
ஒப்பந்தப் பத்திரம்  

சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத ைவையில் அரே உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு உள்நாட்டு / 

வைளிநாட்டு ேம்பளமற்ற லீவுைவள ைழங்குதல். 

 

இங்கு கீழே "முதலாம் தரப்பினர்" என அழேக்கப்படுவது இலங்ழக சனநாயக ழசாசலிசக் 

குடியரசின்..........................................................( அழைச்சின் பபயர்) பசயலாளர் ............................. ....................... (பபயர்) 

ைற்றும் இதன்பிறகு ……………………………..(அழைச்சின் பபயர்)  பசயலாளர் என்று அழேக்கப்படும் நபர் ஒரு 

தரப்பினராகவும், 

இங்கு "இரண்டாம் தரப்பினர்" ஆக அழேக்கப்படுவது கீழே பபயர் குறிப்பிடப்படும் பின்வரும் நபர்கள் / 

உத்திழயாகத்தர் ைற்ற தரப்பினருக்கு கட்டுப்பட்டு இரு தரப்பினருக்கும் இழடயிலான ............................ஆண்டு 

........................... ைாதம் ................................ ஆந் திகதி ................................................ என்ற இடத்தில் ழகச்சாத்திடப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் பத்திரைாகும். 

ழைற்கூறிய முதலாம் தரப்பினரால், ழைற்கூறிய இரண்டாம் தரப்பினரான 

....................................................................................( உத்திழயாகத்தரின் நிரந்தர முகவரி ) இல் வதியும் 

...........................................( அழைச்சு / திழைக்களம்) இல் ...................................................... எனும் பதவிழய வகிக்கும் 

...........................................................  (உத்திழயாகத்தரின் முழுப் பபயர்) என்பவருக்கு பின்வரும் நிபந்தழனகள் ைற்றும் 

கடப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு அரச உத்திழயாகத்தர்கள்  பதாடர்பான ழசழவ மூப்பு ைற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பு 

ஏற்படாத வழகயில் உள்நாட்டு  அல்லது பவளிநாட்டு சம்பளைற்ற லீவுகழளப் பபற அனுைதியளிக்கப்படும். 

அந்நிபந்தழனகள் ைற்றும் கடப்பாடுகள் யாபதனில், 

10(   உத்திழயாகத்தர் சம்பளைற்ற உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவிற்கான அனுைதிழய பபற்றுக் பகாள்ளும் 

ழபாது உரிய நழடமுழறழயப் பின்பற்றுவழத உறுதிபசய்தல் ழவண்டும்.   

10(   உத்திழயாகத்தரினால் பபறப்படும் ழைற்கூறப்பட்ட உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவுக் காலம் (.......................) 

ஆந் திகதி முதல் (.........................) ஆந் திகதி வழரயாகும் என்பழதாடு, அந்த லீவுக் காலம் அதிகபட்சம் ( 10/10 (* 

வருடத்துக்கு வழரயறுக்கப்படல் ழவண்டும். )பபறப்படும் சம்பளைற்ற லீவுக் காலம் ,அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ழக 

01/0100 இன் 10 ஆம் பந்திக்கழைய அதிகபட்சம் 10 வருடத்திற்கும் ,அதன் 10 ஆம் பந்திக்கழைய அதிகபட்சம் 10 

வருடங்களுக்கும் வழரயறுக்கப்படல் ழவண்டும்(. 

10(   உத்திழயாகத்தர் உள்நாட்டு / பவளிநாட்டு லீவிற்கான அனுைதிழய பபற்றுக் பகாள்ளும்  ழபாது  

ழைற்கூறப்பட்ட ஏற்பாடுகழள உள்ளடக்கிய ....................ஆந் திகதி ைற்றும் இலக்கம் ..................... உழடய பபாது 

நிர்வாக சுற்றறிக்ழகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகழள அவ்வாழற ழதழவக்ழகற்ப பின்பற்றப்படுவதற்கு  

பபாறுப்பாக இருத்தல் ழவண்டும். 

11(  ழைற்கூறப்பட்ட சுற்றறிக்ழகயின் ஏற்பாடுகழள முழுழைப்படுத்துவதற்கு தவறும்பட்சத்தில் 

உத்திழயாகத்தரின் ழசழவ மூப்புநிழல ைற்றும் ஓய்வூதிய உரித்துடழைழய இேக்க ழநரிடும். 

ழைற்கூறப்பட்ட நிபந்தழனகள் ைற்றும் கடப்பாடுழள மீறுவது குற்றைாகும் என்பழதாடு, அவ்வாறான நிழலயில் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளினால் எடுக்கப்படும் எந்தபவாரு ஒழுக்காற்று ைற்றும் சட்ட நடவடிக்ழககளுக்கும் 

உத்திழயாகத்தர் கட்டுப்பட்டவராவார். 

அதற்குச் சாட்சியாக ழைழல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலாம் தரப்பினர் ...........................................................அழைச்சின்  

பசயலாளர் ........................................................... (பபயர்) ைற்றும் இரண்டாம் தரப்பினர்                    

........................................................( உத்திழயாகத்தரின் முழுப் பபயர்) என்ற இரு தரப்பினராலும் ............. .....................ஆம் 

ஆண்டு .............................................ஆம் ைாதம் ................................ஆந் திகதி ழகச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 

1) முதலாம் தரப்பினர் ........................................................... (ஒப்பம்) 

                                                        ......................... (ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

                                                        ......................... (உத்திழயாகபூர்வ இறப்பர் பதவி முத்திழர) 

 

2) இரண்டாம் தரப்பினர் ........................................................... (ஒப்பம்) 

                                                             ......................... (ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

சாட்சிகள் 

 1  ............................(ழகபயாப்பம்) 

     ............................( பபயர்) ............................(ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

     ............................(முகவரி) 

2  ............................(ழகபயாப்பம்) 

     ............................( பபயர்) ............................(ழத.அ.அ.இலக்கம்) 

     ............................(முகவரி) 

இழைப்பு  01 




