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ඇබෑලිතු 

නින ෝජ්ය ලංම්බතුීක ණ  ලංංාිනනතුු තනතුණ 
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ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ පුරප්ඳාඩුල ඳලතින “නින ෝජ්ය ලං

ම්බතුීක ණ  ලංංාිනනතුු” තනතුර වශා මනා මවෞඛ්ය ත්ත්තලයිනන් ශා ිශිෂට  රිතතයිනන් ුතතු ්රී 
ාාංිනක පුරලැසියන්මෙන් අයදුේඳ්ත කැලනු ැමේ. 

 

මමහි ඳශත දැක්මලන ආදර් ආකෘති ඳත්රය ප්රකාරල ිළිමය කරේත අයදුේඳ්ත 2020 ලං

මැප්තැ්බලි මම 04  ලං න දින මශෝ ඊ  මඳර ැමෙන මවේ  “රපලිමේන්තුතුනේ ලංමහ ලංනේ ්, ලංශ්රී ලංකා ප ලං

රපලිමේන්තුතු , ලං ශ්රී ලං ජ්  ලිපනර,ණ, ලං න ෝටනට” යන ලිිළනය  ලියාඳදිාංචි තැඳෑමන් එිශය ුතතු ය. 

ලිුතේ කලරමේ ඉශෂ ලේ මකෂලමර් “නින ෝජ්ය ලංම්බතුීක ණ  ලංංාිනනතුු” යනුමලන් වශන් කෂ 
ුතතු ය. (මමම මතොරතුරු www.parliament.lk මලේ අඩිශය ඔවටමවේ ද ොෙත ශැින ය)  

 

 ලං ලං ලං1. ලං ැටුප් ලංරරිමප  : 
 

 

2016.11.07 දිනැති අාංක 06/2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I අනුල 
මමම තනතුර  හිමි මාසික ලැටුප් ඳිතමාණය රු. 62,595 – 7 x 1,630 / 6 x 2,170 – 87,025  /- 
මේ. (ලර්ත ඉාංජිමන්රු දීමනාල වශ අමනකු්ත අතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලැටුප් ඳිතමාණය  
අදාෂ අලම ආරේභක දෂ මාසික ලැටුඳ රු. 150,000.00 ඳමණ මේ) 
 

2.   ම් ලංසීමප : 
 

අයදුේඳ්ත භාරෙැනීම අලවන් ලන දින  ලයව අවුරුදු 30   මනො අඩු ශා අවුරුදු 45   මනොලැඩි 
ිශය ුතතුය. (ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ මවේලය වටථිර කර ඇති 
අයදුේකරුලන් වශා වශ රාජ්ය/ ඳෂා්ත රාජ්ය මවේලමේ මවේලය වටථිර කර ඇති අයදුේකරුලන් 
වශා ඉශත උඳිතම ලයවට සීමාල අදා මනොමේ) 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං3. අපයපරන ලංසුසුසු ්: 
 

ිශටල ිශදයා ප්රතිඳාදන මකොමින් වභාල මඟින් ිළිෙනු ෙන ිශටල ිශදයායක ඉාංජිමන්රු 
ිශදයාමේදී (ිශදුලි/ඉමක්මරොනිකක්) උඳාධිධාිතමයකු වීම.  
  

       4.  ෘත්තී  ලංසුසුසු ්: 
 

2017 අාංක 4 දරන ්රී ාංකා ඉාංජිමන්රුලරුන්මේ වභාමේ ඳනත  අනුල වටථාිළත ිළිේත 
ඉාංජිමන්රු ආයතනයක ලර්ත ඉාංජිමන්රු වාමාජික්තලය  ො තිබීම.  
 

5. ලංරළර,ුද්ද:  
 

ිශදුලි/ඉමක්මරොනිකක් ඉාංජිමන්රු ක්මේත්රමේ ඳෂපුරුද්දක් ො තිබිය ුතතුය. මෙොඩනැගිලි නඩ්තතු 
අාංමේ ඳෂපුරුද්දක් ඇති අය මකමරහි ලැඩි වැෂිනේක් දක්ලනු ැමේ. 
 

මටහන ලං : ංහත ලං (3) ලං හි ලං මඳහතු ලංසුසුසු ් ලංම්පූලි   ණ ලංඇති ලං රපලිමේන්තුතුනේ ලං මහ ලං නේ ්නේ ලං
 පලි  ලංමණ්ඩකනේ ලං මණ ලං10 ලං ට ලංනනොඅඩු ලංරළර,ුද්දක් ලංමහිත ලංමපමපින  ලං / ලංමපමපින ප තුට ලංද ලංන් ලං
මඳහප ලංඅ සු් ලං ක ලංහැ . ලං 

 

 ලං ලං ලං ලං  ලං6. බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රම : 
 

වේමුඛ් ඳරීක්ෂණයන් මඟිනික.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. නමේ ප ලංනි ම තු ලංහප ලංන ොතුනද්සි ලං: 
 

(i) මමම තනතුර වටථිරය. මමම තනතුර  හිමි ිශශ්රාම ලැටුප් ක්රමය ිළිෙ රජ්ය ිශසින් 
ඉදිිතමේදී ෙනු ෙන ප්රතිඳ්තතිමය ීරරණයක  අයදුේකරුලන් ය ්ත ිශය ුතතුය.  මතෝරා 
ෙනු ෙන අයදුේකරුලන් මලිකල ලවර තුනක (03) ඳිතලාව කායක  ය ්තල ඳ්ත 
කරනු ෙන අතර, රාජ්ය මවේලමේ මශෝ ඳෂා්ත රාජ්ය මවේලමේ ිශශ්රාම ලැටුප් වහිත, 
තනතුරක මවේලය වටථිර කරනු ැබ පුද්ෙමයක් මතෝරා ෙනු ැබුලමශෝත ඔහු/ ඇය 
ලවරක ලැඩ ෙැලීමේ කායක  ය ්තල ඳ්ත කරනු ඇත. 

 
 

(ii)  මතෝරා ෙනු ෙන අයදුේකරුලන් ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩය  
අදාෂ ලන මය ශා මදඳාර්තමේන්තු මරුලාසිල  ය ්ත ලනු ඇත. 

 

(iii) මතෝරා ෙනු ෙන අයදුේකරුලන්, රජ්ය ිශසින් නිකයම කරනු ෙන ප්රතිතයක  අනුල 
ලැන්දඹු/ලැන්දඹු පුරු අන්තදරු ිශශ්රාම ලැටුප් අරමුද  තම ලැටුමඳන් දායක මුදේ 
මෙිශය ුතතුය.   

 

(iv)  මතෝරා ෙනු ෙන අයදුේකරුලන් වලදය ඳරීක්ණයක  භාජ්නය ිශය ුතතුය 
 

(v)  මතෝරා ෙනු ෙන අයදුේකරුලන් ඳ්ත කරනු ැබීම  මඳර ඔවුන්  ිළිෙල ආරක්ක 
නිකටකාණ මතොරතුරු ලාර්තා ො ෙනු ඇත. 

 

8. අයදුේකරුලන් ිශසින් ඳශත වශන් වශතිකල ිළ ඳ්ත (මුේ ිළ ඳ්ත මනොමේ) සිය 
අයදුේඳ්තල  ඇමිණිය ුතතු අතර, ඉේා සිටින ිශම ක මුේ ිළ ඳ්ත ඉදිිතඳ්ත කෂ ුතතුය. 

 

(අ)  උප්ඳැන්න වශතිකය 
(ආ) අධයාඳන සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික 
(ඇ)  ලෘ්තීරයමය සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික 
(ඈ) ඳෂපුරුද්ද වනාථ මකමරන වශතික 

 

9. රාජ්ය/ ඳෂා්ත රාජ්ය ආයතනල මවේලය කරන අයදුේකරුලන්, සිය අයදුේඳ්ත අදාෂ 
මදඳාර්තමේන්තු/ආයතන ප්රධානිකයා ශරශා එිශය ුතතුය. 

 

10. තනතුර ො ෙැනීමේ අරමුණින් කලර මශෝ ආකාරයිනන් ෙඳෑේ ිනරීම තනතුර වශා 
නුසුදුසුකමක් ලනු ඇත. 

 

11. අයදුේඳ්ත භාර ෙන්නා අලවන් දින  ඳසුල එලනු ෙන මශෝ ඉශත වශන් කෂ, වශතිකල 
ිළ ඳ්ත රහිතල එලනු ෙන මශෝ මදඳාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්රධානිකයා ශරශා එලනු මනොෙන 
අයදුේඳ්ත ප්රතික්මේඳ කරනු ැමේ.  අයදුේඳ්ත භාර ෙන්නා අලවන් දින  ඳසුල ැමෙන 
මදඳාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්රධානීන් මඟින් ඉදිිතඳ්ත කරනු ෙන අයදුේඳ්ත ද ආදර් ආකෘති 
ඳත්රය ප්රකාරල ිළිමය මනොකරන ද අයදුේඳ්ත ද ප්රතික්මේඳ කරනු ැමේ. 

 
 
 
 

 

      ඩේලිේ. බී. ඩී. දවනායක 
ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ 

්රී ාංකා ඳාර්ලිමේන්තුල, 
්රී ජ්යලර්ධනපුර මකෝ ට ් ම්, 
2020 අමෙෝවටතු මව 21 ලැනික දින. 


