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           இலங்கைப் பாராளுமன்றம் 

வெற்றிடங்ைள் 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

பாராளுமன்ற செயலாளர ் நாயகதத்ின் பணியாடச்டாகுதியில் செற்றிடம் நிலவும் 

பின்ெரும் பதவிகளுகக்ு நல்ல ததகாதராகக்ியமும்  நல்சலாழுகக்மும் உடடய 

இலங்டகப் பிரடைகளிடமிருநத்ு விண்ணப்பங்கள் தகாரப்படுகின்றன.  

இநத் அறிவிதத்லின் இறுதியில் தரப்படட்ுள்ள மாதிரிப்படிெதத்ிற்கு அடமய தயாரிதத் 

விண்ணப்பங்கள், கல்வித ்தடகடம / சதாழில் தடகடம / ஏடனய தடகடம மற்றும் 

அனுபெ ொன்றிதழ்களின் பிரதிகளுடன் 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதம் 17 ஆம் திகதி 

அல்லது அதற்கு முன்னர ் கிடடக்கக்கூடிய ெடகயில் “பாராளுமன்ற வசயலாளர ்

நாயைம், இலங்கை பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயெரத்்தனபுர, கைாடக்ட” எனும் முகெரிகக்ு 

பதிவுத ் தபாலில் அனுப்பி டெகக்ப்படுதல் தெண்டும். விண்ணப்பிக்கப்படும் பதவி 

விண்ணப்பதட்த தாங்கிெரும் கடித உடறயின் இடது பக்க தமல் மூடலயில் 

குறிப்பிடப்படுதல்  தெண்டும் (இநத் அறிவிதத்ல் சதாடரப்ான விபரங்கடள 

www.parliament.lk எனும் இடயத ்தளதத்ிலும் சபற்றுக் சகாள்ளலாம்).  

குறிப்பு: விண்ணப்பிக்கப்படும் பதவி விண்ணப்பப் படிெதத்ில் உள்ள இடடசெளியில் 

குறிப்பிடப்படுதல் தெண்டும். 

1. ெரகெற்பு உத்திகயாைத்தர ்

 1.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் I ஆம் அடட்ெடணகக்ு 

இணங்க இநத்ப் பதவிகக்ு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 

36,350-00x 33 6/0 0x  3 8 6- 3 7,780/- ஆகும் (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் 

அடங்கலாக இநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப 

ெராெரி மாதாநத் ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 76,666/-) ஆகும். 

   1.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் இறுதித ் திகதிகக்ு 08 

ெயதுகக்ு குடறயாமலும் மற்றும் 36 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் 

தெண்டும் (பாராளுமன்ற செயலாளர ் நாயகதத்ின் பணியாடச்டாகுதி 

அலுெலரக்ளுக்கு இநத் உெெ் ெயசதல்டல ஏற்புடடயதாகாது). 

 1.3 ைல்வித் தகைகமைள்:- கல்விப் சபாதுத ் தராதர (ொதாரண தரப்) 

பரடீட்ெயில் ஒதர தடடெயில் சிங்களம்/தமிழ், கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் 

ஆகிய பாடங்கள் அடங்கலாக ஐநத்ு திறடமெ ் சிதத்ிகளுடன் ஆறு (60) 

பாடங்களில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல்.  

1.4 ஏகனய தகைகமைள்:- அங்கீகரிக்கப்படட் ஒரு பல்கடலகக்ழகதத்ினால் 

அல்லது அரொங்கதத்ால் அங்கீகரிக்கப்படட் ஒரு நிறுெனதத்ினால் 

ெழங்கப்படும் ஒரு ெருடதத்ிற்கு குடறயாத கால ஒரு ஆங்கில டிப்தளாமா 

ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல்.  

              மற்றும்  

  பல்கடலகக்ழக மானியங்கள் ஆடணக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்படட் 

ஒரு நிறுெனதத்ினால் அல்லது மூன்றாம்நிடல மற்றும் சதாழில் கல்வி 

ஆடணக்குழுவின் கீழ் பதிவுசெய்யப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்படட் ஒரு 

நிறுெனதத்ினால் நடதத்ப்படும் ஆறு மாத காலதத்ிற்கு குடறயாத கணனி 

அறிவு பற்றிய ஒரு பாடசநறிடய பின்பற்றி ஒரு ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல். 

 சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று சமாழிகளிலும் 

சதாடரப்ாடல் ஆற்றல் மற்றும் ஏடனய செளிநாடட்ு சமாழிகளில் 

கடதகக்ும் ஆற்றல் ஒரு விதேட தடகடமயாக 

கருதத்ிற்சகாள்ளப்படும்.  

 இராைதநத்ிர உறவுகள் பற்றிய ஒரு ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல் ஒரு 

தமலதிக தடகடமயாக கருதப்படும். 

 1.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிக்கப்படட் ஒரு நிறுெனதத்ில் ெரதெற்பு 

உதத்ிதயாகதத்ர ் பதவியில்/ நுகரத்ொர ் தெடெ உதத்ிதயாகதத்ர ் பதவியில் 

ஆகக்குடறநத்து 63 ெருட அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல்.   

விதிவிலை்கு: 

http://www.parliament.lk/
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  06 ெருடங்களுகக்ு குடறயாத திருப்திகரமான தெடெ காலதட்த 

சகாண்டுள்ள பாராளுமன்ற செயலாளர ் நாயகதத்ின் 

பணியாடச்டாகுதியில் A, B மற்றும் C ஆகிய ெம்பள சதாகுதியினுள் ெரும் 

உதத்ிதயாகதத்ரக்ள் தமற்குறிதத் (0.5) ஆம் பநத்ியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

தடகடமகடள பூரத்த்ி செய்திருகக் தெண்டும் என்ற அெசியமில்டல. 

 1.6 ஆடக்சரப்்புத் திடட்ம்:- எழுதத்ுமூல பரடீட்ெ/தபெச்ு சமாழி பரடீட்ெ மற்றும் 

தநரம்ுகப் பரடீட்ெ ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரத்த்ுகச்காள்ளப்படும். 

2. பாதுைாப்பு உத்திகயாைத்தர ் 

 2.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய  60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிக்டகயின் அடட்ெடண I இன் பிரகாரம் 

இநத்ப் பதவிகக்ுரிய மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 68,65 6-9 x 36 6/0 0x  3 3 6/ 3 x 

38 6- 3 5,396/- ஆகும் (ெகல தமலதிகக் சகாடுப்பனவுகளும் அடங்கலாக இநத் 

ெம்பள அளவுத ்திடட்தத்ிற்கு உரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப ெராெரி மாதாநத் 

ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 08,666.66) ஆகும்..  

 2.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் இறுதித ் திகதிகக்ு 36 

ெயதுகக்ு குடறயாமலும் மற்றும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் 

தெண்டும் (பாராளுமன்ற செயலாளர ் நாயகதத்ின் பணியாடச்டாகுதி 

அலுெலரக்ளுக்கு இநத் உெெ் ெயசதல்டல ஏற்புடடயதாகாது).  

2.3 ைல்வித் தகைகமைள் மற்றும் அனுபெம்: 

கல்வி சபாதுத ் தராதர (ொ/த) பரடீட்ெயில் சிங்களம் அல்லது தமிழ் 

சமாழியில் திறடம சிதத்ி அடங்கலாக, கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய 

பாடங்களில் சிதத்ிகளுடன் ஆறு பாடங்களில் இரண்டு தடடெகளுக்கு 

தமற்படாத அமரவ்ுகளில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல்.  

மற்றும் 

06 ெருடங்களுக்கு குடறயாத சகௌரெதத்ிற்கு பாதத்ிரமான தெடெயுடன் 

இராணுெ ொரை்ன் அல்லது அதற்கு குடறயாத தரதத்ிலான ஒரு பதவிடய 

ெகிக்கும் இலங்டக முற்படட (உண்டமயான) உறுப்பினர ் ஒருெராக 

அல்லது 06 ெருடங்களுக்கு குடறயாத சகௌரெதத்ிற்கு பாதத்ிரமான 

தெடெயுடன் இராணுெ / சபாலிஸ் தெடெயில் ஒரு ொரை்ன் பதவிடய 

அல்லது அநத் தரதத்ிற்கு குடறயாத ஒரு பதவிடய ெகிக்கும் ஒருெராக 

இருதத்ல். 

அல்லது 

 விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் இறுதித ் திகதிக்கு பாராளுமன்ற 

செயலாளர ் நயாகதத்ின் பணியாடச்டாகுதியின் ‘ஏ’ மற்றும் ‘பீ’ ெம்பள 

ெகுதிகளினுள் ெரும் ஒரு பதவியில் 06 ெருட தெடெ காலதட்த பூரத்த்ி 

செய்திருதத்ல். 

 2.4 ஆடக்சரப்்பு முகற:- எழுதத்ுமூலப் பரடீட்ெ, தநரம்ுகப் பரடீட்ெ 

ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரத்த்ுக் சகாள்ளப்படும். 

3. கமசன் 

 3.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் அடட்ெடண I இற்கு இணங்க 

இநத்ப் பதவிற்கு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 28,250 - 9 x 300 

/ 10 x 330/ 3 x 380 - 35,390/- ஆகும் (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் 

அடங்கலாக இநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப 

ெராெரி மாதாநத் ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 68,000/-) ஆகும். 

 3.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் திகதிற்கு 08 ெயதுகக்ு 

குடறயாமலும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் தெண்டும். 

3.3 ைல்வித் தகைகமைள்: சிங்களம் அல்லது தமிழ் சமாழி மற்றும் கணிதம் 

ஆகிய பாடங்கள் உடப்ட க.சபா.த. (ொ/த) பரடீட்ெயில் இரண்டு (66) 

தடடெகளுக்கு தமற்படாத அமரவ்ுகளில் ஆறு (60) பாடங்கள் 

சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல். 
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(குறிப்பு: நிரம்ாண துடற பற்றிய NVQ 3 அல்லது அதற்கு உயரந்த் ஒரு 

ொன்றிதழ் இருகக்ுமாயின், தமற்குறிதத்ொறு க.சபா.த. (ெ/தர) பரடீட்ெயில் 

சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல் தெண்டும் என்பது அெசியமில்டல) 

 3.4 வதாழில் தகைகமைள்:- நிரம்ாண ெல்லுநர ் (தமென்) பற்றிய ஒரு NVQ4 

ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல். 

 3.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிகக்ப்படட் ஒரு நிறுெனதத்ில் தமென் பிரிவில் 3 

ெருடங்களுக்கு குடறயாத தெடெ அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல்.  

 3.6 ஆடக்சரப்்பு முகற:- செயன்முடற மற்றும் தநரம்ுகப் பரடீட்ெகள் மூலம் 

ஆடத்ெரத்த்ுக் சகாள்ளப்படும். 

4. தசச்ன் 

 4.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் அடட்ெடண I இற்கு இணங்க 

இநத்ப் பதவிற்கு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 28,250 - 9 x 300 

/ 10 x 330/ 3 x 380 - 35,390/- ஆகும் (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் 

அடங்கலாக இநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப 

ெராெரி மாதாநத் ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 68,000/- ஆகும்). 

 4.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் திகதிற்கு 08 ெயதுகக்ு 

குடறயாமலும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் தெண்டும். 

4.3 ைல்வித் தகைகமைள்:- க.சபா.த. (ொ/த) பரடீட்ெயில் இரண்டு 

தடடெகளுக்கு தமற்படாத அமரவ்ுகளில் சிங்களம் / தமிழ் மற்றும் கணிதம் 

அடங்கலாக ஆறு பாடங்களில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல். 

  (குறிப்பு: மரதெடல பற்றிய NVQ 3 அல்லது அதற்கு உயரந்த் ஒரு மடட்தத்ில் 

ஒரு ொன்றிதழ் இருகக்ுமாயின், தமற்குறிதத்ொறு க.சபா.த. (ொ/த) 

பரடீட்ெயில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல் தெண்டும் என்பது அெசியமில்டல).   

 4.4 வதாழில் தகைகமைள்:- மரதெடலயில் (கடட்ிடம்/தளபாடம்) NVQ IV 

ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல். 

 4.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிக்கப்படட்சொரு நிறுெனதத்ில் மரதெடலப் பிரிவில் 3 

ஆண்டுகளுக்கு குடறயாத அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல்.  

 4.6 ஆடக்சரப்்பு முகற:- செயன்முடற பரடீட்ெ மற்றும் ஒரு தநரம்ுகப் பரடீட்ெ 

ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரப்்பு தமற்சகாள்ளப்படும். 

5. ெரண்ம் தீடட்ுநர ்

 5.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் அடட்ெடண I இற்கு இணங்க 

இநத்ப் பதவிற்கு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 68,656 - 9 x 366 

/ 06 x 336 / 3 x 380 - 35,396/- ஆகும் (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் 

அடங்கலாக இநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப 

ெராெரி மாதாநத் ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 68,000/-) ஆகும். 

 5.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் திகதிற்கு 08 ெயதுகக்ு 

குடறயாமலும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் தெண்டும். 

5.3 ைல்வித் தகைகமைள்:- க.சபா.த. (ொ/த) பரடீட்ெயில் இரண்டு 

தடடெகளுக்கு தமற்படாத அமரவ்ுகளில் சிங்களம் / தமிழ் மற்றும் கணிதம் 

அடங்கலாக ஆறு பாடங்களில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல். 

  (குறிப்பு - ெரண்ம் தீடட்ும் பிரிவில் NVQ III ொன்றிதடழ அல்லது அதற்கு 

உயரந்த் ஒரு ொன்றிதடழ சபற்றிருநத்ால் தமற்குறிதத்ொறு க.சபா.த. (ொ/த) 

சிதத்ியடடநத்ிருக்க தெண்டும் என்பது அெசியமில்டல). 

 5.4 வதாழில் தகைகமைள்:- ெரண்ம் தீடட்ுநர ் / தமென் பிரிவில் NVQ மடட்ம் III 

ொன்றிதடழ சபற்றிருதத்ல். 

5.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிகக்ப்படட்சொரு நிறுெனதத்ில் ெரண்ம் தீடட்ும் 

பிரிவில் 3 ஆண்டுகளுகக்ு குடறயாத அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல். 
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 5.6 ஆடக்சரப்்பு முகற:- செயன்முடற பரடீட்ெ மற்றும் ஒரு தநரம்ுகப் பரடீட்ெ 

ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரத்த்ுகச்காள்ளப்படும். 

6. குழாய் சுத்தப்படுத்துநர ்

 6.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் அடட்ெடண I இற்கு இணங்க 

இநத்ப் பதவிற்கு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 68,656 – 9 x 366 

/ 06 x 336 / 3 x 380 - 35,396/- ஆகும் (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் 

அடங்கலாக இநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆககக்ுடறநத் ஆரம்ப 

ெராெரி மாதாநத் ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 68,000/-) ஆகும். 

 6.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் திகதிற்கு 08 ெயதுகக்ு 

குடறயாமலும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் தெண்டும். 

6.3 ைல்வித் தகைகமைள்:- க.சபா.த. (ொ/த) பரடீட்ெயில் இரண்டு 

தடடெகளுக்கு தமற்படாத அமரவ்ுகளில் சிங்களம் / தமிழ் மற்றும் கணிதம் 

அடங்கலாக ஆறு பாடங்களில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல். 

  (குறிப்பு - குழாய் சுதத்ம் செய்யும் பிரிவில் NVQ III ொன்றிதடழ அல்லது 

அதற்கு உயரந்த் ஒரு ொன்றிதடழ சபற்றிருநத்ால் தமற்குறிதத்ொறு 

க.சபா.த. (ொ/த) சிதத்ியடடநத்ிருக்க தெண்டும் என்பது அெசியமில்டல). 

 6.4 ஏகனய தகைகமைள்:- குழாய் சபாருதத்ும் பிரிவில் NVQ IV ொன்றிதடழ 

சபற்றிருதத்ல். 

 6.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிகக்ப்படட்சொரு நிறுெனதத்ில் குழாய் சபாருதத்ும் 

பிரிவில் 3 ஆண்டுகளுகக்ு குடறயாத அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல். 

  

 6.6 ஆடக்சரப்்பு முகற:- செயன்முடற பரடீட்ெ மற்றும் ஒரு தநரம்ுகப் பரடீட்ெ 

ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரத்த்ுகச்காள்ளப்படும். 

7. குழாய் வபாருத்துநர ்

 7.1 சம்பள அளவுத்திடட்ம்:- 2016.11.07 ஆம் திகதிய 60/6600  ஆம் இலக்க 

முகாடமதத்ுெ தெடெகள் சுற்றறிகட்கயின் அடட்ெடண I இற்கு இணங்க 

இநத்ப் பதவிற்கு உரிதத்ான மாதாநத் ெம்பள அளவுதத்ிடட்ம் ரூ. 68,656 - 9 x 366 

/ 06 x 336 / 3 x 380 - 35,396/- (ெகல தமலதிக சகாடுப்பனவுகளும் அடங்கலாக இநத் 

ெம்பள அளவுதத்ிடட்தத்ிற்குரிய ஆகக்குடறநத் ஆரம்ப ெராெரி மாதாநத் 

ெம்பளம் அண்ணளொக ரூ. 68,000/-) ஆகும். 

 7.2 ெயவதல்கல:- விண்ணப்பம் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் திகதிற்கு 08 ெயதுகக்ு 

குடறயாமலும் 46 ெயதுகக்ு தமற்படாமலும் இருதத்ல் தெண்டும். 

7.3 ைல்வித் தகைகமைள்:- க.சபா.த. (ொ/த) பரடீட்ெயில் இரண்டு 

தடடெகளுக்கு தமற்படாத அமரவ்ுகளில் சிங்களம் / தமிழ் மற்றும் கணிதம் 

அடங்கலாக ஆறு பாடங்களில் சிதத்ியடடநத்ிருதத்ல். 

  (குறிப்பு - குழாய் சபாருதத்ும் பிரிவில் NVQ III ொன்றிதடழ அல்லது அதற்கு 

உயரந்த் ஒரு ொன்றிதடழ சபற்றிருநத்ால் தமற்குறிதத்ொறு க.சபா.த. (ொ/த) 

சிதத்ியடடநத்ிருக்க தெண்டும் என்பது அெசியமில்டல). 

 7.4 வதாழில் தகைகமைள்:- குழாய் சபாருதத்ும் பிரிவில் NVQ IV ொன்றிதடழ 

சபற்றிருதத்ல். 

 7.5 அனுபெம்:- அங்கீகரிகக்ப்படட்சொரு நிறுெனதத்ில் குழாய்சபாருதத்ும் 

பிரிவில் 3 ஆண்டுகளுகக்ு குடறயாத அனுபெதட்த சபற்றிருதத்ல். 

  

 7.6 ஆடக்சரப்்பு முகற:- செயன்முடற பரடீட்ெ மற்றும் ஒரு தநரம்ுகப் பரடீட்ெ 

ஆகியெற்றின் மூலம் ஆடத்ெரத்த்ுகச்காள்ளப்படும். 

 8.   கசகெயில் அமரத்்தும் நியதிைளும் நிபந்தகனைளும்:- 

 

i. இநத்ப் பதவி நிரநத்ரமானது. இநத்ப் பதவிக்குரிய ஓய்வூதிய ெம்மள 

அளவுதத்ிடட்ம் சதாடரப்ில் அரொங்கம் எதிரக்ாலதத்ில் எடுக்கும் சகாள்டக 

ரதீியான தீரம்ானதத்ிற்கு விண்ணப்பதாரரக்ள் இடயநச்தாழுக தெண்டும். 
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ததரந்ச்தடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் முதலில் மூன்று (63) ெருட 

தகுதிகாண் கால அடிப்படடயில் நியமிக்கப்படுொரக்ள். ஏற்கனதெ அரொங்க 

தெடெயில் / மாகாண அரொங்க தெடெயில் ஓய்வூதிய உரிதத்ுடடய பதவியில் 

நிரநத்ரமாக்கப்படட்ுள்ள எெதரனும் நபர ் ஒருெர ் ததரந்ச்தடுக்கப்படட்ால், ஒரு 

ெருட பதில் கடடம கால அடிப்படடயில் நியமிக்கப்படுொர்.  

 

ii. ததரந்ச்தடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் பாராளுமன்ற செயலாளர ்

நாயகதத்ின் பணியாள் சதாதிக்கு ஏற்புடடய நிதி மற்றும் திடணக்கள 

ஒழுங்குவிதிகளுகக்ு இடயநச்தாழுக தெண்டும். 

 

iii.  ததரந்ச்தடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் அநாடதகள், விதடெகள்/தபுதாரர ்

ஓய்வூதிய நிதியதத்ிற்கு அெரது ெம்பளதத்ிலிருநத்ு அரொங்கம் தீரம்ானிக்கும் 

விகிதாொரதத்ில் ஒரு பங்களிப்பு சதாடகடய செலுதத் தெண்டும். 

 

iv. ததரந்ச்தடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் மருதத்ுெ பரிதொதடனக்கு 

உடப்டுதத்ப்படுொரக்ள். 

 

v. ததரந்ச்தடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரரக்ள் நியமிக்கப்படுெதற்கு முன்னர ்

அெரக்ள் சதாடரப்ான பாதுகாப்பு பற்றிய ொன்றறிகட்ககள் சபற்றுக ்

சகாள்ளப்படும். 

 

10. அரொங்க / மாகாண அரொங்க தெடெயில் / அரொங்க கூடட்ுதத்ாபனங்களில் 

மற்றும் நியதிெெ்டட் ெடபகளில் பணியாற்றுகின்ற விண்ணப்பதாரரக்ள் தமது 

விண்ணப்பங்கடள அநத்நத் திடணக்கள / நிறுெனத ் தடலெர ் ஊடாக அனுப்பி 

டெக்க தெண்டும். 

 

11. ஏததனும் ெழிகளில் செல்ொக்குகடள பிரதயாகிதத்ல் இநத்ப் பதவிக்கான 

தகடமடய இழக்கெ ்செய்யலாம். 

 

11. விண்ணப்பப் படிெதத்ில் தரப்படட்ுள்ள ஏதாெது ஒரு விபரம் சபாய்யானது என 

ஒருெர ் ததரந்ச்தடுக்கப் படுெதற்கு முன்னர ் கண்டறியப்படட்ால், அெர ் தடகடம 

அற்றெர ் என குறிப்பிடப்படுெதற்கும், நியமனதத்ின் பின்னர ் அெ்ொறு 

கண்டறியப்படட்ால் அெர ் தெடெயில் இருநத்ு விலக்கப்படுெதற்கும் காரணமாக 

அடமயும். 

 

13. விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுகச்காள்ளப்படும் இறுதித ் திகதிக்கு பின்னர ் கிடடக்கும் 

அல்லது தமற்குறிதத் ொன்றிதழ்களின் பிரதிகளின்றி அனுப்பப்படும் அல்லது 

திடணகக்ள/நிறுென தடலெரக்ள் ஊடாக அனுப்பி டெக்கப்படாத 

விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படும் 

இறுதித ் திகதிக்கு பின்னர ் திடணகக்ளத ் தடலெரக்ளின் ஊடாக கிடடக்கும் 

விண்ணப்பங்களும் மாதிரிப்படிெதத்ிற்கு அடமய தயாரிக்கப்படாத 

விண்ணப்பங்களும் நிராகரிக்கப்படும்.  

 

       

                                                                                 பாராளுமன்றெ ்செயலாளர ்நாயகம் 

 

இலங்டகப் பாராளுமன்றம்  

ஸ்ரீ ையெரத்த்னபுர தகாடத்ட 

6663 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் 03 ஆம் திகதி   

9. கீழ்காணும் ொன்றிதழ்களின் (மூலப்பிரதிகளல்ல) பிரதிகடள 

விண்ணப்பதாரரக்ள் விண்ணப்பங்களுடன் இடணதத்ு அனுப்புதல் 

தெண்டும். ெமரப்்பிகக்ுமாறு தகடக்ப்படும் படெ்தத்ில் மாதத்ிரம் அதத்டகய 

ொன்றிதழ்களின் மூலப்பிரதிகடள ெமரப்்பிக்க தெண்டும்.  

 

 (அ) பிறப்புெ ்ொன்றிதழ்   

 (ஆ

) 

கல்வித ்தடகடமகடள உறுதிப்படுதத்ும் ொன்றிதழ்கள்  

 (இ) சதாழில்ொர ்தடகடமகடள உறுதிப்படுதத்ும் ொன்றிதழ்கள் 

 (ஈ)  அனுபெதட்த உறுதிப்படுதத்ும் ொன்றிதழ்கள் 


