ශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුවල
ඇබෑලිව
වශ පර ලංපුව්ත පයපධිඳති ලංතනවර
_________________________________________________________________________________________

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ වශකාර පුව්තකායාධිඳති තනතුර වශා මනා
මවෞඛ්ය ත්ත්තලයිනන් ශා ිශි්ට චරිතයිනන් යුතු ශ්රී ාිිනක පුරලියනයන්ම්න් දයදුේඳ්ත කිලනු ිම
මමහි ඳශත දික්මලන ආදර් ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය කර්්ත දයදුේඳ්ත දධයාඳනව ලෘ්තයය
සුදුසුකේ ශා ඳෂපුරුද්ද ිළියබ වශතිකල ිළටඳ්ත ද වම් 2021 ලංඅනරේල් මව ලං30 ලංලිනි දින මශෝ ඊට මඳර
ිමබන මවේ “ඳපලිමේන්තුවනේ ලංමශ ලංනල් ්, ලංශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුවල, ලංශ්රී ලංවයලලිධනපුර, ලංන ෝට්නට්” යන
ලිිළනයට ලියාඳදිිචි තිඳෑමන් එිය යුතු ය තමන් දයදුේ කරන තනතුර ලියුේ කලරමේ ඉශෂ ලේ
මකෂලමර් වශන් කෂ යුතු ය (මමම මතොරතුරු www.parliament.lk මල දඩිය ඔව්මවේ ද බා්ත
ශිින ය)
1. ලැටුප් ලංඳරිමපණය
2016.11.07 දිනිති දික 06ව2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා චක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I දනුල මමම
තනතුරට හිමි මායනක ලිටුප් ඳරිමාණය රු 47,340 -3x 755ව13x 1,030 - 62,995 /- මේ (යනයලුම
දතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලිටුප් ඳරිමාණයට දදාෂ දලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුඳ
රු 95,000 00 ඳමණ මේ )
2. අධයපඳන ලංසුසුසු ් ශප ලංඳෂපුරුද්ද
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(ද)

ද.මඳො.ව (වාවමඳෂ) ිභා්ය යනිශවමදමෂ, ඉිග්රීයනවඉිග්රීයන වාහිතයය වශ ්ිතතය
ියයන් වශා වේමාන වාමාර්ථ වහිතල ියයන් ශයිනන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර
්ණනක දී වම්ත වී තිබීම
වශ
ි්ලිදයා ්රතිඳාදන මකොමින් වභාල ියනන් ිළිය්්ත ි්ලිදයායිනන්
ිළරිනිමමන පුව්තකා ශා ිඥාඳන ිදයාල ිළියබ උඳාධියක් බා තිබීම
නශෝ

(ආ)

ද.මඳො.ව (වාවමඳෂ) ිභා්ය යනිශවමදමෂ, ඉිග්රීයනවඉිග්රීයන වාහිතයය වශ ්ිතතය
ියයන් වශා වේමාන වාමාර්ථ වහිතල ියයන් ශයිනන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර
්ණනක දී වම්ත වී තිබීම
වශ
ි්ලිදයා ්රතිඳාදන මකොමින් වභාල ියනන් ිළිය්්ත ි්ලිදයායක් මගින්
බා්්ත උඳාධියක් වශ ශ්රී ිකා පුව්තකා වි්මමේ පුව්තකා ිදයාල, ්රමේඛ්න
ිදයාල, ශා ිඥාඳන ිදයා දලවන් ලවර ඳරීක්ණයට දදාෂ වශතිකය මශෝ කිෂිතය
ි්ලිදයාමේ පුව්තකා ශා ්රමේඛ්න මවේලා ිළියබ ලෘ්තයය උවව් වශතිකය බා
තිබීම
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ඉශත සුදුසුකේ වේපූර්ණ ිනරීමමන් දනතුරුල ිළිය්්ත පුව්තකායක ලවර තුනකට මනොදඩු
ඳෂපුරුද්දක් බා තිබීම

2.3

ිළිය්්ත ආයතනයක් මගින් බා්්ත මතොරතුරු තාක්ණය ිළියබ සුදුසුකේ වහිත
දයදුේකරුලන් මකමරහි ්රමුඛ්තාලයක් දක්ලනු ිම  ලං ලං

3. ලයව් ලංසීමපල
දයදුේඳ්ත භාර්න්නා දලවන් දිනට ලයව දවුරුදු 21 ට මනොදඩු වශ 40 ට මනොලිඩි ිය යුතු ය

1

4. බලප ලංගැනීන් ලංක්රමය
ලිඛිත ඳරීක්ණ වශ වේමුඛ් ඳරීක්ණයක් මඟිනි
5. නවේලනේ ලංනියුක්ත ලං රවීන් ලංනියමයතු ලංශප ලංනවේලප ලංන ොතුනද්සි
(i)

මමම තනතුර ව්ථීරය මමම තනතුරට හිමි ිශ්රාම ලිටුප් ක්රමය ිළියබ රයය ියනන් ඉදිරිමේදී ්නු
බන ්රතිඳ්තතිමය යරණයකට ඔබ යට්ත ිය යුතුය මතෝරා්නු බන දයදුේකරුලන් මුලින්ම
ලවර තුනක (03) ඳරිලාව කායකට යට්තල ඳ්ත කරනු බන දතර, රායය මවේලමේ මශෝ ඳෂා්ත
රායය මවේලමේ ිශ්රාම ලිටුප් වහිත තනතුරක, මවේලය ව්ථිර කරනු ිබ පුද්්මයක් මතෝරා ්නු
ිබුලමශෝත ඔහුව ඇය ලවරක ලිඩ බිලීමේ කායකට යට්තල ඳ්ත කරනු ඇත

(ii)

මතෝරා්නු බන දයදුේකරුලන් ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩයට දදාෂ
ලන මය ශා මදඳාර්තමේන්තු මරුලායනලට යට්ත ලනු ඇත

(iii) මතෝරා්නු බන දයදුේකරුලන්, රයය ියනන් නියම කරනු බන ්රතිතයකට දනුල ලින්දුව
ලින්දු පුරු දන්තදරු ිශ්රාම ලිටුප් දරමුදට තම ලිටුමඳන් දායක මුදේ ම්ිය යුතු ය
ඔවුන් වලදය ඳරීක්ණයකට ද භායනය ිය යුතු ය
(iv) මතෝරා්නු බන දයදුේකරුලන් ඳ්ත කරනු ිබීමට මඳර ඔවුන් ිළියබල ආරක්ක
නි්කාණ මතොරතුරු ලාර්තා බා ්නු ඇත
6. දයදුේකරුලන් ියනන් ඳශත වශන් වශතිකල ිළටඳ්ත (මුේ ිළටඳ්ත මනොමේ) යනය දයදුේඳ්තලට
ඇමිිතය යුතු දතර, ඉේා යනටින ිමටක මුේ ිළටඳ්ත ඉදිරිඳ්ත කෂ යුතු ය
(ද)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

උප්ඳින්න වශතිකය
දධයාඳන සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික
ලෘ්තයය සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික
ඳෂපුරුද්ද වනාථ මකමරන වශතික

7. රායයව ඳෂා්ත රායය ආයතනල මවේලය කරන
මදඳාර්තමේන්තුවආයතන ්රධානියා ශරශා එිය යුතු ය

දයදුේකරුලන්,

යනය

දයදුේඳ්ත

දදාෂ

8. තනතුරු බා ්ිනීමේ දරමුිතන් කලර මශෝ ආකාරයිනන් බඳෑේ ිනරීම තනතුරු වශා
නුසුදුසුකමක් ලනු ඇත
9. දයදුේඳත්රමයහි වශන් ලන කලර කරුණක් මශෝ ලිරදි යියි යේ දයදුේකරුමලකු මතෝරා ්ිනීමට
මඳර මවොයා ්නු ිබුලමශෝත, ඔහුව ඇය නුසුදුව්වකු බලට නේ කරනු ිබීමට ද, ඳ්ත ිනරීමමන් ඳසු
එමවේ දනාලරණය වුලමශෝත, මවේලමයන් ඳශ කරනු ිබීමට ද මශේතු ලනු ඇත
10. දයදුේඳ්ත භාර ්න්නා දලවන් දිනට ඳසුල එලනු බන මශෝ ඉශත වශන් කෂ වශතිකල ිළටඳ්ත
රහිතල එලනු බන මශෝ මදඳාර්තමේන්තුව ආයතන ්රධානීන් ශරශා එලනු මනො බන දයදුේඳ්ත
්රතික්මේඳ කරනු ිම
දයදුේඳ්ත භාර ්න්නා දලවන් දිනට ඳසුල ිමබන මදඳාර්තමේන්තුව
ආයතන ්රධානීන් මඟින් ඉදිරිඳ්ත කරනු බන දයදුේඳ්ත ද ආදර් ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය
මනොකරන ද දයදුේඳ්ත ද ්රතික්මේඳ කරනු ිම

ශ්රී ිකා ඳාර්ලිමේන්තුල,
ශ්රී යයලර්ධනපුර මකෝ්්ම්,

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ

2021 දම්රේේ මව 09 ලිනිදා
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ශ්රී ලංා ප ලංඳපලිමේන්තුවල
ආදලි ලංඅයසු්ඳත
වශ පර ලංපුව්ත පයපධිඳති ලංතනවර ලං
__________________________________________________________________________________________________

01

(ද)

මුකුරු වම් නම (සිාශනතු):-

(ආ)

මුකුරු ලලින් ශිදින්මලන නේ (සිාශනතු):-

(ඇ)

වේපූර්ණ නම (ඉිග්රීයන කිිළටේ දකුරින්) :- (Mr./Mrs./Miss.)

02

යාතික ශිඳුනුේඳ්ත දිකය:-

03

(ද)

මඳෞද්්ලික ලිිළනය :දුරකථන දිකය :-

(ආ)

කාර්යායීය ලිිළනය :දුරකථන දිකය:-

(ඇ)
04

්රමේ ඳත්රය තිඳිේ කෂ යුතු ලිිළනය
මඳෞද්්ලික

කාර්යායීය

(ද)
උඳන් දිනය:- ලර්ය
මාවය
(උප්ඳින්න වශතිකමේ ිළටඳතක් ඇමිිතය යුතුය)
(ආ) දයදුේඳ්ත භාර්න්නා දලවන් දිනට ලයව :- දවුරුදු

දිනය
මාව

05

ිලාශකව දිලාශක බල :- (ිලාශකවදිලාශක)

06

ව්ත්රීව පුරු භාලය :- (ව්ත්රීවපුරු)

07
08

ශ්රී ිකාමේ පුරලියනයකු ද යන බල :- (ඔේවනිත)
දධයාඳන ශා උවව් දධයාඳන සුදුසුකේ:- (වශතිකල ිළටඳ්ත ඇමිිතය යුතු ය)
විභපගය

වියය
යනිශව මදමෂ
්ිතතය
ඉිග්රීයනවඉිග්රීයන වාහිතයය

වපමපලිථයතු

..

දින

වමත්වූ ලංලලිය

ද මඳො ව
(වාවමඳෂ)

3

උඳපධි ලංනපමය

වියයතු

9

ලෘ්තයය සුදුසුකේ (වශතික ිළටඳ්ත ඇමිිතය යුතුය) :-

10

මලන්ත සුදුසුකේ:-

11

ඳෂපුරුද්ද (වශතික ිළටඳ්ත ඇමිිතය යුතුය)
ආයතනය

12

වි්ලවිදයපය

තනවර

වමත් ලංවූ ලංලලිය

නවේලප ලං පය

ල්තමන් රැිනයාල ිළියබ ිව්තර
(ද)
ආයතනමේ නම ශා ලිිළනය
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)
(ඉ)
(ඊ)

මුේ ඳ්තවීමේ දිනය:දිනට දරන තනතුර:මායනක මලික ලිටුඳ :දීමනා :දෂ ලිටුඳ:-

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

13

ඔබ ිනයනයේ වාඳරාධී ක්රියාලකට උවාියක දී ලිරදිකරු වී ඇ්ත ද
එමවේ නේ ඒ ිළියබ ිව්තර දක්ලන්න

14

ඔබ මීට මඳර රයය යටම්ත මවේලය කර තිම ද
එමවේ නේ එම ිව්තර වශන් කරන්න
ම ියනන් මමම දයදුේඳතහි වදශන් කර ඇති මතොරතුරු යනයේ වතය ශා නිලිරදි බලට මමයින්
වශතික කරමි මමහි වශන් යේ මතොරතුරක් දවතය මශෝ ලිරදි බලට මා මතෝරා ්ිනීමට මඳර මශිය
වුලමශෝත, මමම තනතුර වශා මා නුසුදුව්වකු වීමට්ත, මතෝරා ්ිනීමමන් ඳසු මශිය වුලමශෝත
ලන්දියක් මනොම්ලා මා මවේලමයන් ඳශකරනු ිබීමට්ත මශේතු ලන බල දනිමි
දිනය :-

දයදුේකරුමේ ද්තවන
_________________________________________________________________________________

නදඳපලිතන්තුව/ ලංආයතන ලංරධපනියපන  ලංවශති ය
(රපවය ලංනවේලනේ ලං/ඳෂපත් ලංරපවය ලංනවේලනේ නියුව, ලංඅයසු් රුලතු ලංවශප ලංඳමණි.)
ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ,
මමම ආයතනමේ ................................තනතුර දරන,........................මයාව මියව මමමනියමේ
දයදුේඳත නිර්මද් කර ඉදිරිඳ්ත කරමි ඔහුව ඇය මමම තනතුමරහි ව්ථිර කර ඇතිව මනොමිති බල්ත,
ඔහුමේවඇයමේ ලිඩ වශ ශිසීරීම වතුටුදායක බල්ත, ඔහුට මශෝ ඇයට එමරහිල ිනයානුකූ කටයුතු ිනයනලක්
මනොමිති බල්ත, එලිනි කරුණක් ිළියබල කටයුතු ිනරීමට දදශව් කර මනොමිති බල්ත වශතික කරමි
ඔහුවඇය මමම තනතුර වශා මතෝරා ්නු ිබුලමශෝත, මවේලමයන් නිදශව් කෂ ශිකව මනොශික
දිනය :-

.....................................................................
මදඳාර්තමේන්තුව ආයතන ්රධානියාමේ ද්තවන
(නි මුද්රාල)
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