
 

           
 
 
 

 
 
ஓய்/நிர்15/ஆ.உ./வரு.இட.மா.2021            

2020.11       

                      
 
 

அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்கள்/ பிரதேெ செயலாளர்கள்  
ஒய்வூதியத் தினைக்களத்தின் பிரிவுகளுக்குப் சபாறுப்பாை பேவிநினல 

உத்திதயாகத்ேர்கள் ஊடாக, 

அனைத்து ஆவை உேவியாளர்களுக்கும், 

 
 

ஆவண உதவியாளர்களுக்கான வருடாந்த  இடமாற்றங்கள் - 2021 

 
ஆவை உேவியாளர்களின் வருடாந்ே இடமாற்றக் சகாள்னககள் மீது ேங்களது 

கவைம் ஈர்க்கப்படுகின்றது.  

 

2. தினைக்களம்ொர் தெனவயில் ஈடுபட்டுள்ள ஆவை உேவியாளர்களின் 2021 
ஆம் ஆண்டின் வருடாந்ே இடமாற்றங்கள் மார்ச் மாேம் முேல் அமுலாகும் 

வண்ைம் நனடமுனறப்படுத்ேப்படுவதுடன், அேன் சபாருட்டுக் கீழ்வரும் 

செயல்முனறகனளப் பின்பற்றுேல் தவண்டும்.  

 

➢ ேற்தபானேய தெனவ நினலயத்தில் 03 வருட தெனவக்காலத்தினைப் 
பூரைப்படுத்தியுள்ள அனைத்து ஆவை உேவியாளர்களாலும் இவ் 

விண்ைப்பம் பூரைப்படுத்தி அனுப்பப்படுேல் தவண்டும். 

 

➢ இத்துடன் அனுப்பப்படுகின்ற மாதிரி விண்ைப்பப் படிவத்தினை A4 
அளவிலாை ோளில் ேயாரித்து பூரைப்படுத்ேப்படும் விண்ைப்பங்கனளக் 
குறித்ே பேவிநினல உத்திதயாகத்ேரின் பரிந்துனர ெகிேம் 2020.12.11 ஆந் 
திகதிக்கு முன்ைர் கினடக்கும் வண்ைம் admin@pensions.gov.lk  எனும் 

மின்ைஞ்ெல் முகவரி மூலம் மட்டுதம அனுப்ப தவண்டும் (அஞ்ெல் 

மூலம் விண்ைப்பங்கனள ெமர்ப்பிக்க தேனவயில்னல). 

 
 

3. ஆவை உேவியாளர்களின் 2021 இற்காை வருடாந்ே இடமாற்றங்களுக்காை 

மாதிரி விண்ைப்பம் இத்துடன் இனைக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
 
 
 

ஒப்பம்       (ஒப்பம்): 

ரி.எஸ்.செைரத்      ஏ.ஜகத் டி. டயஸ், 

உேவிப்பணிப்பாளர் (மனிே வளங்கள்)   ஒய்வூதியப் பணிப்பாளர் 

நாயகம்.  

mailto:admin@pensions.gov.lk


 

அலுவலகஉபய ோகத்திற்கோக 

விண்ணப்ப இலக்கம்: 

 

ஆவண உதவி ோளர்களுக்கோன வருடோந்த இடமோற்ற 

விண்ணப்பம் 2021 

 
அமமச்சு    -  அரசயசமவகள், 
மோகோணசபபகள்மற்றும்உள்ளூரோட்சிஅமமச்சு 

திமணக்களம்   -  ஓய்வூதி த் திமணக்களம் 

 
 
1. சு  விபரங்கள்  

1.1 முதலலழுத்துக்களுடன் லபயர்  

1.2 முழுப் லபயர்  

1.3 ததசிய அபடயாள அட்பட இலக்கம்  

1.4 பிறந்த திகதி                         

1.5 பால்               

1.6 குடியியல் நிபல     

 

  2. தற்யபோது பணிபுரியும்; 

2.1  
  

தேபை நிபலயம்                   

(ஓய்வூதியத் திபணக்களத்தில் 
பணிபுரிபைராயின் குறித்த பிரிவிபைக் 

குறிப்பிடவும்)   

 
  

2.2 தேபை நிபலய முகைரி  

2.3 தேபை நிபலயத்தின்  

லதாபலதபசி இலக்கம் 

ததாபலநகல் இலக்கம் 

 

2.4 மாைட்டம்  

 

3. உத்திய ோகத்தரின் வதிவிடம் பற்றி  விபரங்கள்;  

3.1 நிரந்தர  முகைரி  

3.2 தற்காலிக முகைரி  

3.3 தேபை நிபலயத்திற்கு உள்ள தூரம்  

             

3.4 

லதாபலதபசி இலக்கம் 

  - வீடு 

 - பகயடக்க 

 

               

3.5 

நிரந்தர  முகைரி உள்ளடங்கும்  

      - மாைட்டம்                           

      - பிரததே லேயலகம் 

 

 

 



 

4. குடும்ப விபரங்கள் 

4.1 விைாகமாைைராயின் துபணைரின் 
லபயர் 

 

4.2 லதாழில்  

4.3 தேபை நிபலயம்  

4.4 லதாழிலின் தன்பம  

 

4.5பிள்மளகளின் விபரங்கள்        

  

 பிள்மளயின் பப ர் வ து போடசோமல 

01    

02    

03    

04    

05    

 

4.6 உத்திய ோகத்தரின் கீழ் தங்கி வோழ்யவோர் பற்றி  விபரங்கள்  

 பப ர் உறவு 
முமற 

வ து பதோழில் அல்லது நிமல 

01     

02     

03     

04     

        

5. யசமவக்கோலம் பற்றி  விபரங்கள். 

5.1   முதல் நியமைத் திகதி  

5.2    தற்ேமயம் பணிபுரியும் தேபை 
நிபலயத்தில் நியமைம் லபற்ற 
திகதி 

 

5.3    31-01-2020ஆந் திகதியாகுபகயில் 

குறித்த தேபை நிபலயத்தில் 
தேபைக்காலம 

 

 

5.4  முன்மன  யசமவ நிமல ங்கள் 

 யசமவ நிமல ம் முதல் வமரயில் கோலப்பகுதி 

01     

02     

03     

04     

05     

 

 



 

 

6. இடமோற்றம் பபற விரும்பும் 05 அலுவலகங்கமள விருப்பின் 

அடிப்பமடயில் பப ரிடவும்.  

 அலுவலகம் மோவட்டம் 

01   

02   

03   

04   

05   

  

7. இடமோற்றத்திமன விண்ணப்பிப்பதற்கோன கோரணங்கமளக் 

குறிப்பிடவும். 1................................................................................................................................................ 

 2................................................................................................................................................ 

 3................................................................................................................................................ 

 4................................................................................................................................................ 

 5................................................................................................................................................ 

 

 

பணிப்பாளர் நாயகத்திைால் பணிக்கப்படும் கட்டபளகபள அவ்ைாதற ஏற்றுக் 

லகாள்தைன் எைவும் இத்தால் லைளிப்படுத்துகின்தறன்.  

 

 

திகதி - ..........................................   ஒப்பம் - .......................................................... 

 

நிறுவனத் தமலவரின்/ பிரிவுத் தமலவரின் பரிந்துமர 

திரு/ திருமதி /லேல்வி. ……………………………………………….. இவ் அலுைலகத்தில் 

பணிபுரிகின்றார் எைவும்,விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விபரங்கள் 

ேரியாைபைலயைவும் பிரகடைம் லேய்ைதுடன்,உத்திதயாகத்தரின் இடமாற்ற 

தைண்டுதகாளிபை பதில் உத்திதயாகத்தர் ேகிதம்/ இன்றி / பின்ைர் லபற்றுத் தரும் 

அடிப்பபடயில் பரிந்துபர லேய்கின்தறன்.  

 

     

திகதி ................................................   ............................................................. 

 மாைட்டச் லேயலாளர்/ பிரததே லேயலாளர்/ 

பிரிவுத் தபலைரின் ஒப்பம் மற்றும் பதவி 

முத்திபர  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


