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இலங்கைப்  பாராளுமன்றம் 

 

------------------------------------------------------ பதவிக்ைான மாதிாி விண்ணப்பப் படிவம்  

 

01.  (அ) முதவலழுத்துக்ைளுடன் வபயர் (தமிழில்):................................................. 

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

  (ஆ) முதவலழுத்துக்ைளால் குறிக்ைப்படும் வபயர்ைள் (தமிழில்):....................... 

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

  (இ) முழுப் வபயர் (ஆங்ைில வைப்பிட்டல் எழுத்துக்ைளில்): Mr. / Mrs. / Miss:. 

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

  

02. ததெிய அகடயாள அட்கட இலக்ைம்: 

 

03. (அ) தனிப்பட்ட முைவாி:………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………….. 

 வதாகலதபெி இலக்ைம்: 
   

 

(ஆ) அலுவலை முைவாி:……………………..................................................... 

 ………………………………………………………………………………… 

வதாகலதபெி இலக்ைம்: 

 

(இ) (அனுமதி அட்கடகய தபாலில் அனுப்ப வேண்டிய முகேரி) 

தனிப்பட்ட            அலுேலக 

04.   (அ) பிறந்த திைதி:............................................  

  (பிறப்புச் ொன்றிதழின் பிரதி இகணக்ைப்படுதல் தவண்டும்)          

(ஆ) விண்ணப்பம் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதியன்று வயது: 

வருடம்:............. மாதம்:......... நாள்............... 

05. விவாைமானவரா / விவாைமாைாதவரா: (விவாைமானவர்/விவாைமாைாதவர்) 

06. பால்நிகல: (ஆண் / வபண்) 

07. இலங்கைப் பிரகெயா எனும் விபரம்: (ஆம் / இல்கல)  

08. ைல்வி /உயர் ைல்வி தகைகமைள்: (ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைள் 

இகணக்ைப்படுதல் தவண்டும்)  

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

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

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

........................................................................................................................... 
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09. வதாழில் தகைகம (ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைள் இகணக்ைப்படுதல் தவண்டும்):-  

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

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

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

10. தவறு தகைகமைள்:  

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

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

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

11. அனுபவம் (ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைள் இகணக்ைப்படுதல் தவண்டும்) 

  

 

 

12.  தற்தபாகதய வதாழில் பற்றிய விபரம்: 

)அ(  நிறுவனத்தின் வபயரும் முைவாியும்:-.................................................................. 

 )ஆ(  முதல் நியமனத் திைதி:-………………………………………………………………. 

)இ(  தற்தபாது வைிக்கும் பதவி:-…………………………………………………………. 

)ஈ(  மாதாந்த அடிப்பகட ெம்பளம்:-......................................................................... 

)உ( வைாடுப்பனவுைள் :-…………………………………………………………………. 

)ஊ( வமாத்த ெம்பளம்:-………………………………………………………………….. 

13.  நீங்ைள் ஏதாவது ஒரு குற்றத்திற்ைாை குற்றவாளியாை ைணிக்ைப்பட்டுள்ளீர்ைளா? 

(ஆம்/இல்கல) ஆம் எனில், அது பற்றிய விபரங்ைகள தருை:- 

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

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

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

14. நீங்ைள் இதற்கு முன்னர் அரெ தெகவயில் பணியாற்றியுள்ளீர்ைளா? 

 (ஆம்/இல்கல) ஆம் எனில், அது பற்றிய விபரங்ைகள தருை 

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

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

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

என்னால் இந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விபரங்ைள் யாவும் 

உண்கமயானகவ எனவும் ொியானகவ எனவும் உறுதியளிக்ைின்தறன். இதில் 

தரப்பட்டுள்ள விபரங்ைள் வபாய்யானகவ என நான் வதாிவு வெய்யப்படுவதற்கு 

முன்னர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால் இப்பதவிக்கு தகுதியற்றவனாதவன் என்பகதயும் 

வதாிவு வெய்யப்பட்டதன் பின்னர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டால் எதுவித நட்டஈடுைளுமின்றி 

தெகவயிலிருந்து நீக்ைப்படுதவன் என்பகதயும் நன்ைறிதவன்.  

                                                             

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

திைதி:..................                                       விண்ணப்பதாாியின் கைவயாப்பம்    

 

 

நிறுவனம்  பதவி  தெகவ ைாலம்  
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திகணக்ைள / நிறுவனத் தகலவாின் ொன்றிதழ் 

(அரொங்ை தெகவயில் / மாைாண அரொங்ை தெகவயில் பணியாற்றும் விண்ணப்பதாாிைளுக்கு 

மாத்திரம்)  

 

பாராளுமன்ற வெயலாளர் நாயைம் அவர்ைட்கு, 

 

இந்நிறுவனத்தில் .................................................................................................................. 

பதவிகய வைிக்கும் திரு/திருமதி/வெல்வி ............................................................................ 

அவர்ைளின் விண்ணப்பத்கத ெிபாாிசு வெய்து ெமர்ப்பிக்ைின்தறன். இவர் இப்பதவியில் 

நிரந்தரமாக்ைப்பட்டுள்ளார்/நிரந்தரமாக்ைப்படவில்கல என்பகத உறுதிப்படுத்துைின்தறன். 

இவரது தவகலயும் மற்றும் நடத்கதயும் திருப்திைரமானது எனவும் இவருக்கு எதிராை 

ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கைைள் ஏதுமில்கல எனவும், தமலும் ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கைைள் 

எதகனயும் தமற்வைாள்ளும் அபிப்பிராயமில்கல எனவும் ொன்றுபடுத்துைின்தறன். அவர், 

இந்தப் பதவிக்கு வதாிவு வெய்யப்பட்டால், தெகவயிலிருந்து விடுவிக்ைப்படுவார்/ 

விடுவிக்ைப்பட மாட்டார்.  

 

திைதி:.....................                ........................................................................ 

                            திகணக்ைள/நிறுவனத் தகலவாின் கைவயாப்பம் 

              (பதவி முத்திகர) 


