.

ශ්රී ලංකා ප ලංඳපලිමේන්තුව

ඇබෑලිව

පයු ලංසමී රණ ලංහප ලංශීත රණ ලං පලිමි  ලංතනවර
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

පාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ “ පයුසමී රණ ලං හප ලං ශීත රණ ලං පලිමි ”
තනතුර වඳශා මනා මවෞඛ්ය ත්ලයකින් ශා විශි්ට චරිතයකින් යුතු ශ්රී ාිකික රවරලියනයන්ම්න්
අයදුේප් කිඳලනු ිමේ.
මමහි පශත දික්මලන ආදර් ආකෘති පත්රය ්රකාරල ිළියමය කර්් අයදුේප් 2020 ලං
සැප්තැ්බලි ලං මස ලං 04 ලිනි දින මශෝ ඊට මපර ිමෙන මවේ “ඳපලිමේන්තුවනේ ලංමහ ලංනේ ්, ලංශ්රී ලං
කා ප ලං ඳපලිමේන්තුව , ලං ශ්රී ලං වර ලිධනර ර ලං න ්ටනට” යන ලිිළනයට ලියාපදිිචි තිපෑමන් එවිය
යුතුය. ලියුේ කලරමේ ඉශෂ ලේ මකෂලමර් " පයුසමී රණ ලං හප ලං ශීත රණ ලං පලිමි  ලං තනවර"
යනුමලන් වඳශන් කෂ යුතුය. (මමම දින්වීම www.parliament.lk මලේ අඩවිය ඔව්මවේද ො
්ත ශිකිය)
1.

ැටුප් ලං ඳරිමපණර:- 2016.11.07 දිනිති අික 06/2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා
චක්රමේඛ්මේ උපමේඛ්න I අනුල මමම තනතුරට හිමි මායනක ලිටුප් පරිමාණය රු. 28,2509x 300/10x 330/3 x 380- 35,390 /- මේ. (යනයලුම අතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලිටුප්
පරිමාණයට අදා අලම ආරේභක දෂ මායනක ලිටුප රු. 62,000.00 පමණ මේ).

2.

රස් ලං සීමප  ලං :- අයදුේප් කිඳවීම අලවන් ලන දිනට ලයව අවුරුදු 18 ට මනොඅඩු ශා
අවුරුදු 35 ට මනොලිඩි විය යුතුය.

3. අධයපඳන ලං සුදුසු ්:- ලං අ.මපො.ව. (වාමානය මපෂ) විභා්ය යනිශ මශෝ මදමෂ භාාල,
්ණිතය වශ ඉිග්රීයන ඇතුළු වියයන් 6 කින් මදලරකට මනොලිඩි ලාර ්ණනකදී වම්ල
තිබීම.
4.

ෘත්තීර ලං සුදුසු ්:- ලායුවමීකරණ ශා ශීතකරණ කාර්මික ක්මේත්රමේ ාාතික ලෘ්ීයය
සුදුසුකම 4 ලිනි මට්ටමේ (NVQ Level 4) වශතිකයක් ො තිබීම.

5. ඳළර රුද්ද :- ලංිළිය්් ආයතනයක ලංලායුවමීකරණ ශා ශීතකරණ ක්මේත්රමේ ලවර තුනකට
මනොඅඩු පෂරවරුද්දක් ො තිබිය යුතුය.
6 බ ප ලංගැනීන් ලංක්රමර :- ලෘ්ීයය ශා වේමුඛ් පරීක්ණයක් මඟිනි.
7 නසේ ප ලංනිරමරතු ලංහප ලංන ොතුනද්සි:(i)

මමම තනතුර ව්ථිරය. මමම තනතුරට හිමි විශ්රාම ලිටුප් ක්රමය ිළියෙඳ රාය වියනන්
ඉදිරිමේදී ්නු ෙන ්රතිප්තිමය ීයරණයකට අයදුේකරුලන් යට් විය යුතුය.
මතෝරා ්නු ෙන අයදුේකරුලන් මලිකල ලවර තුනක (03) පරිලාව කායකට
යට්ල ප් කරනු ෙන අතර, රාාය මවේලමේ මශෝ පෂා් රාාය මවේලමේ විශ්රාම
ලිටුප් වහිත, තනතුරක මවේලය ව්ථිර කරනු ිබ රවද්්මයක් මතෝරා ්නු
ිබුලමශෝ ඔහු/ ඇය ලවරක ලිඩ ෙිලීමේ කායකට යට්ල ප් කරනු ඇත.

(ii)

මතෝරා ්නු ෙන අයදුේකරුලන් පාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය
මණ්ඩයට අදාෂ ලන මය ශා මදපාර්තමේන්තු මරුලායනලට යට් ලනු ඇත.

(iii)

මතෝරා ්නු ෙන අයදුේකරුලන්, රාය වියනන් නියම කරනු ෙන ්රතිතයකට
අනුල ලින්දඹු/ලින්දඹු රවරු අන්දරු විශ්රාම ලිටුප් අරමුදට තම ලිටුමපන්
දායක මුදේ ම්විය යුතුය.

(iv)

මතෝරා ්නු ෙන අයදුේකරුලන් වලදය පරීක්ණයකට භාානය විය යුතුය

(v)

මතෝරා ්නු ෙන අයදුේකරුලන් ප් කරනු ිබීමට මපර ඔවුන් ිළියෙඳල
ආරක්ක නි්කාණ මතොරතුරු ලාර්තා ො ්නු ඇත.

8. අයදුේකරුලන් වියනන් පශත වඳශන් වශතිකල ිළටප් (මුේ ිළටප් මනොමේ) යනය
අයදුේප්ලට ඇමිණිය යුතු අතර, ඉේා යනටින විමටක මුේ ිළටප් ඉදිරිප් කෂ යුතුය.
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

උප්පින්න වශතිකය
අධ්යාපන සුදුසුකේ වනාක මකමරන වශතික
ලෘ්ීයයමය සුදුසුකේ වනාක මකමරන වශතික
පෂරවරුද්ද වනාක මකමරන වශතික

9. රාාය/ පෂා් රාාය මවේලමේ/ රාාය විව්කා/ ලයලව්කාිළත මණ්ඩල මවේලය කරන
අයදුේකරුලන්, යනය අයදුේප් අදාෂ මදපාර්තමේන්තු/ආයතන ්රධ්ානියා ශරශා එවිය
යුතුය.
10. තනතුරු ො ්ිනීමේ අරමුණින් කලර මශෝ ආකාරයකින් ෙපෑේ කිරීම තනතුර වඳශා
නුසුදුසුකමක් ලනු ඇත.
11. අයදුේප් භාර ්න්නා අලවන් දිනට පසුල එලනු ෙන මශෝ ඉශත වඳශන් කෂ,
වශතිකල ිළටප් රහිතල එලනු ෙන මශෝ මදපාර්තමේන්තු/ ආයතන ්රධ්ානියා ශරශා
එලනු මනොෙන අයදුේප් ්රතික්මේප කරනු ිමේ. අයදුේප් භාර ්න්නා අලවන්
දිනට පසුල ිමෙන මදපාර්තමේන්තු/ ආයතන ්රධ්ානීන් මඟින් ඉදිරිප් කරනු ෙන
අයදුේප් ද ආදර් ආකෘති පත්රය ්රකාරල ිළියමය මනොකරන ද අයදුේප් ද
්රතික්මේප කරනු ිමේ.
පාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ
ශ්රී ිකා පාර්ලිමේන්තුල,
ශ්රී ායලර්ධ්නරවර මකෝ්ට්මට්,
2020 අම්ෝව්තු මව 21 ලිනි දින.

