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இலங்கைப் பாராளுமன்றம் 

மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம் 

…………………………………………… பதவி  

01. (அ) முதலெழுதத்ுகக்ளுடன் லெயர ்

(தமிழிெ்):............................................................................................................... 

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

 (ஆ

) 

முதலெழுதத்ுகக்ளாெ் குறிக்கெ்ெடும் லெயரக்ள் (தமிழிெ்): 

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

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

 

 

   

02. 

(இ) முழுெ் லெயர ்(ஆங்கிெ லகெ்பிற்றெ் எழுதத்ுக்களிெ்): 

(Mr./Mrs./Miss)................................................. 

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

 

             ததசிய அடடயாள அடட்ட இெக்கம்: 

 

03. (அ)

  

தனிெ்ெடட் முகவரி: 

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

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

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

லதாடெதெசி இெக்கம்:  

          
 

 

 

 

 

(ஆ

) 

 

 

 

அலுவெக முகவரி: ................................................................................................................................................................. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

லதாடெதெசி இெக்கம்: 
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(இ)  

           

தயவுலெய்து ெரடீட்ெகக்ான 

அனுமதி அடட்டடய அனுெ்பி டவக்க தவண்டிய முகவரிடய குறிெ்பிடுக.  

தனிெ்ெடட்                                                   அலுவெக 

 

04. 

 

(அ) 

 

பிறநத் திகதி: அண்டு: ........ மாதம்: ........ நாள்: ......... 

(பிறெ்பு அதத்ாடச்ிெ்ெதத்ிரதத்ின் ஒரு பிரதி இடணக்கெ்ெடுதெ் தவண்டும்)  

 (ஆ

) 

விண்ணெ்ெம் ஏற்றுகல்காள்ளெ்ெடும் இறுதித ்திகதிக்கு வயது: வருடங்கள்: ........ 

மாதங்கள்: ........ நாடக்ள்: ... 

05. சிவிெ் அநத்ஸ்து: (விவாகமானவர/்விவாகமாகாதவர)் 

06. ொெ்நிடெ: (ஆண்/லெண்) 

07. இெங்டகெ் பிரடையா: (ஆம்/இெ்டெ) 

 

08. கெ்வித ்தடகடமகள்: (ொன்றிதழ்களின் பிரதிகள் இடணக்கெ்ெடுதெ் தவண்டும்) 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

 

09. லதாழிெ்/ஏடனய தடகடமகள்: (ொன்றிதழ்களின் பிரதிகள் இடணக்கெ்ெடுதெ் 

தவண்டும்)  

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 
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திகணை்ைள / நிறுவனத் தகலவரின் சான்றிதழ் 

(அரொங்க தெடவயிெ் / மாகாண அரொங்க தெடவயிெ் ெணியாற்றும் 

விண்ணெ்ெதாரிகளுக்கு மாதத்ிரம்)  

 

10. அனுெவம் (ொன்றிதழ்களின் பிரதிகள் இடணக்கெ்ெடுதெ் தவண்டும்) 

நிறுவனம் பதவி  சசகவ ைாலம் 

   

   

   
 

 

      11. 

 

தற்தொடதய லதாழிெ் ெற்றிய விெரங்கள்: 

(அ) 

(ஆ) 

நிறுவனதத்ின் லெயரும் முகவரியும்: ................................................................................................................. 

முதெ் நியமனத ்திகதி: .................................................................................................................................................. 

(இ) தற்தொது வகிக்கும் ெதவி: ............................................................................................................. 

(ஈ) மாதாநத் அடிெ்ெடட ெம்ெளம்: .................................................................................................. 

(உ) லகாடுெ்ெனவுகள்: ................................................................................................................................ 

(ஊ) 

 

முழுலமாதத் ெம்ெளம்: ...................................................................................................................... 

 

12. ஒரு நீதிமன்றதத்ிெ் ஒரு குற்றவியெ் குற்றதத்ிற்கு குற்றவாளியாக 

காணெ்ெடுள்ளரீக்ளா? (ஆம்/இெ்டெ) 

ஆம் எனிெ், விெரங்கடள குறிெ்பிடுக: 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

 

13. இதற்கு முன்னர ் நீங்கள் அரொங்கதத்ின் கீழ் ெணியாற்றியுள்ளரீக்ளா? 

(ஆம்/இெ்டெ) 

ஆம் எனிெ், விெரங்கடள குறிெ்பிடுக: 

……............................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

 

 என்னாெ் இநத் விண்ணெ்ெ ெடிவதத்ிெ் தரெ்ெடட்ுள்ள விெரங்கள் யாவும் 

உண்டமயானடவ மற்றும் ெரியானடவ என உறுதியளிகக்ின்தறன். இதிெ் 

தரெ்ெடட்ுள்ள விெரங்கள் ஏதும் லொய்யானடவ என நான் லதரிவு 

லெய்யெ்ெடுவதற்கு முன்னர ் கண்டுபிடிகக்ெ்ெடட்ாெ் இெ்ெதவிற்கு நான் 

தகுதியற்றவனாதவன் என்ெடதயும் லதரிவு லெய்யெ்ெடட்தன் பின்னர ் அவ்வாறு 

கண்டுபிடிகக்ெ்ெடட்ாெ் நடட்ஈடுகள் ஏதுமின்றி தெடவயிலிருநத்ு நீகக்ெ்ெடுதவன் 

என்ெடதயும் நன்கறிதவன்.  

                                                    

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

திகதி:..................                                      விண்ணெ்ெதாரரின் டகலயாெ்ெம்    
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பாராளுமன்ற சசயலாளர ்நாயைம் அவரை்டக்ு, 

இநந்ிறுவனதத்ிெ் .......................................................................................................................................................... ெதவிடய 

வகிக்கும் திரு/திருமதி/லெெ்வி ............................................................................................................................ 

அவரக்ளின் விண்ணெ்ெதட்த சிொரிசு லெய்து ெமரெ்்பிக்கின்தறன். இவரது தவடெயும் 

மற்றும் நடதட்தயும் திருெ்திகரமானது எனவும் இவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று 

நடவடிகட்ககள் ஏதுமிெ்டெ எனவும் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிகட்ககள் எதடனயும் 

தமற்லகாள்ளும் அபிெ்பிராயமிெ்டெ எனவும் ொன்றுெடுதத்ுகின்தறன். இெ்ெதவிற்கு 

இவர ் லதரிவு லெய்யெ்ெடட்ாெ், தெடவயிலிருநத்ு விடுவிக்கெ்ெடுவார ் / விடுவிக்கெ்ெட 

மாடட்ார்.  

 

திகதி:.....................                

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

                                        திடணகக்ள/நிறுவனத ்தடெவரின் டகலயாெ்ெம் 

                              (ெதவி முதத்ிடர) 

 


