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இலங்கைப் பாராளுமன்றம்  

பதவி வவற்றிடங்ைள்  

________________________________________________________________ 

 
பாராளுமன்றச் வெயலாளர் நாயைத்தின் பணியாட்வடாகுதியில் ைீழ்க்ைாணும் பதவிைளுக்கு 

நல்ல ததைாதராக்ைியமும் ெிறந்த நல்வலாழுக்ைமும் உகடய இலங்கைப் 

பிரகைைளிடமிருந்து விண்ணப்பங்ைள் தைாரப்படுைின்றன.   

 

இதன் ைீழ் தரப்பட்டுள்ள மாதிாிப்படிவத்திற்கு அகமய தயாாிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பப் 

படிவங்ைள் ைல்வித் தகைகம / வதாழில்ொர் தகைகம மற்றும் அனுபவம் ஆைியன 

வதாடர்பான ொன்றிதழ்ைளின் பிரதிைளுடன்  2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 11 ஆம் திைதி 

அல்லது அதற்கு முன்னர் ைிகடக்ைக் கூடியதாை, ‘பாராளுமன்ற வெயலாளர் நாயைம், 

இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ையவர்த்தனபுர, தைாட்தட’ எனும் முைவாிக்கு பதிவுத் 

தபாலில் அனுப்பி கவக்ைப்படுதல் தவண்டும். விண்ணப்பதாரர் தான் விண்ணப்பிக்கும் 

பதவிகய உாிய ைடித உகறயின் இடது பக்ை தமல் மூகலயில்  குறிப்பிடுதல் தவண்டும். 

(தமலும், இந்த அறிவித்தல் வதாடர்பான விபரங்ைகள www.parliament.lk எனும் 

இகணயத் தளத்திலிருந்தும் வபற்றுக் வைாள்ளலாம்).  

 

ை.தவ.: தான் விண்ணப்பிக்கும் பதவிகய விண்ணப்பப் படிவத்தின் தமல் மூகலயில் 

குறிப்பிடுதல் தவண்டும்.  

 

01. பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/ஆங்ைிலம்/ெிங்ைளம்) 

பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/தமிழ்/ெிங்ைளம்) 

பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ஆங்ைிலம்/தமிழ்/ஆங்ைிலம்) 

 

1.1. ெம்பள அளவுத்திட்டம் 

2016.11.07 ஆம் திைதிய 06/2016 ஆம் இலக்ை முைாகமத்துவ தெகவைள் 

சுற்றறிக்கையின் அட்டவகண I இற்கு இணங்ை இந்தப் பதவிக்ைான மாதாந்த ெம்பள 

அளவுத்திட்டம் ரூ. 47,340 -3x 755/13x1,030-62,995/- ஆகும். (ெைல தமலதிை 

வைாடுப்பனவுைள் அடங்ைலாை இந்த ெம்பள அளவுத் திட்டத்திற்குாிய ஆைக்குகறந்த 

ஆரம்ப முழுவமாத்த மாதாந்த ெம்பளம் ரூ. 95,000.00 ஆகும்).  

  

1.2. வயவதல்கல 

விண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதியன்று 22 வயதுக்குக் 

குகறயாமலும் மற்றும் 40 வயதுக்கு தமற்படாமலும் இருத்தல் தவண்டும் (தற்வபாழுது 

அரெ தெகவயில் / மாைாண அரெ தெகவயில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டிருக்ைின்ற 

விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு இந்த உச்ெ வயவதல்கல ஏற்புகடயதாைாது.) 
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1.3. ைல்வித் தகைகமைளும் அனுபவமும்  

 

ைீழ்க்ைாணும் )அ( மற்றும் )ஆ( பந்திைளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைல்வித் 

தகைகமைகளயும்  அனுபவத்கதயும் வபற்றுள்ள  விண்ணப்பதாரர்ைள் தமற்குறித்த 

பதவிக்கு விண்ணப்பிக்ைலாம்.    

 

)அ( பல்ைகலக்ைழை மானியங்ைள் ஆகணக்குழுவால் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட  

பல்ைகலக்ைழைம் ஒன்றில் இருந்து ஒரு பட்டத்கதப் வபற்றிருத்தல்.   

 

(பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/ஆங்ைிலம்/ெிங்ைளம்) பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், ெிங்ைள அல்லது ஆங்ைில 

வமாழிகயயும், பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/தமிழ்/ெிங்ைளம்) 

பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், ெிங்ைள அல்லது தமிழ் 

வமாழிகயயும், பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ஆங்ைிலம்/தமிழ்/ஆங்ைிலம்) 

பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், ஆங்ைில அல்லது தமிழ் 

வமாழிகயயும் தமது  பட்டங்ைளில் பின்பற்றி ெித்தியகடந்திருத்தல் தவண்டும்).      

 

மற்றும் 

 

ை.வபா.த. (ொதாரண தரம்) பாீட்கெயில், இரண்டு தடகவைளுக்கு தமற்படாத 

அமர்வுைளில், ைணித பாடத்தில் திறகமச் ெித்தியும் மற்றும் பட்டத்தில் 

பின்பற்றாத வமாழியில் திறகமச் ெித்தியும் அடங்ைலாை 6 பாடங்ைளில் 

ெித்தியகடந்திருத்தல்.  
 

                                                          மற்றும் 
 

தமற்குறித்த தகைகமைகள வபற்றதன் பின்னர் ஒரு அரொங்ை நிறுவனத்தில் 

அல்லது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் ைற்பித்தல், உகரவபயர்ப்பு, 

வமாழிவபயர்ப்பு மற்றும் வவகுைன ஊடைம் தபான்ற வமாழிகய 

அடிப்பகடயாைக் வைாண்டவவாரு துகறயில் இரண்டு வருடங்ைளுக்கு 

குகறயாதவவாரு அனுபவத்கத வபற்றிருத்தல்.  

 

     மற்றும் 

 

வமாழிைளுக்கு இகடயில் தகடயின்றி உகரவபயர்க்ைக்கூடிய ஆற்றல் 

இருத்தல்.   

 

)ஆ( ை.வபா.த. )உயர் தரம்( பாீட்கெயில் (பகழய பாடத்திட்டம்) ஒதர அமர்வில்  04 

பாடங்ைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல் அல்லது புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஒதர 

அமர்வில் 03 பாடங்ைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல்.   

 

                           மற்றும் 
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ை.வபா.த. (ொதாரண தரம்) பாீட்கெயில், இரண்டு தடகவைளுக்கு தமற்படாத 

அமர்வுைளில், ைணித பாடத்தில் திறகமச் ெித்தியும் மற்றும் உாிய வமாழியில் 

திறகமச் ெித்தியும் அடங்ைலாை 6 பாடங்ைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல். 

  

(பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/ ஆங்ைிலம்/ெிங்ைளம்) பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், ெிங்ைள வமாழியிலும் மற்றும் ஆங்ைில 

வமாழியிலும், பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் (ெிங்ைளம்/தமிழ்/ெிங்ைளம்) 

பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், ெிங்ைள வமாழியிலும் மற்றும் 

தமிழ் வமாழியிலும், பாராளுமன்ற உகரவபயர்ப்பாளர் 

(ஆங்ைிலம்/தமிழ்/ஆங்ைிலம்) பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்ைள், 

ஆங்ைில வமாழியிலும் மற்றும் தமிழ் வமாழியிலும் திறகமச் ெித்திைகள 

வபற்றிருத்தல் தவண்டும்).  

                                                                          மற்றும் 

 

தமற்குறித்த தகைகமைகள வபற்றதன் பின்னர் ஒரு அரொங்ை நிறுவனத்தில் 

அல்லது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் ைற்பித்தல், உகரவபயர்ப்பு, 

வமாழிவபயர்ப்பு மற்றும் வவகுைன ஊடைம் தபான்ற வமாழிகய 

அடிப்பகடயாைக் வைாண்டவவாரு துகறயில் ஐந்து வருடங்ைளுக்கு 

குகறயாதவவாரு அனுபவத்கத வபற்றிருத்தல். 

 

                                                               மற்றும்  

 

வமாழிைளுக்கு இகடயில் தகடயின்றி உகரவபயர்க்ைக்கூடிய ஆற்றல் 

இருத்தல். 

 

1.4. ஆட்தெர்ப்புத் திட்டம் 

ெமைால உகரவபயர்ப்பு மற்றும் வமாழிவபயர்ப்பு வதாடர்பான பாீட்கெைள் மற்றும் 

தநர்முைப் பாீட்கெ ஆைியவற்றின் மூலம்  ஆட்தெர்ப்பு தமற்வைாள்ளப்படும். 

 

குறிப்பு: தமற்குறித்த 1.3 (அ) அல்லது (ஆ) இன் ைீழ் தகைகமைகளப் பூர்த்திவெய்துள்ள 

விண்ணப்பதாரர்ைள் தாம் விண்ணப்பிக்கும் உாிய பிாிவுக்குாிய ஊடை வமாழிைளுக்கு 

இகடயில் ெமைாலத்தில் உகரவபயர்க்ைக் கூடிய ஆற்றகலக் வைாண்டிருத்தல் 

தவண்டும். ஆயினும், ெமைால உகரவபயர்ப்பு அனுபவத்கத வபற்றிருக்ை தவண்டும் 

என்ற அவெியமில்கல.   
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02. ைணினி வெயற்றிட்ட வகரவாளர் பதவி 

 

2.1. ெம்பள அளவுத்திட்டம்  

2016.11.07 ஆம் திைதிய 06/2016 ஆம் இலக்ை முைாகமத்துவ தெகவைள் 

சுற்றறிக்கையின் அட்டவகண I இன் பிரைாரம் இந்தப் பதவிக்குாிய மாதாந்த ெம்பள 

அளவுத்திட்டம் ரூ. 43,565-9x755/ 6x930-55,940 ஆகும் )ெைல தமலதிைக் 

வைாடுப்பனவுைளும் அடங்ைலாை இந்த ெம்பள அளவுத் திட்டத்திற்குாிய ஆைக்குகறந்த 

ஆரம்ப ெராொி மாதாந்த ெம்பளம் அண்ணளவாை ரூ. 89,000.00). 

 

2.2. வயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுக் வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதியன்று 22 வயதுக்கு 

குகறயாமலும் 35 வயதுக்கு தமற்படாமலும் இருத்தல் தவண்டும் (உள்ளை 

விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு உச்ெ வயவதல்கல ஏற்புகடயது ஆைாது). 

2.3. ைல்வித் தகைகமைள்:- பல்ைகலக்ைழை மானியங்ைள் ஆகணக்குழுவால்  

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட  ஒரு பல்ைகலக்ைழைத்திலிருந்து ைணினி / தைவல் வதாழில்நுட்பம் / 

தைவல் முகறகம ஆைிய ஒரு பாடத்தில் பட்டம் வபற்றிருத்தல். 

                                                                                மற்றும் 

ை.வபா.த. (ொதாரண தரம்) பாீட்கெயில், இரண்டு தடகவைளுக்கு தமற்படாத 

அமர்வுைளில் ெிங்ைளம் / தமிழ் வமாழி, ைணிதம் மற்றும் ஆங்ைில வமாழி ஆைிய 

பாடங்ைளில் திகறகம ெித்திைள் அடங்ைலாை ஆறு பாடங்ைளில் ெித்தியகடந்திருத்தல். 

2.4. அனுபவம்:- தமற்குறித்த தகைகமைகளப் வபற்றதன்  பின்னர், அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஒரு 

நிறுவனத்தில் ஒரு ைணினி வெயற்றிட்ட வகரவாளர் பதவியில் “PHP, Java,  Java 

Script” மற்றும் “MS SQL இல் RDBMS, MySQL” முதலிய இகணய தளங்ைகள 

அடிப்பகடயாைக் வைாண்டகமந்த உள்ளீட்டு அபிவிருத்தி விடயத்தில் ஆைக் 

குகறந்தது 3 வருட ைால தெகவ அனுபவத்கதப் வபற்றிருத்தல். 

2.5. ஆட்தொோ்ப்பு  முகற:- எழுத்துமூலப் பாீட்கெ/ வதாழில் பாீட்கெ மற்றும்  தநர்முைப் 

பாீட்கெ ஆைியவற்றின் மூலம் ஆட்தெர்ப்பு தமற்வைாள்ளப்படும். 

03 வதாழில்நுட்ப உத்திதயாைத்தர் (மின்ொரம்) பதவி 

3.1. ெம்பள அளவுத்திட்டம்:- 2016.11.07 ஆம் திைதிய 06/2016 ஆம் இலக்ை முைாகமத்துவ 

தெகவைள் சுற்றறிக்கையின் அட்டவகண I இன் பிரைாரம் இந்தப் பதவிக்குாிய 

மாதாந்த ெம்பள அளவுத்திட்டம் ரூ. 34,605-9 x 660/ 3 x 755 - 42,810  ஆகும் )ெைல 

தமலதிைக் வைாடுப்பனவுைளும் அடங்ைலாை இந்த ெம்பள அளவுத்திட்டத்திற்குாிய 

ஆைக்குகறந்த ஆரம்ப ெராொி மாதாந்த ெம்பளம் அண்ணளவாை ரூ 63,000 ஆகும்(. 

3.2. வயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுக் வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதியன்று 25 வயதுக்கு 

குகறயாமலும் 35 வயதுக்கு தமற்படாமலும் இருத்தல் தவண்டும் (தற்வபாழுது அரெ 

தெகவயில் / மாைாண அரெ தெகவயில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டிருக்ைின்ற 

விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு இந்த உச்ெ வயவதல்கல ஏற்புகடயதாைாது).  
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3.3. ைல்வித் தகைகமைள்:- ை.வபா.த (உயர் தரம்) பாீட்கெயில் ைணிதப் பிாிவில் நான்கு 

பாடங்ைளில் (பகழய பாடத்திட்டம்) அல்லது புதிய பாடத்திட்டத்தில் மூன்று 

பாடங்ைளில் ஒதர தடகவயில் ெித்தியகடந்திருத்தல். 

மற்றும் 

ை.வபா.த. (ொதாரண தரம்) பாீட்கெயில், இரண்டு தடகவைளுக்கு தமற்படாத 

அமர்வுைளில் ெிங்ைள அல்லது தமிழ் வமாழியில், ஆங்ைில வமாழியில் அல்லது ஆங்ைில 

இலக்ைியத்தில் மற்றும் ைணித பாடத்தில் திறகமச் ெித்திைளுடன் ஆறு பாடங்ைளில் 

ெித்தியகடந்திருத்தல். 

 

3.4. வதாழிற்றகைகமைள்:- 

 (i) ததெிய வதாழில்நுட்ப டிப்தளாமா (NDT) 

(மின்னியல்/இலத்திரனியல்/வதாகலத்வதாடர்பு) அல்லது  

 (ii) உயர் ததெிய வபாறியியல் டிப்தளாமா (HNDE) 

(மின்னியல்/இலத்திரனியல்/வதாகலத்வதாடர்பு) அல்லது   

 (iii) ததெிய வபாறியியல் விஞ்ஞான டிப்தளாமா (NDES) (மின்னியல்/ இலத்திரனியல்/ 

வதாகலத் வதாடர்பு) அல்லது 

 (iv) திறந்த பல்ைகலக்ைழை வதாழில்நுட்ப டிப்தளாமா (மின்னியல்/ இலத்திரனியல்/ 

வதாகலத் வதாடர்பு) அல்லது 

(v) மின்னியல்/இலத்திரனியல்/வதாகலத்வதாடர்பு பிாிவுக்குாிய 6 ஆம் மட்ட NVQ 

ொன்றிதகழப் வபற்றிருத்தல் 

3.5. அனுபவம்:- தமற்குறித்த (3.3), (3.4) ஆைியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைல்வித் 

தகைகமைகளயும் மற்றும் வதாழில் தகைகமைகளயும் பூர்த்தி வெய்ததன் பின்னர் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் இலத்திரனியல் / ைட்புல வெவிப் புல / 

வதாகலத்வதாடர்பு / ஒலிபரப்பு அல்லது அதற்கு இகணயான ஒரு  பிாிவில் குகறந்தது 

3 வருட ைாலம்  வதாழில்நுட்ப உத்திதயாைத்தராை பணிபுாிந்த அனுபவம். 

 நிரல்ொரா பதிப்பு, வைமரா ைட்டுப்பாடு, உருத்ததாற்றக் ைலப்பு, ஒலிபரப்பு 

முகறகமைள் நிறுவுகைைள் மற்றும் உருத்ததாற்றக் ைட்டகமப்பு (Configuration) 

ஆைியவற்றில் ெிறந்த அனுபவமுகடய, ைணிணி வமன்பாை மற்றும் ைணிணி வன்பாைம் 

ஆைியவற்றில் வபாதுவாை ைிகடக்ைக்கூடிய வீடிதயா மாதிாிைளில் ெிறந்த அறிவு 

மற்றும் ைணிணி வமன்பாைம் மற்றும் ைணிணி வன்பாைம் ஆைியவற்றில் திறகமயும் 

உகடய, ைட்புல வெவிப் புல ஒலிபரப்பு வதாழில் துகறயில் பணிபுாிைின்ற நபர்ைளுக்கு 

முன்னுாிகம அளிக்ைப்படும். 

3.6. ஆட்தொோ்ப்பு முகற:- எழுத்துமூலப் பாீட்கெ மற்றும் தநர்முைப் பாீட்கெ ஆைியவற்றின் 

மூலம் ஆட்தெர்ப்பு தமற்வைாள்ளப்படும்.  
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04. தெகவயில் அமர்த்தும் நியதிைளும் நிபந்தகனைளும்: 

(i) இந்தப் பதவிைள் நிரந்தரமானகவ. இந்தப் பதவிைளுக்குாிய ஓய்வூதிய ெம்மள 

அளவுத் திட்டம் பற்றி அரொங்ைத்தினால் எதிர்ைாலத்தில் தமற்வைாள்ளப்படும் 

வைாள்கை ாீதியான தீர்மானத்திற்கு  விண்ணப்பதாரர்ைள் இகயந்வதாழுை 

தவண்டும். ததர்ந்வதடுக்ைப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் முதலில் மூன்று (03) வருட 

தகுதிைாண் ைால அடிப்பகடயில் நியமிக்ைப்படுவார்ைள். ஏற்வைனதவ அரொங்ை 

தெகவயில் அல்லது மாைாண அரொங்ை தெகவயில் ஓய்வூதிய உாித்துகடய 

பதவியில் நிரந்தரமாக்ைப்பட்டுள்ள எவதரனும் நபர் ஒருவர் வதாிவு 

வெய்யப்பட்டால் அத்தகைய நபர் ஒரு வருட பதில் ைடகம ைால அடிப்பகடயில் 

நியமிக்ைப்படுவார்.  

(ii) வதாிவுவெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் பாராளுமன்ற வெயலாளர் நாயைத்தின் 

பணியாட்வடாகுதிக்குாிய நிதி மற்றும் திகணக்ைள ஒழுங்குவிதிைளுக்கு 

இகயந்வதாழுை தவண்டும்.  

(iii)  வதாிவுவெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் அநாகதைள், விதகவைள் / தபுதாரர் 

ஓய்வூதிய நிதியத்திற்கு அவரது ெம்பளத்திலிருந்து அரொங்ைம் தீர்மானிக்கும் 

விைிதாொரத்தில் ஒரு பங்ைளிப்பு வதாகைகய வெலுத்த தவண்டும்.  

(iv) வதாிவுவெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் மருத்துவ பாிதொதகனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்ைள். 

(v)  வதாிவு வெய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்ைள் நியமிக்ைப்படுவதற்கு முன்னர் 

அவர்ைள் பற்றிய பாதுைாப்பு ொன்றறிக்கைைள் வபற்றுக் வைாள்ளப்படும். 

05. விண்ணப்பதாரர்ைள் பின்வரும் ொன்றிதழ்ைளின் (மூலப்பிரதிைளல்ல) பிரதிைகள தமது 

விண்ணப்பங்ைளுடன் இகணத்து அனுப்புதல் தவண்டும். ெமர்ப்பிக்குமாறு 

தைட்ைப்படும் ெந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் அத்தகைய ொன்றிதழ்ைளின் மூலப்பிரதிைகள 

விண்ணப்பதாரர்ைள் ெமர்ப்பிக்ை தவண்டும் 

 

(அ) பிறப்புச் ொன்றிதழ்   

(ஆ) ைல்வித் தகைகமைகள உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள்  

 (இ) வதாழில்ொர் தகைகமைகள உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள் 

    (ஈ) அனுபவத்கத உறுதிப்படுத்தும் ொன்றிதழ்ைள் 

06. அரொங்ை/மாைாண அரொங்ை தெகவயில்/அரெ கூட்டுத்தாபனங்ைளில் / நியதிச்ெட்ட 

ெகபைளில்  பணியாற்றும் விண்ணப்பதாரர்ைள் தமது விண்ணப்பங்ைகள தத்தமது 

திகணக்ைள / நிறுவன தகலவர்ைளின் ஊடாை அனுப்பி கவக்ை தவண்டும். 

07. பதவிகயப் வபற்றுக் வைாள்ளும் தநாக்ைத்துடன் ஏததனும் வழிைளில் வெல்வாக்கைப் 

பிரதயாைிப்பது பதவிக்ைாள தகைகமகய இழக்ைச் வெய்யலாம். 

08. விண்ணப்பத்தில் தரப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஒரு விபரம் வபாய் என ஒருவர் 

வதாிவுவெய்யப்படுவதற்கு முன்னர் ைண்டறியப்பட்டால், அவர் தகுதியற்றவர் எனக் 

குறிப்பிடப்படுவதற்கும், நியமனத்தின் பின்னர் அவ்வாறு ைண்டறியப்பட்டால், அவர் 

தெகவயிலிருந்து விலக்ைப்படுவதற்கும் ைாரணமாை அகமயும். 

09. விண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதிக்குப் பின்னர் ைிகடக்ைப் 

வபறுைின்றதும் மற்றும் தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரதிைளின்றி 
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அனுப்பப்படுைின்றதுமான விண்ணப்பங்ைளும் மற்றும் திகணக்ைள / நிறுவனத் 

தகலவர்ைளின் ஊடாை அனுப்பி கவக்ைப்படாத விண்ணப்பங்ைளும் நிராைாிக்ைப்படும். 

தமலும் திகணக்ைள / நிறுவனத் தகலவர்ைளின் ஊடாை அனுப்பி கவக்ைப்பட்டு, 

விண்ணப்பங்ைள் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் இறுதித் திைதிக்குப் பின்னர் 

ைிகடக்ைப்வபறுைின்றதும் மற்றும் மாதிாி விண்ணப்பப் படிவத்திற்கு அகமய 

தயாாிக்ைப் படாததுமான விண்ணப்பங்ைளும் நிராைாிக்ைப்படும்.   

     

 

         

                      பாராளுமன்றச் வெயலாளர் நாயைம் 

 

இலங்கைப் பாராளுமன்றம்  

ஸ்ரீ ையவர்த்தனபுர தைாட்தட 

2022 ஆம் ஆண்டு வபப்ரவாி மாதம் ...... ஆம் திைதி 
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