இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
வெற்றிடங்ைள்

ததாட்டப் பராமாிப்பு உதெியாளர் பதெி
______________________________________________________________________________________________________________________________

பாராளுமன்றச் வெயலாளர் நாயைத்தின் பணியாட்வடாகுதியில் ைாணப்படும் ததாட்டப்
பராமாிப்பு உதெியாளர் பதெியில் நிலவும் வெற்றிடத்திற்கு ெிறந்த உடலாதராக்ைியமும்
மற்றும் நல்வலாழுக்ைமும் உகடய இலங்கைப் பிரகைைளிடமிருந்து ெிண்ணப்பங்ைள்
தைாரப்படுைின்றன.
இதன் ைீழ் ைாணப்படும் மாதிாிப் படிெத்தின் பிரைாரம் தயாாித்த ெிண்ணப்பங்ைகள 2021
ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 06 ஆம் திைதி அல்லது அதற்கு முன்னர் ைிகடக்ைக்கூடிய
ெகையில்

‘பாராளுமன்றச்

வெயலாளர்

நாயைம்,

இலங்கைப்

பாராளுமன்றம்,

ஸ்ரீ

ையெர்த்தனபுர தைாட்தட’ எனும் முைொிக்கு பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி கெத்தல்
தெண்டும். ெிண்ணப்பத்கத இட்டு அனுப்புைின்ற ைடித உகறயின் இடது பக்ை தமல்
மூகலயில் ‘ததாட்டப் பராமாிப்பு உதெியாளர் பதெி’ என குறிப்பிடப்படுதல் தெண்டும்.
(இந்த அறிெித்தல் வதாடர்பான ெிபரங்ைகள www.parliament.lk என்ற இகணய
தளத்திலிருந்தும் வபற்றுக்வைாள்ளலாம்.)
1.

ெம்பள அளவுத்திட்டம்:
2016.11.07

ஆம்

திைதிய

06/2016

ஆம்

இலக்ை

முைாகமத்துெ

தெகெைள்

சுற்றறிக்கையின் அட்டெகண I இன் பிரைாரம் இந்தப் பதெிக்குாிய மாதாந்த ெம்பள
அளவுத்திட்டம் ரூ. 25,520-9x 270/10x 300/6x 330- 32,930 /- ஆகும் (ெைல தமலதிைக்
வைாடுப்பனவுைளும்

அடங்ைலாை

இந்த

ெம்பள

அளவுத்திட்டத்திற்குாிய

ஆைக்குகறந்த ஆரம்ப ெராொி மாதாந்த ெம்பளம் அண்ணளொை ரூ. 57,000.00).
2.

ெயவதல்கல:
ெிண்ணப்பம் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதிக்கு 18 ெயதுக்கு குகறயாமலும்
மற்றும் 30 ெயதுக்கு தமற்படாமலும் இருத்தல் தெண்டும் (ஏற்வைனதெ அரொங்ை
தெகெயில் / மாைாண அரொங்ை தெகெயில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டுள்ள ெிண்ணப்ப
தாரர்ைளுக்கு இந்த உச்ெ ெயவதல்கல ஏற்புகடயதாைாது).

3.

ைல்ெித் தகைகமைள், வதாழிற்றகைகமைள் மற்றும் அனுபெம்
(அ) ை.வபா.த. (ொதாரண தர) பாீட்கெயில் ெிங்ைளம் அல்லது தமிழ் மற்றும்
ைணிதம் ஆைிய பாடங்ைளில் ெித்திைளுடன் ஆறு (06) பாடங்ைளில் இரண்டு
தடகெைளுக்கு தமற்படாத அமர்வுைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல்.
மற்றும்
ததாட்டப் பராமாிப்பு ெிடயத்தில் அல்லது முைாகமத்துெ ெிடயத்தில் 2 ஆம்
மட்ட NVQ ொன்றிதகழ வபற்றிருத்தல்.
மற்றும்

தமற்குறித்த தகைகமைகள வபற்றதன் பின்னர் ததாட்டக்ைகல/ததாட்டப்
பராமாிப்பு/நாற்றுதமகட முைாகமத்துெம் முதலிய ெிடயங்ைளில் ஆறு
மாதத்திற்கு குகறயாத ைால அனுபெத்கத வபற்றிருத்தல்.
அல்லது
(ஆ) ை.வபா.த. (ொதாரண தர) பாீட்கெயில் ெிங்ைளம் அல்லது தமிழ் மற்றும் ைணிதம்
ஆைிய பாடங்ைளில் ெித்திைளுடன் ஆறு (06) பாடங்ைளில் இரண்டு
தடகெைளுக்கு தமற்படாத அமர்வுைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல்.
மற்றும்
தமற்குறித்த தகைகமைகள வபற்றதன் பின்னர் அரொங்ைத்திற்கு வொந்தமான
ததாட்டத்தில்
ததாட்டக்ைகல/ததாட்டப்
பராமாிப்பு/நாற்றுதமகட
முைாகமத்துெம் தபான்ற ெிடயங்ைளில் ஐந்து ெருடங்ைளுக்கு குகறயாத ைால
அனுபெத்கத வபற்றிருத்தல்.
4. ஆட்தெர்ப்பு முகற:- எழுத்துமூலப் பாீட்கெ/வெயன்முகறப் பாீட்கெ மற்றும் தநர்முைப்
பாீட்கெ ஆைியெற்றின் மூலம் ஆட்தெர்த்துக் வைாள்ளப்படும்.
5. தெகெயில் அமர்த்தும் நியதிைளும் நிபந்தகனைளும்:(i)

இந்தப் பதெி நிரந்தரமானது. இந்தப் பதெிக்குாிய ஓய்வூதிய ெம்பள அளவுத்
திட்டம் பற்றி அரொங்ைத்தினால் எதிர்ைாலத்தில் எடுக்ைப்படும் வைாள்கை
ாீதியான தீர்மானத்திற்கு ெிண்ணப்பதாரர்ைள் இகயந்வதாழுை தெண்டும்.
ததர்ந்வதடுக்ைப்படும் ெிண்ணப்பதாரர்ைள் முதலில் மூன்று (03) ெருட
தகுதிைாண் ைால அடிப்பகடயில் நியமிக்ைப்படுொர்ைள். ஏற்வைனதெ அரொங்ை
தெகெயில் அல்லது மாைாண அரொங்ை தெகெயில் ஓய்வூதிய உாித்துகடய
பதெியில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டுள்ள எெதரனும் நபர் ஒருெர் வதாிவு வெய்யப்
பட்டால் அத்தகைய நபர் ஒரு ெருட பதில் ைடகம ைால அடிப்பகடயில்
நியமிக்ைப்படுொர்.

(ii)

வதாிவுவெய்யப்படும்

ெிண்ணப்பதாாிைள்

பாராளுமன்றச்

நாயைத்தின் பணியாட்வடாகுதிக்கு ஏற்புகடய
ஒழுங்குெிதிைளுக்கு இகயந்வதாழுை தெண்டும்.

நிதி

மற்றும்

வெயலாளர்
திகணக்ைள

(iii) வதாிவுவெய்யப்படும் ெிண்ணப்பதாரர்ைள் அநாகதைள், ெிதகெைள் / தபுதாரர்
ஓய்வூதிய நிதியத்திற்கு அெரது ெம்பளத்திலிருந்து அரொங்ைம் தீர்மானிக்கும்
ெிைிதாொரத்தில் ஒரு பங்ைளிப்பு வதாகைகய வெலுத்த தெண்டும்.
(iv) வதாிவுவெய்யப்படும்

ெிண்ணப்பதாரர்ைள்

மருத்துெப்

பாிதொதகனக்கு

உட்படுத்தப்படுொர்ைள்.
(v)

வதாிவு

வெய்யப்படும்

ெிண்ணப்பதாரர்ைள்

நியமிக்ைப்படுெதற்கு

முன்னர்

அெர்ைள் பற்றிய பாதுைாப்பு ொன்றறிக்கைைள் வபற்றுக் வைாள்ளப்படும்.
6. ைீழ்க்ைாணும் ொன்றிதழ்ைளின் (மூலப்பிரதிைளல்ல) பிரதிைகள ெிண்ணப்பதாரர்ைள்
தமது ெிண்ணப்பங்ைளுடன் இகணத்து அனுப்புதல் தெண்டும். ெமர்ப்பிக்குமாறு
தைட்ைப்படும் பட்ெத்தில் மாத்திரம் அத்தகைய ொன்றிதழ்ைளின் மூலப்பிரதிைகள
ெமர்ப்பிக்ை தெண்டும்.

(அ)
(ஆ)
(இ)
(ஈ)

பிறப்புச் ொன்றிதழ்
ைல்ெித் தகைகமைகள உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள்
வதாழில்ொர் தகைகமைகள உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள்
அனுபெத்கத உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள்

7. அரொங்ை / மாைாண அரொங்ை தெகெயில் / அரொங்ை கூட்டுத்தாபனங்ைளில்/ நியதிச்
ெட்டெகபைளில் பணியாற்றுைின்ற ெிண்ணப்பதாரர்ைள் தமது ெிண்ணப்பங்ைகள
உாிய திகணக்ைள / நிறுெனத் தகலெர் ஊடாை அனுப்பி கெக்ை தெண்டும்.
8. ஏததனும் ெழிைளில் வெல்ொக்குைகள பிரதயாைிப்பது இந்த பதெிக்ைான தைகமகய
இழக்ைச் வெய்யலாம்.
9. ெிண்ணப்பம் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதிக்கு பின்னர் ைிகடக்ை வபறும்
அல்லது தமற்குறித்த ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைளின்றி அனுப்பிகெக்ைப்படும் அல்லது
திகணக்ைள / நிறுென தகலெர்ைள் ஊடாை அனுப்பி கெக்ைப்படாத ெிண்ணப்பங்ைள்
நிராைாிக்ைப்படும். ெிண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக் வைாள்ளப்படும் இறுதி திைதிக்கு பின்னர்
திகணக்ைள தகலொின் ஊடாை ைிகடக்ைப் வபறும் ெிண்ணப்பங்ைளும் மற்றும்
மாதிாிப்படிெத்திற்கு அகமொைத் தயாாிக்ைப்படாத ெிண்ணப்பங்ைளும் நிராைாிக்ைப்
படும்.

பாராளுமன்றச் வெயலாளர் நாயைம்
இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஸ்ரீ ையெர்த்தனபுர தைாட்தட
2021 ஆம் ஆண்டு யூகல மாதம் 16 ஆம் திைதி

இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
மாதிாி ெிண்ணப்பப் படிெம்
ததாட்டப் பராமாிப்பு உதெியாளர் பதெி
_____________________________________________________________________________________________
01.

(அ)

முதவலழுத்துக்ைளுடன் வபயர் (தமிழில்): ..............................................................................
……………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………..

(ஆ)

முதவலழுத்துக்ைளால் குறிக்ைப்படும் வபயர்ைள் (தமிழில்):-....................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

(இ)

முழுப் வபயர் (ஆங்ைில வைப்பிற்றல் எழுத்துக்ைளில்) :- (Mr/Mrs /Miss) .................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

02.

ததெிய அகடயாள அட்கட இலக்ைம்:-

03.

(அ)

தனிப்பட்ட முைொி:-.............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
வதாகலதபெி இலக்ைம்:-

(ஆ)

அலுெலை முைொி:-...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………..............................
வதாகலதபெி இலக்ைம்:-

(இ)

அனுமதி அட்கட அஞ்ெலில் அனுப்பிகெக்ைப்பட தெண்டிய முைொி
தனிப்பட்ட

04.

அலுெலை

(அ)

பிறந்த திைதி:- ஆண்டு : ................ மாதம் : .............. திைதி : ....................

(ஆ)

(பிறப்பு அத்தாட்ெிப் பத்திரத்தின் ஒரு பிரதி இகணக்ைப்படுதல் தெண்டும்)
ெிண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதி அன்று ெயது:- ெருடங்ைள் : ........
மாதங்ைள் : ........ நாட்ைள் : ........

05.

ெிொைமானெரா/ெிொைமாைாதெரா :- (ெிொைமானெர்/ெிொைமாைாதெர்)

06.

பால்நிகல:- (ஆண்/ வபண்)

07.

இலங்கைப் பிரகையா:- (ஆம்/இல்கல)

08.

ைல்ெித் தகைகமைள்:- (ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைள் இகணக்ைப்படுதல் தெண்டும்)
பாீட்கெ

பாடம்
ெிங்ைளம்/ தமிழ்
ைணிதம்
ஆங்ைிலம்

வபற்ற ெித்திைள்

ெித்தியகடந்த ஆண்டு

ை.வபா.த.
(ொ/த)

09.

வதாழில் தகைகமைள்:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

10.

தெறு தகைகமைள்:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

11.

அனுபெம் (ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைள் இகணக்ைப்படுதல் தெண்டும்)
நிறுெனம்

12.

13.

பதெி

தெகெக் ைாலம்

தற்தபாகதய வதாழில் பற்றிய ெிபரம்
(அ)

நிறுெனத்தின் வபயரும் முைொியும்:-.....................................................................................

(ஆ)

முதல் நியமனத் திைதி:-..........................................................................................................

(இ)

தற்தபாது ெைிக்கும் பதெி:-....................................................................................................

(ஈ)

மாதாந்த அடிப்பகட ெம்பளம்:-.............................................................................................

(உ)

வைாடுப்பனவுைள் :-...............................................................................................................

(ஊ)

வமாத்த ெம்பளம்:-.................................................................................................................

நீங்ைள் ஏதாெது ஒரு குற்றத்திற்ைாை குற்றொளியாை ைணிக்ைப்பட்டுள்ளீர்ைளா? (ஆம்/இல்கல)
ஆம் எனில், அது பற்றிய ெிபரங்ைகள தருை:...........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

14.

நீங்ைள் இதற்கு முன்னர் அரெ தெகெயில் பணியாற்றியுள்ளீர்ைளா? (ஆம்/இல்கல)
ஆம் எனில், அது பற்றிய ெிபரங்ைகள தருை
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

என்னால் இந்த ெிண்ணப்ப படிெத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெிபரங்ைள் யாவும் உண்கமயானகெ
மற்றும் ொியானகெ என உறுதியளிக்ைின்தறன். இதில் தரப்பட்டுள்ள ெிபரங்ைள் வபாய்யானகெ
என நான் வதாிவு வெய்யப்படுெதற்கு முன்னர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால் இப்பதெிக்கு நான்
தகுதியற்றெனாதென் என்பகதயும், வதாிவு வெய்யப்பட்டதன் பின்னர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால்
எதுெித நட்டஈடுைளுமின்றி தெகெயிலிருந்து நீக்ைப்படுதென் என்பகதயும் நன்ைறிதென்.
...........................................................................
திைதி:..................

ெிண்ணப்பதாாியின் கைவயாப்பம்

திகணக்ைள / நிறுெனத் தகலொின் ொன்றிதழ்
(அரொங்ை தெகெயில் / மாைாண அரொங்ை தெகெயில் / அரொங்ை கூட்டுத்தாபனங்ைளில் / நியதிச் ெட்ட
ெகபைளில் பணியாற்றும் ெிண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு மாத்திரம்)
பாராளுமன்றச் வெயலாளர் நாயைம் அெர்ைளுக்கு,
இந்நிறுெனத்தில் ............................................................................................................ பதெிகய ெைிக்கும்
திரு/திருமதி/வெல்ெி ................................................................ அெர்ைளின் ெிண்ணப்பத்கத ெிபாாிசு வெய்து
ெமர்ப்பிக்ைின்தறன். இெர் இந்த பதெியில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டுள்ளார்/ நிரந்தரமாக்ைப்படெில்கல என்பகத
உறுதிப்படுத்துைின்தறன். இெரது தெகலயும் நடத்கதயும் திருப்திைரமானது எனவும் இெருக்கு எதிராை
ஒழுக்ைாற்று நடெடிக்கைைள் ஏதுமில்கல எனவும், ஒழுக்ைாற்று நடெடிக்கைைள் எதகனயும் தமற்வைாள்ளும்
அபிப்பிராயமில்கல எனவும் ொன்றுபடுத்துைின்தறன். இந்தப் பதெிக்கு இெர் வதாிவு வெய்யப்பட்டால்,
தெகெயிலிருந்து ெிடுெிக்ைப்படுொர்/ெிடுெிக்ைப்பட மாட்டார்.

திைதி:.....................

...........................................................................
திகணக்ைள/நிறுெனத் தகலொின் கைவயாப்பம்
(பதெி முத்திகர)

