓய்வூதிம் யபறுபலரன  ………………………………  னும் ஓய்வூதி இயக்ைம்  

யைரண்ட ………………………………………………………  இல் லசிக்கும்  

…………………………………………………  (இண்டரம் ைட்சி ைரர்)    சரர்பில் 

பரதுைரலயரை நிிப்பதற்கு பன்று ைட்சிக்ைரர்ைளும் இந்த உடன்படிக்கை 

ஊடரை சம்திக்ைின்மனர்.  
 

 

 

 



1.2 இந்த உடன்படிக்கைில் பன்மரம் ைட்சிக்ைரர் இண்டரலது ைட்சிைரரல் 

பரதுைரலயரை நிிக்ைப்பட சலண்டும். 

 

1.3 பன்மரம் ைட்சிக்ைரர், ………………................................................ ஓய்வூதி 

இயக்ைத்திகனக் யைரண்ட ……………................................................... இனது 

பரதுைரலயரை ......................... ஆம் ஆண்டு  ……..……….……................. ஆம் 

ரதம்................ ஆம் திைதிரைி இன்கம நரள்  யதரடக்ைம் சற்கூமி 

நிபந்தகனைள் ற்றும் லிதிைளுக்கு உட்பட்டு சற்குமிப்பிடப்பட்ட பதயரலது 

ைட்சிக்ைரரல் இத்தரல் நிிக்ைப்படுைிமரர். 

 

1.4  பன்மரம் ைட்சிக்ைரர் இண்டரம் ைட்சிக்ைரரின் ைம் யதரடர்பரை 

உடனடிரை .................................................  பிசதச யசயைத்திற்கு 

அமிலிப்பரர் ன இத்தரல் ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.5  இண்டரம் ைட்சிக்ைரருக்கு(ஓய்வூதிர்) ஓய்வூதி ிகைக் யைரடுப்பனவு 

யசய்ப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், “நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சி” ைரர் ( ஓய்வூதிர் 

ற்றும் பரதுைரலயர்)  ிகைக் யைரடுப்பனவுத் யதரகைக பதயரம் 

ைட்சிக்ைரருக்கு ீரச் யசலுத்துலதற்கு இத்தரல் ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.6  ஓய்வூதிது அதிைபட்ச நன்கக உறுதிப்படுத்துலதற்கு ஓய்வூதித்கதச் 

யசயவு யசய்லதரை பன்மரம் ைட்சிக்ைரர்  (பரதுைரலயர்)  இத்தரல் 

ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.7 பன்மரம் ைட்சிக்ைரரல் அலனுகட/ அலளுகட தனிப்பட்ட 

நன்கைளுக்ைரை ஓய்வூதிது ஓய்வூதிம் பன்படுத்தப்பட ரட்டரது ன 

இங்கு ஒப்புக்யைரள்ரப்படுைிமது. 

 

2. அத்துடன் சலும் சற்கூமப்பட்ட பன்மரம் ைட்சிக்ைரரல்   ைீழ்தப்பட்ட  

லிதிபகமைள் ற்றும் நிபந்தகனைள் ஒப்புக்யைரள்ரப்படுைிமது. 
 

 

2.1 ஓய்வூதிரின் லதிலிடம் ரற்மப்பட்டரல், சம்பந்தப்பட்ட பிசதச 

யசயரரருக்கு  யதரிலிக்ைப்படல் சலண்டும். 

 

2.2 ஓய்வூதிர் அல்யது பன்மரம் ைட்சிக்ைரர் யலரிநரடு யசல்லதரின், 

ஓய்வூதிக் யைரடுப்பனவு யசய்யும் பிசதச யசயைத்திற்குத்  யதரிலிக்ைப்படல் 

சலண்டும். 

 

2.3  லருடரந்தம் ஓய்வூதிர் சரர்பரை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லரழ் சரன்மிதழ் 

சம்பந்தப்பட்ட பிசதச யசயைத்திற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட சலண்டும். 

 



2.4 இவ் உடன்படிக்கைில் தப்பட்ட ந்தயலரரு அல்யது சிய நிபந்தகனைள் 

சற்கூமப்பட்ட ந்தயலரரு ைட்சிக்ைரர்ைரரலும் ீமப்பட்டரல், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ரத அமிலித்தலின் பின்னர் உடனடிரை 

படிவுறுத்தப்படும். 

 

2.5 இந்த உடன்படிக்கை யதரடர்பில் சட்டரீதிரன சிக்ைல்ைள் கலசனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டச நகடபகமப் படுத்தப்பட சலண்டும். 

 
 

 

இந்த உடன்படிக்கைின் லிதிபகமைரிற்ைரன யபரருள்சைரடலுக்ைரன 

பழுகரன  அதிைரம் ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைத்திற்கு  

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இவ் உடன்படிக்கைின் நிபந்தகனைகர ீறுலது 

ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் குற்மயரன்மரகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் யதரடர்பில் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைத்தரல் சற் யைரள்ரப்படும் ந்தயலரரு 

நடலடிக்கைக்கும் நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சிைரர்ைள் (இண்டரம் ைட்சிக்ைரர் 

ற்றும் பன்மரம் ைட்சிக்ைரர்) அதன்படி ஒப்புக்யைரள்ைின்மனர். 

 

அகத ற்றுக் யைரண்டு, “நன்யைரகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம் / அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………… 

………………………………… ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், யசயைக் ைட்டடம், 

ரரிைரலத்கத, யைரழும்பு 10  ற்றும்  “நன்யைரகட யபறும் ைட்சி” ைரரன  

………………………………….................................................................இல் லதியும் 

…..........................................................................(இண்டரம் ைட்சிக்ைரர்) ற்றும் 

.............................……………………………………………………….. இல் லதியும் 

………...............................................(பன்மரம் ைட்சிக்ைரர்) ஆைி பன்று 

ைட்சிைளும்  திகைக்ைர லரரைத்தில் ................ ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ரதம் 

................ ஆம் திைதி ைீசற குமிப்பிடப்பட்ட ைட்சிக்ைரர்ைரது சரட்சிைரின் 

பன்னிகயில் கைச்சரத்திட்டு இவ்ஒப்பந்தம் ற்றுக் யைரள்ரப்படுைிமது. 

 

 

1. பதயரம் ைட்சிக்ைரர்                          .................................................................. 

      கையரப்பம் 

                                                            ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம் /  

                                                           அதிைரரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

சரட்சி 

கையரப்பம்: …………………………………. 

யபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலரி: …………………………………………. 



 

2. இண்டரம் ைட்சிக் ைரர் ………………………………………………  

                 கையரப்பம் 

ஓய்வூதி இயக்ைம் : ........................................ 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

 

 

3. பன்மரம் ைட்சிக் ைரர் ……………………………………………….  

                 கையரப்பம் 

 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

    

சரட்சி 

கையரப்பம்: …………………………………………. 

யபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலரி: …………………………………………. 

 

 

 ைலனத்தில் யைரள்ரப்பட சலண்டும் : சித்தசுலரதீனற்ம ஓய்வூதிர் சரர்பில் 

பதயரம் ற்றும் பன்மரம் ைட்சிக்ைரர்ைள் ரத்திம்   கையரப்பம் இட 

சலண்டும். 

 பதயரம் ைட்சிக் ைரர்-  ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம்/ பிசதச யசயரரர் 

 நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சிக் ைரர்- இண்டரம் ற்றும் பன்மரம் ைட்சிக் ைரர்ைள்    

 இண்டரம் ைட்சிக் ைரர்-  ஓய்வூதிர் 

 பன்மரம் ைட்சிக் ைரர்ைள்    - பரதுைரலயர் 

 லனலரசம் யசய்யும் ற்றும் லிஹரக லரசம் யசய்யும் யபௌத்த  துமலிைள் ற்றும் 

யபண் துமலிைரின் (சில்னி) ஓய்வூதிம் தகயகப் யபரறுப்பரரது ைைக்ைில் 

லலிடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அக்ைைக்கு யதரடர்பில் பூைரை பதிவு 

யசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட சலண்டும். 

 ைத்சதரலிக்ை திருச்சகபின் அருட்சசைரதரிைரின் ஓய்வூதிம் அலர்ைரின் தத் 

தகயலரின் ைைக்ைில் லவு கலக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்  அக்ைைக்கு யதரடர்பில் 

பூைரை பதிவு யசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட 

சலண்டும். 



உடன்படிக்கை இய. 02 - ஆயுதப்பகட ஓய்வூதிரின் பரதுைரலயருக்ைரை 

ஆயுதப்பகட ஓய்வூதிர்ைள் சரர்பில் நிிக்ைப்பட்ட பரதுைரலயர்ைரரல்  

கையரப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை (சசகல/ ஊனமுற்சமரர் ஓய்வூதிம் 

அல்யது தங்ைி லரழ்சலரர் யைரடுப்பனவு) 

 

உடன்படிக்கை  

1. யபரது 
 

இயங்கை சனநரைக் சசரசலிசக் குடிசின் சரர்பரை,  இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்யைரகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் யைரழும்பு 10, 

ரரிைரலத்கத, யசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பரரர் நரைம் / அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ,……… 

…… ………… … … …………… முதயரம் ைட்சிரைவும்,  இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்யைரகட யபறும் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் ……… …… 

………… … … …………… இல் லதியும் ……… …… ………… … … …………… 

(ஓய்வூதிர்) இண்டரம் ைட்சிரைவும் ற்றும்  ……… …… ………… … … 

…………… (ஓய்வூதிர்)  இன் பரதுைரலயரும் ……… …… ………… … … 

…………… இல் லதிபலருரன ……… …… ………… … … …………… மூன்மரம் 

ைட்சிரைவும் யைரண்டு இம்மூன்று ைட்சிக்ைரர்ைரிற்ைிகடசயும்  திகைக்ைர 

லரரைத்தில் ................ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ரதம் ................ ஆம் திைதி  

இவ் ஒப்பந்தம் கைச்சரத்திட்டு  ற்றுக் யைரள்ரப்படுைிமது. 
 

 

அசத சம் 

இதன்படி, சற்குமிப்பிடப்பட்ட யைரழும்பு 10, ரரிைரலத்கத, யசயைக் 

ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பரரர் நரைம் / 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயரன .............................................................................., 

………………………………………………………................................இல் லசிக்கும் 

………………………………………………………  (மூன்மரம் ைட்சி ைரர்)   

ன்பலக ஆயுதப்பகட ஓய்வூதிம் ற்றும் பைிக்யைரகட லிதி 1981 இன் 

பிரிவுைள் 19, 28 ற்றும் 37(2)  இன் பிைரம் அல்யது லரன்பகட ஓய்வூதிம் 

ற்றும் பைிக்யைரகட லிதி 1981 இன் பிரிவுைள் 16, 25 ற்றும் 33(2) (அ) ற்றும் 

(ஆ)  இன் பிைரம் அல்யது ைடற்பகட ஓய்வூதிம் ற்றும் பைிக்யைரகட லிதி 

1981 இன் பிரிவுைள் 16,25 ற்றும் 33 (2) (அ) ற்றும் (ஆ) இன் பிைரம் 

ஓய்வூதிம் யபறுபலரன ………………………………  னும் ஓய்வூதி இயக்ைம்  

யைரண்ட ………………………………………………………................................இல் 

லசிக்கும்  …………………………………………………  (இண்டரம் ைட்சிக்ைரர்)  

 



சரர்பரை ஓய்வூதித்கதப் யபறுலதற்கு பரதுைரலயரை நிிப்பதற்கு மூன்று ைட்சிக் 

ைரர்ைளும் இந்த உடன்படிக்கை ஊடரை சம்திக்ைின்மனர்.  

 

 

1.2 இந்த உடன்படிக்கைில் மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர் இண்டரலது ைட்சிைரரல் 

அலரது/ அலனது பரதுைரலயரை நிிக்ைப்பட சலண்டும். 

 

1.3 மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர், ................................................ ஓய்வூதி 

இயக்ைத்திகனக் யைரண்ட ................................................. இனது பரதுைரலயரை 

................ ஆம் ஆண்டு  ................ ஆம் ரதம்................ ஆம் திைதிரைி 

இன்கம நரள்  யதரடக்ைம் சற்கூமி நிபந்தகனைள் ற்றும் லிதிைளுக்கு 

உட்பட்டு சற்குமிப்பிடப்பட்ட முதயரலது ைட்சிக்ைரரல் இத்தரல் 

நிிக்ைப்படுைிமரர். 

 

1.4 மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர் இண்டரம் ைட்சிக்ைரரின் ைம் யதரடர்பரை 

உடனடிரை .................................................  பிசதச யசயைத்திற்கு அமிலிப்பரர் 

ன இத்தரல் ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.5 இண்டரம் ைட்சிக்ைரருக்கு(ஓய்வூதிர்) ஓய்வூதி ிகைக் யைரடுப்பனவு 

யசய்ப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், “நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சி” ைரர் ( ஓய்வூதிர் 

ற்றும் பரதுைரலயர்)  ிகைக் யைரடுப்பனவுத் யதரகைக முதயரம் 

ைட்சிக்ைரருக்கு ீரச் யசலுத்துலதற்கு இத்தரல் ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.6 ஓய்வூதிது அதிைபட்ச நன்கக உறுதிப்படுத்துலதற்கு ஓய்வூதித்கதச் 

யசயவு யசய்லதரை மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்  (பரதுைரலயர்)  இத்தரல் 

ஒப்புக்யைரள்ைின்மரர். 

 

1.7 மூன்மரம் ைட்சிக்ைரது ந்தயலரரு சதகலக்ைரைவும் ஓய்வூதிது 

ஓய்வூதிம் பன்படுத்தப்பட ரட்டரது ன இங்கு ஒப்புக்யைரள்ரப்படுைிமது. 

 

 
 

2 அத்துடன் சலும் சற்கூமப்பட்ட மூன்மரம் ைட்சிக்ைரரல்   ைீழ்தப்பட்ட  

லிதிமுகமைள் ற்றும் நிபந்தகனைகர ஒப்புக்யைரள்ரப்படுைிமது. 
 

 

2.1 ஓய்வூதிரின் லதிலிடம் ரற்மப்பட்டரல், சம்பந்தப்பட்ட பிசதச யசயரரருக்கு  

யதரிலிக்ைப்படல் சலண்டும். 

 

2.2 ஓய்வூதிர் அல்யது மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர் யலரிநரடு யசல்லதரின், ஓய்வூதிக் 

யைரடுப்பனவு யசய்யும் பிசதச யசயைத்திற்குத்  யதரிலிக்ைப்படல் சலண்டும். 

 



2.3 லருடரந்தம் ஓய்வூதிர் சரர்பரை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லரழ்ச் சரன்மிதழ் 

சம்பந்தப்பட்ட பிசதச யசயைத்திற்கு சர்ப்பிக்ைப் பட சலண்டும். 

 

2.4 இவ் உடன்படிக்கைில் தப்பட்ட ந்தயலரரு அல்யது சிய நிபந்தகனைள் 

சற்கூமப்பட்ட ந்தயலரரு ைட்சிக்ைரர்ைரரலும் ீமப்பட்டரல், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ரத அமிலித்தலின் பின்னர் உடனடிரை முடிவுறுத்தப்படும். 

 

2.5 இந்த உடன்படிக்கை யதரடர்பில் சட்டரீதிரன சிக்ைல்ைள் கலசனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டச நகடமுகமப் படுத்தப்பட சலண்டும். 

 

இந்த உடன்படிக்கைின் லிதிமுகமைரிற்ைரன யபரருள்சைரடலுக்ைரன 

முழுகரன  அதிைரம் ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைத்திற்கு  

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இவ் உடன்படிக்கைின் நிபந்தகனைகர ீறுலது 

ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் குற்மயரன்மரகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் யதரடர்பில் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைத்தரல் சற்யைரள்ரப்படும் ந்தயலரரு 

நடலடிக்கைக்கும் நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சிைரர்ைள் (இண்டரம் ைட்சிக்ைரர் 

ற்றும் மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்) அதன்படி ஒப்புக்யைரள்ைின்மனர். 

 

அகத ற்றுக் யைரண்டு, “நன்யைரகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம் / அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………… 

…………………………… ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், யசயைக் ைட்டடம், 

ரரிைரலத்கத, யைரழும்பு 10  ற்றும்  “நன்யைரகட யபறும் ைட்சி” ைரரன  ……… 

………………………………….........................................................இல் லதியும் 

…........................................................................(இண்டரம் ைட்சிக்ைரர்) ற்றும் 

.............................…………………………………………இல் லதியும் 

………...............................................(மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்) ஆைி மூன்று 

ைட்சிைளும்  திகைக்ைர லரரைத்தில் ................ ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ரதம் 

................ ஆம் திைதி ைீசற குமிப்பிடப்பட்ட ைட்சிக்ைரர்ைரது சரட்சிைரின் 

முன்னிகயில் கைச்சரத்திட்டு இவ்ஒப்பந்தம் ற்றுக் யைரள்ரப்படுைிமது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. முதயரம் ைட்சிக்ைரர் .................................................................. 

 கையரப்பம் 

                                                                     ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம் /   

               அதிைரரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 
                

சரட்சி 

கையரப்பம்: …………………………………………. 

யபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலரி: …………………………………………. 

 

 

2. இண்டரம் ைட்சிக்ைரர்  .................................................................. 

                                                                                 கையரப்பம் 

ஓய்வூதி இயக்ைம் : ........................................ 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

 

 

3. மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்  .................................................................. 

                                                                                 கையரப்பம் 

 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

    

சரட்சி 

கையரப்பம்: …………………………………………. 

யபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடரர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலரி: …………………………………………. 

 

 

 ைலனத்தில் யைரள்ர சலண்டும் : சித்த சுலரதீனற்ம ஆயுதப்பகட  

ஓய்வூதிர்ைள் அல்யது ஊனமுற்ம யைரடுப்பனகலப் யபறுபலர் சரர்பரை 

முதயரம் ற்றும் மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்ைள் ரத்திம்  கையரப்பம் இட 

சலண்டும். 

 முதயரம் ைட்சிக் ைரர்-  ஓய்வூதிப் பைிப்பரரர் நரைம்/ பிசதச யசயரரர் 

 நன்யைரகடக் யபறும் ைட்சிக்ைரர்- இண்டரம் ற்மம் மூன்மரம் ைடசிக் ைரர்ைள்    

 இண்டரம் ைட்சிக்ைரர்-  ஓய்வூதிர்/ ஊனமுற்ம யைரடுப்பனகலப் யபறுபலர் 

 மூன்மரம் ைட்சிக்ைரர்ைள்    - பரதுைரலயர் 

 



உடன்படிக்கை இய. 03 – அநாகை ஆயுைப்பகட ஓய்வூைிம் பபறுவலாாின் பாதுைாலயருக்ைாை 

அநாகை ஆயுைப்பகட ஓய்வூைிர்ைள் சார்பில் நிிக்ைப்பட்ட 

பாதுைாலயர்ைரால்  கைபாப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை  

 

உடன்படிக்கை  

1. பபாது 
 

இயங்கை சனநாைக் வசாசலிசக் குடிசின் சார்பாை,  இைனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைாகடக் ைட்சி”  அல்யது பையாம் ைட்சி ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கை பசயைக் ைட்டடத்ைில் அகந்துள்ர ஓய்வூைித் 

ைிகைக்ைரத்ைின்  பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயான ……… 

………………………………… ற்றும்  இைனைத்துப் பின்னர் “நன்பைாகடக் பபறும் 

ைட்சி”  அல்யது இண்டாம் ைட்சி ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் …………… 

…………………………… இல் லைியும் ………………………………………… இற்கும் 

இகடில்  ைிகைக்ைர லராைத்ைில் ................ ஆம் ைிைைி ................ ஆம் ாைம் 

................ ஆம் ஆண்டு  இவ் ஒப்பந்ைம் கைச்சாத்ைிட்டு  ற்றுக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

அவை சம் 

இைன்படி, பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கை, பசயைக் ைட்டடத்ைின்  ஓய்வூைிப் 

பைிப்பாரர் நாைம்/ அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

.................................................................... , 

...........................................................................................................  இல் லசிக்கும் …

……………………....……………………………  ன்பலக, லிைகலைள் அநாகைைள் 

ஓய்வூைிப் ைிட்ட (ஆயுைப்பகட) ஒழுங்குலிைிைரின் பிாிவு  29 & 30 ற்றும் ைபுைார் 

அநாகைைள் ஓய்வூைிப் ைிட்ட (ஆயுைப்பகட) ஒழுங்குலிைிைரின் பிாிவு   28 & 29 

ஆைிலற்மின் பிைாம் அநாகைைள் ஓய்வூைிம் பபறுபலான 

................................................. னும் லிைகலைள்/ ைபுைார் ற்றும் அநாகைைள் 

ஓய்வூைி இயக்ைம் பைாண்ட …………

..............................................................................இல் லைியும் …………...……………

……………… இனது பாதுைாலயாை நிிப்பைற்கு இண்டு ைட்சிைளும் இந்ை 

உடன்படிக்கை ஊடாை சம்ைிக்ைின்மன.  

 

1.2 இைன்படி, வற்கூமப்பட்ட பையாம் ைட்சிக்ைாால் 

................................................. னும் லிைகலைள்/ ைபுைார் ற்றும் அனாகை 

ஓய்வூைி இயக்ைத்ைகனக் பைாண்ட ................................................. (அநாகை) 

இனது பாதுைாலயாை ............... ஆம் ஆண்டு  ................ ஆம் ாைம்................ 

ஆம் ைிைைிாைி இன்கம நாள்  பைாடக்ைம் வற்கூமி நிபந்ைகனைள் 

ற்றும் லிைிைளுக்கு உட்பட்டு  இண்டாம் ைட்சிக்ைார் இத்ைால் 

நிிக்ைப்படுைிமார். 



 

1.3 இண்டாம் ைட்சிக்ைாருக்கு ஓய்வூைி ிகைக் பைாடுப்பனவு பசய்ப்படும் 

சந்ைர்ப்பத்ைில், ஓய்வூைித்ைின் ிகைக் பைாடுப்பனவுத் பைாகைக பையாம் 

ைட்சிக்ைாருக்கு ீரச் பசலுத்துலைற்கு இண்டாம் ைட்சிக்ைார்(பாதுைாயலயர்) 

இத்ைால் ஒப்புக்பைாள்ைிமார். 
 

1.4 அனாகைப் பிள்கரின் 18 லது பூர்த்ைியுடன் பாதுைாலயர் நிகய படிலகடைிமது 

ன்பைால்  அனாகைப் பிள்கரின் 18 லது பூர்த்ைிான ............................. ைினத்கை 

உடனடுத்ை ைினத்ைில் பிவைச பசயாரருக்குத் பைாிப்படுத்ை இண்டாம் ைட்சிக்ைார் 

இத்ைால் உடன்படுைிமார். 
 

1.5 இண்டாம் ைட்சிக்ைார் அனாகைப் பிள்கரின் ைம் பைாடர்பாை 

உடனடிாை .................................................  பிவைச பசயைத்ைிற்கு 

அமிலிப்பார் ன இத்ைால் ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 
 

1.6 அனாகைப் பிள்கரின்  அைிைபட்ச நன்கைரில் ஓய்வூைிம் பசயலிடப்படுகை 

உறுைிப்படுத்துலைற்கு நன்பைாகட பபறும் ைட்சிக்ைார்  இத்ைால் 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 
 

1.7 இண்டாம் ைட்சிக்ைாால் அலருகட/ அலளுகட ைனிப்பட்ட நன்கைளுக்ைாை 

அனாகை ஓய்வூைிம் பன்படுத்ைப்பட ாட்டாது ன ஒப்புக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

 
 

2 அத்துடன் வலும் வற்கூமப்பட்ட இண்டாம் ைட்சிக்ைாால்   ைீழ்ைப்பட்ட  

லிைிபகமைள் ற்றும் நிபந்ைகனைள் ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 

 
 

2.1 அநாகை ஓய்வூைிாின் லைிலிடம் ாற்மப்பட்டால், சம்பந்ைப்பட்ட பிவைச 

பசயாரருக்கு  பைாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 
 

2.2  அநாகை ஓய்வூைிர் அல்யது இண்டாம் ைட்ச்சிக்ைார் பலரிநாடு   

பசல்லைாின், ஓய்வூைிம் பைாடுப்பனவு பசய்யும் பிவைச பசயைத்ைிற்குத்  

பைாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 
 

2.3  லருடாந்ைம் அநாகை ஓய்வூைிைார் சார்பாை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லாழ்ச் 

சான்மிைழ் சம்பந்ைப்பட்ட பிவைச பசயைத்ைிற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 
 

2.4  இவ் உடன்படிக்கைில் ைப்பட்ட ந்ைபலாரு அல்யது சிய நிபந்ைகனைள் 

வற்கூமப்பட்ட ந்ைபலாரு ைட்சிக்ைார்ைராலும் ீமப்பட்டால், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ாை அமிலித்ைலின் பின்னர் உடனடிாை படிவுறுத்ைப்படும்  

 

2.5  இந்ை உடன்படிக்கை பைாடர்பில் சட்டாீைிான சிக்ைல்ைள் கலவனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டவ நகடபகமப் படுத்ைப்பட வலண்டும். 

 
 

 



இந்ை உடன்படிக்கைின் லிைிபகமைரிற்ைான பபாருள்வைாடலுக்ைான 

பழுகான  அைிைாம் ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைத்ைிற்கு  

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இந்நிபந்ைகனைகர ீறுலது ஒப்பந்ைச் சட்டத்ைின் ைீழ் 

குற்மபான்மாகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் பைாடர்பில் ஓய்வூைிப் 

பைிப்பாரர் நாைத்ைால் வற் பைாள்ரப்படும் ந்ைபலாரு நடலடிக்கைக்கும் 

நன்பைாகட பபறும் ைட்சி (அநாகை ற்றும் பாதுைாலயர்) அைன்படி 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மனர். 

 

அகை ற்றுக் பைாண்டு, “நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ,……… …… 

…………………………… ஓய்வூைித் ைிகைக்ைரம், பசயைக் ைட்டடம், 

ாரிைாலத்கை, பைாழும்பு 10 ற்றும்  “நன்பைாகடக் பபறும் ைட்சி” ஆன ……… 

……...…………..………………… இல் லைியும் ……… …… ………… … … 

…………… ஆைி இண்டு ைட்சிைளும்  ைிகைக்ைர லராைத்ைில் ................ ஆம் 

ைிைைி ................ ஆம் ாைம் ................ ஆம் ஆண்டு  ைீவற குமிப்பிடப்பட்ட 

சாட்சிைரின் பன்னிகயில் கைச்சாத்ைிட்டு  இவ்ஒப்பந்ைம் ற்றுக் 

பைாள்ரப்படுைிமது 

 

 

1. பையாம் ைட்சிக்ைார்           ..................................................... 

   கைபாப்பம் 

                                                               ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம் /   

         அைிைாரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

 

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

2. இண்டாம் ைட்சிக்ைார்                    .............................................  

                                                                                 கைபாப்பம் 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

அனாகைப் பிள்கரின் வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம் (இருப்பின்): 

…………………………………………. 

        

 

 



 சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

 

 

 ைலனத்ைில் பைாள்ர வலண்டும் : அநாகை 18 லகை ைடந்ைிருக்கும் சந்ைர்ப்பத்ைில் 

இவ்வுடன்படிக்கை கைச்சாத்ைிடப்பட படிாது. 

 பையாம் ைட்சிக்ைார்-  ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம்/ பிவைச பசயாரர் 

 இண்டாம் ைட்சிக்ைார்-  பாதுைாலயர் 

 லனலாசம் பசய்யும் ற்றும் லிஹாக லாசம் பசய்யும் பபௌத்ை  துமலிைள் ற்றும் 

பபண் துமலிைள் (சில் னி)  ஆைிவாது  ஓய்வூைிம் ைகயகப் பபாறுப்பாரது 

ைைக்ைில் லலிடப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில் அக்ைைக்கு பைாடர்பில் பூைாை பைிவு 

பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 

 ைத்வைாலிக்ை ைிருச்சகபின் அருட்சவைாைாிைரின் ஓய்வூைிம் அலர்ைரின் ைத் 

ைகயலாின் ைைக்ைில் லவு கலக்ைப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில்  அக்ைைக்கு பைாடர்பில் 

பூைாை பைிவு பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட 

வலண்டும். 

 

 

 



உடன்படிக்கை இய.04 – ஊனமுற்ம ஆயுதப்பகட ஓய்வூதிம் பபறும் ஊனமுற்ம அனாகதின் பாதுைாலயருக்ைாை 

ஊனமுற்ம ஆயுதப்பகட ஓய்வூதிர்ைள் சார்பில் நிிக்ைப்பட்ட 

பாதுைாலயர்ைரால்  கைபாப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை  

 

உடன்படிக்கை  

 

1. பபாது 

இயங்கை சனநாைக் சசாசலிசக் குடிசின் சார்பாை, இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும்  பைாழும்பு 10, 

ாரிைாலத்கத, பசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  

பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………………………… 

…………… முதயாம் ைட்சிாைவும்,  இதனைத்துப் பின்னர் “நன்பைாகட பபறும் ைட்சி”  

ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் ………………………………………… இல் லதியும் 

………………………………………… (ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலர்) இண்டாம் 

ைட்சிாைவும் ற்றும்  ……… ………………………………… (ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் 

பபறுபலர்) இன் பாதுைாலயரும் ………………………………………… இல் 

லதிபலருான …………………………………………  மூன்மாம் ைட்சிாைவும் பைாண்டு 

இம்மூன்று ைட்சிக்ைார்ைரிற்ைிகடசயும்  திகைக்ைர லராைத்தில் ................ஆம் 

ஆண்டு ................ ஆம் ாதம் ................ ஆம் திைதி  இவ் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டு  

ற்றுக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

அசத சம் 

 

இதன்படி, பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கத, பசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயான 

……………………………………………………… , …………………………………………………  

இல் லசிக்கும் ………………………………………………………  (மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்)   

ன்பலக லிதகலைள் ற்றும் அனாகதைள் ஓய்வூதி( ஆயுதப்பகட) ஒழுங்கு லிதிின் 

பிாிவு 30(அ) ற்றும் தபுதார் ற்றும் அனாகதைள் ஓய்வூதி(ஆயுதப்பகட) ஒழுங்கு லிதிின் 

பிாிவு 29(3) ஆைிலற்மின் பிைாம் ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலான  

………………………………  னும் ஊனமுற்ம ஓய்வூதி இயக்ைம்  பைாண்ட 

…………………………………………………….....................................................இல் லசிக்கும் 

…………………………………………………  (இண்டாம் ைட்சிக்ைார்)    னும் ஊனமுற்ம 

ஓய்வூதிம் பபறுபலது பாதுைாலயாை நிிப்பதற்கு மூன்று ைட்சிக்ைார்ைளும் இந்த 

உடன்படிக்கை ஊடாை சம்திக்ைின்மனர்.  

 



1.2  இந்த உடன்படிக்கைில் மூன்மாம் ைட்சிக்ைார் இண்டாலது ைட்சிைாால் அலனது/ 

அலரது பாதுைாலயாை நிிக்ைப்பட சலண்டும் 
 

1.3  மூன்மாம் ைட்சிக்ைார், ................................................ ஊனமுற்ம ஓய்வூதி 

இயக்ைத்திகனக் பைாண்ட ................................................. ஊனமுற்ம ஓய்வூதிாின் 

பாதுைாலயாை ................ ஆம் ஆண்டு  ................ ஆம் ாதம்................ ஆம் 

திைதிாைி இன்கம நாள்  பதாடக்ைம் சற்கூமி நிபந்தகனைள் ற்றும் 

லிதிைளுக்கு உட்பட்டு சற்குமிப்பிடப்பட்ட முதயாலது ைட்சிக்ைாால் இத்தால் 

நிிக்ைப்படுைிமார். 

 

1.4  இண்டாம் ைட்சிக்ைாருக்கு(ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலர்) ஓய்வூதி ிகைக் 

பைாடுப்பனவு பசய்ப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், ிகைக் பைாடுப்பனவுத் பதாகைக 

முதயாம் ைட்சிக்ைாருக்கு ீரச் பசலுத்துலதற்கு இண்டாம் ைட்சிக்ைார் இத்தால் 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மார்.  

 

1.5  மூன்மாம் ைட்சிக்ைார் இண்டாம் ைட்சிக்ைாாின் ைம் பதாடர்பாை உடனடிாை 

.................................................  பிசதச பசயைத்திற்கு அமிலிப்பார் ன இத்தால் 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 
 

1.6 ஊனமுற்ம ஓய்வூதிது அதிைபட்ச நன்கைரில் ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் 

பசயலிடப்படுலகத உறுதிப்படுத்துலதற்கு மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்  (பாதுைாலயர்)  

இத்தால் ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 
 

1.7 மூன்மாம் ைட்சிக்ைாால் அலனது/ அலரது தனிப்பட்ட சதகலக்ைாை  ஊனமுற்ம 

ஓய்வூதிது ஓய்வூதிம் பன்படுத்தப்பட ாட்டாது ன இங்கு 

ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 

 
 

2 அத்துடன் சலும் சற்கூமப்பட்ட மூன்மாம் ைட்சிக்ைாால்   ைீழ்தப்பட்ட  

லிதிமுகமைள் ற்றும் நிபந்தகனைகர ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 
 

 

2.1 ஊனமுற்ம அநாகத ஓய்வூதிாின் லதிலிடம் ாற்மப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட 

பிசதச பசயாரருக்குத்  பதாிலிக்ைப்படல் சலண்டும். 

 

2.2 இண்டாம் ைட்சிக்ைார் அல்யது மூன்மாம் ைட்சிக்ைார் பலரிநாடு பசல்லதாின், 

ஓய்வூதிக் பைாடுப்பனவு பசய்யும் பிசதச பசயைத்திற்குத்  பதாிலிக்ைப்படல் 

சலண்டும். 

 

2.3 ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர் திருைம் முடித்தாசயா, தனிக் குடும்ப அயைாை 

லாழ்ந்தாசயா, பதாறில் ஒன்மில் ஈடுபட்டாசயா அல்யது  கலசனும் லருான 

ஈட்டல் பசல்முகமில் அலர் ஈடுபட்டாசயா பதாடர்புகட பிசதச 

பசயைத்திற்குத்  பதாிலிக்ைப்படல்  சலண்டும். 



2.4 ஊனமுற்ம அநாகத ஒய்வூதிர் அனாகத இல்யங்ைரிசயா அல்யது 

கலத்திசாகயிசயா அனுதிக்ைப்படின்  பதாடர்புகட பிசதச பசயைத்திற்குத்  

பதாிலிக்ைப்படல்  சலண்டும். 

 

2.5 ஊனமுற்ம அநாகதின் குகமபாடு குைாைிிருப்பதாை ருத்துலர் குமிப்பிட்டால்   

பதாடர்புகட பிசதச பசயைத்திற்குத்  பதாிலிக்ைப்படல்  சலண்டும். 

 

2.6  லருடாந்தம் ஊனமுற்ம அனாகத ஓய்வூதிர் சார்பாை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லாழ் 

சான்மிதழ் சம்பந்தப்பட்ட பிசதச பசயைத்திற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட சலண்டும். 

 

2.7  இவ் உடன்படிக்கைில் தப்பட்ட ந்தபலாரு அல்யது சிய நிபந்தகனைள் 

சற்கூமப்பட்ட ந்தபலாரு ைட்சிக்ைார்ைராலும் ீமப்பட்டால், இவ் உடன்படிக்கை 

ஒரு ாத அமிலித்தலின் பின்னர் உடனடிாை முடிவுறுத்தப்படும். 

 

2.8 இந்த உடன்படிக்கை பதாடர்பில் சட்டாீதிான சிக்ைல்ைள் கலசனும் ற்படின், 

இயங்கைின் சிலில் சட்டச நகடமுகமப் படுத்தப்பட சலண்டும். 

 

இந்த உடன்படிக்கைின் லிதிமுகமைரிற்ைான பபாருள்சைாடலுக்ைான முழுகான  

அதிைாம் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைத்திற்கு  ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இவ் 

உடன்படிக்கைின் நிபந்தகனைகர ீறுலது ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் 

குற்மபான்மாகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் பதாடர்பில் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் 

நாைத்தால் சற்பைாள்ரப்படும் ந்தபலாரு நடலடிக்கைக்கும் நன்பைாகட பபறும் 

ைட்சிைார்ைள் (இண்டாம் ைட்சிக்ைார் ற்றும் மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்) அதன்படி 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மனர். 

 

அகத ற்றுக் பைாண்டு, “நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………… 

…………………………… ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், பசயைக் ைட்டடம், ாரிைாலத்கத, 

பைாழும்பு 10  ற்றும்  “நன்பைாகட பபறும் ைட்சி”ைரான  

………………………………….........................................................இல் லதியும் 

…...................................................................................................................... ற்றும் 

.........................………………………………………….......................இல் லதியும் 

………............................................... ஆைி மூன்று ைட்சிைளும்  திகைக்ைர லராைத்தில் 

................ ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ாதம் ................ ஆம் திைதி ைீசற 

குமிப்பிடப்பட்ட ைட்சிக்ைார்ைரது சாட்சிைரின் முன்னிகயில் கைச்சாத்திட்டு 

இவ்ஒப்பந்தம் ற்றுக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

 

 



1. முதயாம் ைட்சிக்ைார்             ........................................................ 

         கைபாப்பம் 

                                                                                        ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம் /  

                                                                                        அதிைாரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

 

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலாி: …………………………………………. 

 

 

2. இண்டாம் ைட்சிக்ைார்             .........................................................  

                                                                                   கைபாப்பம் 

ஓய்வூதி இயக்ைம் : ........................................ 

சதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

 

 

3. மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்                ........................................................ 

                                                                                  கைபாப்பம் 

சதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

    

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

சதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலாி: …………………………………………. 

 

 

 ைலனத்தில் பைாள்ர சலண்டும் : சித்த சுலாதீனற்ம ஆயுதப்பகட ஊனமுற்ம 

ஓய்வூதிர் சார்பாை முதயாம் ற்றும் மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்ைள்   ாத்திம் 

கைபாப்பம் இட சலண்டும். 

 முதயாம் ைட்சிக் ைார்-  ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம்/ பிசதச பசயாரர் 

 நன்பைாகட பபறும் ைட்சிக்ைார்-  இண்டாம், மூன்மாம் ைட்சிக்ைார்ைள்  

 இண்டாம் ைட்சிக்ைார்- ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலர் 

 மூன்மாம் ைட்சி- பாதுைாலயர் 
 

 



உடன்படிக்கை இய. 05 – சிலில் ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுவலோோின் போதுைோலயருக்ைோை 

ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர்ைள் சோர்பில் நிிக்ைப்பட்ட போதுைோலயர்ைரோல்  

கைபோப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை 

 

உடன்படிக்கை  

 

1. பபோது 

இயங்கை சனநோைக் வசோசலிசக் குடிசின் சோர்போை, இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைோகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும்  பைோழும்பு 10, 

ோரிைோலத்கத, பசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  

பைிப்போரர் நோைம் / அங்ைீைோிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ……… 

………………………………… முதயோம் ைட்சிோைவும்,  இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைோகட பபறும் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் …………… 

…………………………… இல் லதியும் ………………………………………… 

(ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர்) இண்டோம் ைட்சிோைவும் ற்றும்  ………………………… 

……………… (ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலர்) இனது போதுைோலயரும் ……… 

………………………………… இல் லதிபலருோன …………………………… 

…………… மூன்மோம் ைட்சிோைவும் பைோண்டு இம்மூன்று 

ைட்சிக்ைோர்ைரிற்ைிகடவயும்  திகைக்ைர லரோைத்தில் ................ஆம் ஆண்டு 

................ ஆம் ோதம் ................ ஆம் திைதி  இவ் ஒப்பந்தம் கைச்சோத்திட்டு  ற்றுக் 

பைோள்ரப்படுைிமது. 
 

அவத சம் 

இதன்படி, வற்குமிப்பிடப்பட்ட பைோழும்பு 10, ோரிைோலத்கத, பசயைக் 

ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  பைிப்போரர் நோைம் / 

அங்ைீைோிக்ைப்பட்ட அலுலயோன …………………………………………………… ,  

……………………………………………………….................................இல் லசிக்கும் 

………………………………………………………  (மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்)   

ன்பலக லிதகலைள் ற்றும் அனோகதைள் ஓய்வூதிக் ைட்டகரச் சட்டத்தின் 

பிோிவு 29(அ) ற்றும் தபுதோர் ற்றும் அனோகதைள் ஓய்வூதிக் ைட்டகரச் 

சட்டத்தின் பிோிவு 13 ஆைிலற்மின் பிைோம் ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலோன 

………………………………  னும் ஊனமுற்ம ஓய்வூதி இயக்ைம்  பைோண்ட 

……………………………………………………...  இல் லசிக்கும் 

…………………………………………………  (இண்டோம் ைட்சிக்ைோர்)    சோர்பில் 

போதுைோலயோை நிிப்பதற்கு மூன்று ைட்சிக்ைோர்ைளும் இந்த உடன்படிக்கை 

ஊடோை சம்திக்ைின்மனர்.  
 



1.2 இந்த உடன்படிக்கைில் மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர் இண்டோலது ைட்சிைோோல் 

போதுைோலயோை நிிக்ைப்பட வலண்டும். 

 

1.3 மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர், ................................................ ஊனமுற்ம ஓய்வூதி 

இயக்ைத்திகனக் பைோண்ட ................................................. ஊனமுற்ம ஓய்வூதிப் 

போதுைோலயோை ................ ஆம் ஆண்டு  ................ ஆம் ோதம்................ ஆம் 

திைதிோைி இன்கம நோள்  பதோடக்ைம் வற்கூமி நிபந்தகனைள் ற்றும் 

லிதிைளுக்கு உட்பட்டு வற்குமிப்பிடப்பட்ட முதயோலது ைட்சிக்ைோோல் இத்தோல் 

நிிக்ைப்படுைிமோர். 

 

1.4 இண்டோம் ைட்சிக்ைோருக்கு(ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் பபறுபலர்) ஓய்வூதி ிகைக் 

பைோடுப்பனவு பசய்ப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், “நன்பைோகடக் பபறும் ைட்சி”ைோர் 

ிகைக் பைோடுப்பனவுத் பதோகைக முதயோம் ைட்சிக்ைோருக்கு ீரச் 

பசலுத்துலதற்கு இத்தோல் ஒப்புக்பைோள்ைின்மனர். 

 

1.5 மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர் இண்டோம் ைட்சிக்ைோோின் ைம் பதோடர்போை 

உடனடிோை .................................................  பிவதச பசயைத்திற்கு 

அமிலிப்போர் ன இத்தோல் ஒப்புக்பைோள்ைின்மோர். 

 

1.6 ஊனமுற்ம ஓய்வூதிது அதிைபட்ச நன்கைரில் ஊனமுற்ம ஓய்வூதிம் 

பசயலிடப்படுலகத உறுதிப்படுத்துலதற்கு மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்  (போதுைோலயர்)  

இத்தோல் ஒப்புக்பைோள்ைின்மோர். 

 

1.7 மூன்மோம் ைட்சிக்ைோோல் அலனது/ அலரது தனிப்பட்ட வதகலக்ைோை ஊனமுற்ம 

ஓய்வூதிது ஓய்வூதிம் பன்படுத்தப்பட ோட்டோது ன இங்கு 

ஒப்புக்பைோள்ரப்படுைிமது. 

 

2. அத்துடன் வலும் வற்கூமப்பட்ட மூன்மோம் ைட்சிக்ைோோல்   ைீழ்தப்பட்ட  

லிதிமுகமைள் ற்றும் நிபந்தகனைகர ஒப்புக்பைோள்ரப்படுைிமது. 

 
 

2.1 ஊனமுற்ம அனோகத ஓய்வூதிோின் லதிலிடம் ோற்மப்பட்டோல், சம்பந்தப்பட்ட 

பிவதச பசயோரருக்குத்  பதோிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.2 ஊனமுற்ம அனோகத ஓய்வூதிர் அல்யது மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர் பலரிநோடு 

பசல்லதோின், ஓய்வூதிக் பைோடுப்பனவு பசய்யும் பிவதச பசயைத்திற்குத்  

பதோிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.3 ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர் திருைம் முடித்தோவயோ, தனிக் குடும்ப அயைோை 

லோழ்ந்தோவயோ, பதோறில் ஒன்மில் ஈடுபட்டோவயோ அல்யது  கலவனும்   



லருோன ஈட்டல் பசல்முகமில் அலர் ஈடுபட்டோவயோ பதோடர்புகட பிவதச 

பசயைத்திற்குத்  பதோிலிக்ைப்படல்  வலண்டும். 

 

2.4  ஊனமுற்ம அநோகத ஒய்வூதிர் அனோகத இல்யங்ைரிவயோ அல்யது 

கலத்திசோகயிவயோ அனுதிக்ைப்படின்  பதோடர்புகட பிவதச 

பசயைத்திற்குத்  பதோிலிக்ைப்படல்  வலண்டும். 

 

2.5 ஊனமுற்ம அநோகதின் குகமபோடு குைோைிிருப்பதோை ருத்துலர் 

குமிப்பிட்டோல்   பதோடர்புகட பிவதச பசயைத்திற்குத்  பதோிலிக்ைப்படல்  

வலண்டும். 

 

2.6 லருடோந்தம் ஊனமுற்ம அனோகத ஓய்வூதிர் சோர்போை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் 

லோழ் சோன்மிதழ் சம்பந்தப்பட்ட பிவதச பசயைத்திற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட 

வலண்டும். 

 

2.7 இவ் உடன்படிக்கைில் தப்பட்ட ந்தபலோரு அல்யது சிய நிபந்தகனைள் 

வற்கூமப்பட்ட ந்தபலோரு ைட்சிக்ைோர்ைரோலும் ீமப்பட்டோல், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ோத அமிலித்தலின் பின்னர் உடனடிோை முடிவுறுத்தப்படும். 

 

2.8 இந்த உடன்படிக்கை பதோடர்பில் சட்டோீதிோன சிக்ைல்ைள் கலவனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டவ நகடமுகமப் படுத்தப்பட வலண்டும். 

 

இந்த உடன்படிக்கைின் லிதிமுகமைரிற்ைோன பபோருள்வைோடலுக்ைோன முழுகோன  

அதிைோம் ஓய்வூதிப் பைிப்போரர் நோைத்திற்கு  ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இவ் 

உடன்படிக்கைின் நிபந்தகனைகர ீறுலது ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் 

குற்மபோன்மோகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் பதோடர்பில் ஓய்வூதிப் பைிப்போரர் 

நோைத்தோல் வற்பைோள்ரப்படும் ந்தபலோரு நடலடிக்கைக்கும் நன்பைோகட பபறும் 

ைட்சிைோர்ைள் (இண்டோம் ைட்சிக்ைோர் ற்றும் மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்) அதன்படி 

ஒப்புக்பைோள்ைின்மனர். 

 

அகத ற்றுக் பைோண்டு, “நன்பைோகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூதிப் பைிப்போரர் நோைம் / அங்ைீைோிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………… 

…………………………… ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், பசயைக் ைட்டடம், 

ோரிைோலத்கத, பைோழும்பு 10  ற்றும்  “நன்பைோகட பபறும் ைட்சி”ைரோன  

…………………………………...................................................................இல் லதியும்  

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

ற்றும் ……........................…………………………………………....................... இல் 

லதியும் ………............................................... ஆைி மூன்று ைட்சிைளும்  திகைக்ைர 

லரோைத்தில் ................ ஆம் ஆண்டு ............................... ஆம் ோதம் …….................. 



ஆம் திைதி ைீவற குமிப்பிடப்பட்ட ைட்சிக்ைோர்ைரது சோட்சிைரின் முன்னிகயில் 

கைச்சோத்திட்டு இவ்ஒப்பந்தம் ற்றுக் பைோள்ரப்படுைிமது. 

 

1. முதயோம் ைட்சிக் ைோர்                    ................................................. 

            கைபோப்பம் 

                                                                         ஓய்வூதிப் பைிப்போரர் நோைம் /  

                                                                         அதிைோரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

 

சோட்சி 

கைபோப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வதசி அகடோர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலோி: …………………………………………. 

 

 

2. இண்டோம் ைட்சிக் ைோர்                     ................................................  

                                                                                            கைபோப்பம் 

ஓய்வூதி இயக்ைம் : ........................................ 

வதசி அகடோர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

 

 

3. மூன்மோம் ைட்சிக் ைோர்                     ................................................  

                                                                                            கைபோப்பம் 

 

வதசி அகடோர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

    

சோட்சி 

கைபோப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வதசி அகடோர அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

முைலோி: …………………………………………. 

 

 ைலனத்தில் பைோள்ர வலண்டும் : சித்த சுலோதீனற்ம ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர் சோர்போை 

முதயோம் ற்றும் மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்ைள் ோத்திம் கைபோப்பம் இட வலண்டும். 

 முதயோம் ைட்சிக்ைோர்-  ஓய்வூதிப் பைிப்போரர் நோைம்/ பிவதச பசயோரர் 

 நன்பைோகடக் பபறும் ைட்சிக் ைோர்- இண்டோம் ற்றும் மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்ைள்    

 இண்டோம் ைட்சிக் ைோர்-  ஊனமுற்ம ஓய்வூதிர் 

 மூன்மோம் ைட்சிக்ைோர்ைள்    - போதுைோலயர் 



உடன்படிக்கை இய. 06  - லிதகல ற்றும் அனாகத ஓய்வூதிம் பபறுவலாாின் பாதுைாலயருக்ைாை 

 

லிதகலைள் ற்றும் அநாகதைள் ஓய்வூதிம் பபறுவலார் சார்பில் 

நிிக்ைப்பட்ட பாதுைாலயர்ைரால்  கைபாப்பம் இடப்பட்ட  

 

உடன்படிக்கை  

1. பபாது 

இயங்கை சனநாைக் வசாசலிசக் குடிசின் சார்பாை,  இதனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் பைாழும்பு 10, 

ாரிைாலத்கத, பசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் 

திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ,

………………………………………… பதயாம் ைட்சிாைவும்,  இதனைத்துப் 

பின்னர் “நன்பைாகட பபறும் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் ……… 

…… ………… … … …………… இல் லதியும் …………………………… 

…………… (லிதகலைள்/ தபுதார்ைள்) இண்டாம் ைட்சிாைவும் ற்றும்  

………………………………………… (லிதகலைள்/ தபுதார்ைள்)  இன் 

பாதுைாலயரும் ………………………………………… இல் லதிபலருான 

………………………………………… (பாதுைாலயர்) பன்மாம் ைட்சிாைவும் 

பைாண்டு இம்பன்று ைட்சிக்ைார்ைரிற்ைிகடவயும்  திகைக்ைர லராைத்தில் 

................ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ாதம் ................ ஆம் திைதி  இவ் 

ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டு  ற்றுக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

 

அவத சம் 

இந்த உடன்படிக்கை வற்குமிப்பிடப்பட்ட பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கத, 

பசயைக் ைட்டடத்தில் அகந்துள்ர ஓய்வூதித் திகைக்ைரத்தின்  பைிப்பாரர் 

நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயான 

……………………………………………………………………………………..ஆல் 

………………………………………………………………………….இல் லசிக்கும் 

………………………………………………………  (பன்மாம் ைட்சி ைார்)   

ன்பலக லிதகலைள் ற்றும் அனாகதைள் ஓய்வூதிச் சட்டத்தின் பிாிவு 38 

ற்றும் தபுதார் ற்றும் அனாகதைள் ஓய்வூதிச் சட்டத்தின் பிாிவு 21 

ன்பலற்மின் பிைாம் ஓய்வூதிம் பபறுபலான ………………………………  

னும் ஓய்வூதி இயக்ைம்  பைாண்ட 

………………………………………………………  இல் லசிக்கும்  

…………………………………………… (இண்டாம் ைட்சி) சார்பில் 

பாதுைாலயாை நிிப்பதற்கு பன்று ைட்சிக் ைார்ைளும் இதன்படி 

உடன்படிக்கை ஊடாை சம்திக்ைின்மனர்.  
 



1.2 இந்த உடன்படிக்கைில் பன்மாம் ைட்சிக்ைார் இண்டாலது ைட்சிைாால் 

பாதுைாலயாை நிிக்ைப்பட வலண்டும். 

 

1.3 பன்மாம் ைட்சிக்ைார், ................................................ லிதகலைள் / தபுதார் 

ஓய்வூதி இயக்ைத்திகனக் பைாண்ட................................................. இனது 

லிதகலைள்/ தபுதார்ைள் ஓய்வூதிப்  பாதுைாலயாை ................ ஆம் ஆண்டு  

................ ஆம் ாதம்................ ஆம் திைதிாைி இன்கம நாள்  பதாடக்ைம் 

வற்கூமி நிபந்தகனைள் ற்றும் லிதிைளுக்கு உட்பட்டு வற்குமிப்பிடப்பட்ட 

பதயாலது ைட்சிக்ைாால் இத்தால் நிிக்ைப்படுைிமார். 

 

1.4  இண்டாம் ைட்சிக்ைாருக்கு(லிதகலைள்/தபுதார்) ஓய்வூதி ிகைக் 

பைாடுப்பனவு பசய்ப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், “நன்பைாகடக் பபறும் ைட்சி”ைார் ( 

லிதகலைள்/தபுதார் ற்றும் பாதுைாலயர்)  ிகைக் பைாடுப்பனவுத் 

பதாகைக பதயாம் ைட்சிக்ைாருக்கு ீரச் பசலுத்துலதற்கு இத்தால் 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 

 

1.5  லிதகலைள்/தபுதார் அதிைபட்ச நன்கக உறுதிப்படுத்துலதற்கு 

லிதகலைள்/ தபுதார் ஓய்வூதித்கதச் பசயவு பசய்லதாை பன்மாம் 

ைட்சிக்ைார்  (பாதுைாலயர்)  இத்தால் ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 

 

1.6 பன்மாம் ைட்சிக்ைார் இண்டாம் ைட்சிக்ைாாின் ைம் பதாடர்பாை 

உடனடிாை .................................................  பிவதச பசயைத்திற்கு 

அமிலிப்பார் ன இத்தால் ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 

 

1.7 பன்மாம் ைட்சிக்ைாால் அலனுகட/ அலளுகட தனிப்பட்ட 

நன்கைளுக்ைாை லிதகலைள்/ தபுதாது ஓய்வூதிம் பன்படுத்தப்பட 

ாட்டாது ன இங்கு ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

2. அத்துடன் வலும் வற்கூமப்பட்ட பன்மாம் ைட்சிக்ைாால்   ைீழ்தப்பட்ட  

லிதிபகமைள் ற்றும் நிபந்தகனைகர ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 

 
 

2.1 லிதகலைள்/ தபுதார் ஓய்வூதிது லதிலிடம் ாற்மப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட 

பிவதச பசயாரருக்கு  பதாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.2 இண்டாம் ைட்சிக்ைார் அல்யது பன்மாம் ைட்சிக்ைார் பலரிநாடு 

பசல்லதாின், ஓய்வூதிம் பைாடுப்பனவு பசய்யும் பிவதச பசயைத்திற்குத்  

பதாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.3  லருடாந்தம் லிதகலைள்/தபுதார் ஓய்வூதிம் பபறுவலார் சார்பாை 

சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லாழ்ச் சான்மிதழ் சம்பந்தப்பட்ட பிவதச 

பசயைத்திற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 



2.4 இவ் உடன்படிக்கைில் தப்பட்ட ந்தபலாரு அல்யது சிய நிபந்தகனைள் 

வற்கூமப்பட்ட ந்தபலாரு ைட்சிக்ைார்ைராலும் ீமப்பட்டால், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ாத அமிலித்தலின் பின்னர் உடனடிாை 

படிவுறுத்தப்படும். 

 

2.5 இந்த உடன்படிக்கை பதாடர்பில் சட்டாீதிான சிக்ைல்ைள் கலவனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டவ நகடபகமப் படுத்தப்பட வலண்டும் 
 

இந்த உடன்படிக்கைின் லிதிபகமைரிற்ைான பபாருள்வைாடலுக்ைான 

பழுகான  அதிைாம் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைத்திற்கு  

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இவ்வுடன்படிக்கைின் நிபந்தகனைகர ீறுலது 

ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் குற்மபான்மாகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் 

பதாடர்பில் ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைத்தால் வற் பைாள்ரப்படும் ந்தபலாரு 

நடலடிக்கைக்கும் நன்பைாகடக் பபறும் ைட்சிைார்ைள் (இண்டாம் ைட்சிக்ைார் 

ற்றும் பன்மாம் ைட்சிக்ைார்) அதன்படி ஒப்புக்பைாள்ைின்மனர். 

 

அகத ற்றுக் பைாண்டு, “நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் …………… 

…………………………… ஓய்வூதித் திகைக்ைரம், பசயைக் ைட்டடம், 

ாரிைாலத்கத, பைாழும்பு 10  ற்றும்  “நன்பைாகட பபறும் 

ைட்சி”ைரான............................................................................................ இல் 

லதியும் …........................................................................ ற்றும் 

.............................…………………………………………இல் லதியும் 

………............................................... ஆைி பன்று ைட்சிைளும்  திகைக்ைர 

லராைத்தில் ................ ஆம் ஆண்டு ................ ஆம் ாதம் ................ ஆம் திைதி 

ைீவற குமிப்பிடப்பட்ட ைட்சிக்ைார்ைரது சாட்சிைரின் பன்னிகயில் 

கைச்சாத்திட்டு இவ் ஒப்பந்தம் ற்றுக் பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

 

1. பதயாம் ைட்சிக் ைார் ........................................................... 

 கைபாப்பம் 

                                                                ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம் / 

                                                                அதிைாரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

 

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: .....…………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

 



2. இண்டாம் ைட்சிக்ைார்  ........................................................... 

                                                                                 கைபாப்பம் 

ஓய்வூதி இயக்ைம் : ........................................ 

வதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

 

3. பன்மாம் ைட்சிக்ைார்  ........................................................... 

                                                                                 கைபாப்பம் 

 

வதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

    

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வதசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: ……………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

 

 ைலனத்தில் பைாள்ர வலண்டும் : சித்த சுலாதீனற்ம லிதகலைள்/ தபுதா 

ஓய்வூதிர் சார்பாை பதயாம் ற்றும் பன்மாம் ைட்சிக்ைார்ைள்  ாத்திம் 

கைபாப்பம் இட வலண்டும். 

 பதயாம் ைட்சிக்ைார்-  ஓய்வூதிப் பைிப்பாரர் நாைம்/ பிவதச பசயாரர் 

 நன்பைாகடக் பபறும் ைட்சிக்ைார்- இண்டாம் ற்றும் பன்மாம் ைட்சிக் ைார்ைள்    

 இண்டாம் ைட்சிக்ைார்-  லிதகலைள்/ தபுதார் 

 பன்மாம் ைட்சிக்ைார்   - பாதுைாலயர் 

 லனலாசம் பசய்யும் ற்றும் லிஹாக லாசம் பசய்யும் பபௌத்த  துமலிைள் ற்றும் 

பபண் துமலிைரின் (சில்னி) ஓய்வூதிம் தகயகப் பபாறுப்பாரது ைைக்ைில் 

லலிடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அக்ைைக்கு பதாடர்பில் பூைாை பதிவு 

பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 

 ைத்வதாலிக்ை திருச்சகபின் அருட்சவைாதாிைரின் ஓய்வூதிம் அலர்ைரின் தத் 

தகயலாின் ைைக்ைில் லவு கலக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்  அக்ைைக்கு 

பதாடர்பில் பூைாை பதிவு பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் 

சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 

 



உடன்படிக்கை இய. 07 – சிலில் அநாகை ஓய்வூைிம் பபறுவலாாின் பாதுைாலயருக்ைாை 

 

சிலில் அநாகை ஓய்வூைிர்ைள் சார்பில் நிிக்ைப்பட்ட பாதுைாலயர்ைரால்  

கைபாப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கை 

 

உடன்படிக்கை  

1. பபாது 

இயங்கை சனநாைக் வசாசலிசக் குடிசின் சார்பாை,  இைனைத்துப் பின்னர் 

“நன்பைாகடக் ைட்சி”  அல்யது பையாம் ைட்சி ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கை பசயைக் ைட்டடத்ைில் அகந்துள்ர ஓய்வூைித் 

ைிகைக்ைரத்ைின்  பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயான ……… 

………………………………… ற்றும்  இைனைத்துப் பின்னர் “நன்பைாகடக் பபறும் 

ைட்சி”  அல்யது இண்டாம் ைட்சி ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் …………… 

…………………………… இல் லைியும் ………………………………………… 

இற்கும் இகடில்  ைிகைக்ைர லராைத்ைில் ................ ஆம் ைிைைி ................ ஆம் 

ாைம் ................ ஆம் ஆண்டு  இவ் ஒப்பந்ைம் கைச்சாத்ைிட்டு  ற்றுக் 

பைாள்ரப்படுைிமது 
 

அவை சம் 
 

இைன்படி, பைாழும்பு 10, ாரிைாலத்கை, பசயைக் ைட்டடத்ைின்  ஓய்வூைிப் 

பைிப்பாரர் நாைம்/ அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயான 

................................................................................................................... , 

...........................................................................................................  இல் லசிக்கும் 

………………………....……………………………  ன்பலக, லிைகலைள் 

அநாகைைள் ஓய்வூைி ஒழுங்குலிைிைரின் பிாிவு  29 & 33 ற்றும் ைபுைார் 

அநாகைைள் ஓய்வூைி ஒழுங்குலிைிைரின் பிாிவு   12 & 23 ஆைிலற்மின் பிைாம் 

அநாகைைள் ஓய்வூைிம் பபறுபலான ................................................. னும் 

லிைகலைள்/ ைபுைார் ற்றும் அநாகைைள் ஓய்வூைி இயக்ைம் பைாண்ட …………

..............................................................................இல் லைியும் …………...……………

……………… இனது பாதுைாலயாை நிிப்பைற்கு இண்டு ைட்சிைளும் இந்ை 

உடன்படிக்கை ஊடாை சம்ைிக்ைின்மன.  

 

 

1.2 இைன்படி, வற்கூமப்பட்ட பையாம் ைட்சிக்ைாால் 

................................................. னும் லிைகலைள்/ ைபுைார் ற்றும் அனாகை 

ஓய்வூைி இயக்ைத்ைகனக் பைாண்ட ................................................. (அநாகை) 

இனது பாதுைாலயாை ............... ஆம் ஆண்டு  ................ ஆம் ாைம்................ 

ஆம் ைிைைிாைி இன்கம நாள்  பைாடக்ைம் வற்கூமி நிபந்ைகனைள் ற்றும் 

லிைிைளுக்கு உட்பட்டு  இண்டாம் ைட்சிக்ைார் இத்ைால் நிிக்ைப்படுைிமார். 



1.3  இண்டாம் ைட்சிக்ைாருக்கு ஓய்வூைி ிகைக் பைாடுப்பனவு பசய்ப்படும் 

சந்ைர்ப்பத்ைில், ஓய்வூைித்ைின் ிகைக் பைாடுப்பனவுத் பைாகைக பையாம் 

ைட்சிக்ைாருக்கு ீரச் பசலுத்துலைற்கு இண்டாம் ைட்சிக்ைார்(பாதுைாயலயர்) 

இத்ைால் ஒப்புக்பைாள்ைிமார். 

 

1.4 அனாகைப் பிள்கரின் 18 லது பூர்த்ைியுடன் பாதுைாலயர் நிகய படிலகடைிமது 

ன்பைால்  அனாகைப் பிள்கரின் 18 லது பூர்த்ைிான ............................. ைினத்கை 

உடனடுத்ை ைினத்ைில் பிவைச பசயாரருக்குத் பைாிப்படுத்ை இண்டாம் ைட்சிக்ைார் 

இத்ைால் உடன்படுைிமார். 

 

1.5 இண்டாம் ைட்சிக்ைார் அனாகைப் பிள்கரின் ைம் பைாடர்பாை 

உடனடிாை .................................................  பிவைச பசயைத்ைிற்கு 

அமிலிப்பார் ன இத்ைால் ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 
 

1.6 அனாகைப் பிள்கரின்  அைிைபட்ச நன்கைரில் ஓய்வூைிம் பசயலிடப்படுகை 

உறுைிப்படுத்துலைற்கு நன்பைாகட பபறும் ைட்சிக்ைார்  இத்ைால் 

ஒப்புக்பைாள்ைின்மார். 

 

1.7 இண்டாம் ைட்சிக்ைாாின் ந்ைபலாரு வைகலக்ைாைவும் அநாகை ஓய்வூைிம் 

பன்படுத்ைப்பட ாட்டாது ன ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

2 அத்துடன் வலும் வற்கூமப்பட்ட இண்டாம் ைட்சிக்ைாால்   ைீழ்ைப்பட்ட  

லிைிபகமைள் ற்றும் நிபந்ைகனைகர ஒப்புக்பைாள்ரப்படுைிமது. 
 

 

2.1 அநாகை ஓய்வூைிாின் லைிலிடம் ாற்மப்பட்டால், சம்பந்ைப்பட்ட பிவைச 

பசயாரருக்கு  பைாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.2 அநாகை ஓய்வூைிர் அல்யது இண்டாம் ைட்ச்சிக்ைார் பலரிநாடு 

பசல்லைாின், ஓய்வூைிம் பைாடுப்பனவு பசய்யும் பிவைச பசயைத்ைிற்குத்  

பைாிலிக்ைப்படல் வலண்டும். 

 

2.3  லருடாந்ைம் அநாகை ஓய்வூைிைார் சார்பாை சர்ப்பிக்ைப்படும் உிர் லாழ்ச் 

சான்மிைழ் சம்பந்ைப்பட்ட பிவைச பசயைத்ைிற்கு சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 
 

2.4 இவ் உடன்படிக்கைில் ைப்பட்ட ந்ைபலாரு அல்யது சிய நிபந்ைகனைள் 

வற்கூமப்பட்ட ந்ைபலாரு ைட்சிக்ைார்ைராலும் ீமப்பட்டால், இவ் 

உடன்படிக்கை ஒரு ாை அமிலித்ைலின் பின்னர் உடனடிாை 

படிவுறுத்ைப்படும். 

  

2.5 இந்ை உடன்படிக்கை பைாடர்பில் சட்டாீைிான சிக்ைல்ைள் கலவனும் 

ற்படின், இயங்கைின் சிலில் சட்டவ நகடபகமப் படுத்ைப்பட வலண்டும். 



 

2.6 இந்ை உடன்படிக்கை பைாடர்பில் சட்டாீைிான பண்பாடு கலாலது 

ற்பட்டால், இயங்கைின் சிலில் சட்டவ நகடபகமப் படுத்ைப்பட 

வலண்டும். 

 

இந்ை உடன்படிக்கைின் லிைிபகமைரிற்ைான பபாருள்வைாடலுக்ைான 

பழுகான  அைிைாம் ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைத்ைிற்கு  

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரதுடன் இந்நிபந்ைகனைகர ீறுலது ஒப்பந்ைச் சட்டத்ைின் ைீழ் 

குற்மபான்மாகும் ன்பதுடன் அந்நிைழ்வுைள் பைாடர்பில் ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் 

நாைத்ைால் வற் பைாள்ரப்படும் ந்ைபலாரு நடலடிக்கைக்கும் நன்பைாகடக் 

பபறும் ைட்சி (அநாகை ற்றும் பாதுைாலயர்) அைன்படி ஒப்புக்பைாள்ைின்மனர். 

 

அகை ற்றுக் பைாண்டு, “நன்பைாகடக் ைட்சி”  ன்று அகறத்துக் குமிப்பிடப்படும் 

ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம் / அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அலுலயர் ,……… ……..…… 

…………………………… ஓய்வூைித் ைிகைக்ைரம், பசயைக் ைட்டடம், 

ாரிைாலத்கை, பைாழும்பு 10 ற்றும்  “நன்பைாகடக் பபறும் ைட்சி” ஆன ……… 

……...…………..………………… இல் லைியும் ……… ………………..…… ………… 

… … …………… ஆைி இண்டு ைட்சிைளும்  ைிகைக்ைர லராைத்ைில் ................ 

ஆம் ைிைைி ................ ஆம் ாைம் ................ ஆம் ஆண்டு  ைீவற குமிப்பிடப்பட்ட 

சாட்சிைரின் பன்னிகயில் கைச்சாத்ைிட்டு  இவ்ஒப்பந்ைம் ற்றுக் 

பைாள்ரப்படுைிமது. 

 

 

1. பையாம் ைட்சிக்ைார்            .................................................... 

                                                                                   கைபாப்பம் 

                                                              ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம் /  

                                                              அைிைாரிக்ைப்பட்ட அலுலயர் 

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

2. இண்டாம் ைட்சிக்ைார் ..................................................................  

                                                                           கைபாப்பம் 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

அனாகைப் பிள்கரின் வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம் (இருப்பின்): 

…………………………………………. 



    

சாட்சி 

கைபாப்பம்: …………………………………………. 

பபர்: …………………………………………. 

வைசி அகடார அட்கட இயக்ைம்: …………………………………………. 

பைலாி: …………………………………………. 

 

 

 ைலனத்ைில் பைாள்ர வலண்டும் : அநாகை 18 லகை ைடந்ைிருக்கும் சந்ைர்ப்பத்ைில் 

இவ்வுடன்படிக்கை கைச்சாத்ைிடப்பட படிாது. 

 பையாம் ைட்சிக்ைார்-  ஓய்வூைிப் பைிப்பாரர் நாைம்/ பிவைச பசயாரர் 

 இண்டாம் ைட்சிக்ைார்-  பாதுைாலயர் 

 லனலாசம் பசய்யும் ற்றும் லிஹாக லாசம் பசய்யும் பபௌத்ை  துமலிைள் ற்றும் 

பபண் துமலிைள் (சில் னி)  ஆைிவாது  ஓய்வூைிம் ைகயகப் பபாறுப்பாரது 

ைைக்ைில் லலிடப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில் அக்ைைக்கு பைாடர்பில் பூைாை பைிவு 

பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட வலண்டும். 

 ைத்வைாலிக்ை ைிருச்சகபின் அருட்சவைாைாிைரின் ஓய்வூைிம் அலர்ைரின் ைத் 

ைகயலாின் ைைக்ைில் லவு கலக்ைப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில்  அக்ைைக்கு பைாடர்பில் 

பூைாை பைிவு பசய்ப்பட்ட அகனத்து  ஆலைங்ைளும் சர்ப்பிக்ைப்பட 

வலண்டும். 

 

 


