මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් මැනුම් සිදු කර කඩඉම් සිතියම් හා
පිඹුරු පිළිෙයල කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවරුන් ලියාපදිංචි කිරීම
2015 වර්ෂය සඳහා සුදුසුකම්, ෙතෝරා ගැනීෙම් කමය හා සාමාන්ය උපෙදස්
1. සුදුසුකමz
I.

කැඩැස්තර මැනුම් සදහා ප්රතීතන සහතික ලත් ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවරුන් පමණක් ෙමම
කාර්යය සදහා ෙතෝරා ගැනීමට නියමිතය. මැනුම් වැඩ පැවරීම සදහා ඒ වසරට අදාලව වාර්ෂික බලපත්රය
ඔවුන් ෙවත තිබිය යුතුය.

II.

පූර්ණමාන භාවිතා කර මැනුම් කිරීෙම් සහ පරිගණක ආශ්රෙයන් ආංඛික කැඩැස්තර සිතියම් නියැකීම
ෙමන්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සපයනු ලබන ආංඛික දත්ත පිළිවිතර සහ ප්රමිතිය අනුව ඉඩම් විස්තර
ලැයිස්තු පිළිෙයල කිරීෙම් හැකියාව සහ සර්ෙව්යර් ජනරාල් විසින් වරින් වර නියම කරන නව තාක්ෂණික
ශිල්ප ක්රම හදුන්වා දීෙම්දී ඒවාට අනුවර්තනය වීෙම් හැකියාව අයදුම්කාර ලියාපදිංචි බලයලත්
මිනින්ෙදෝරුවරුන්ට තිබිය යුතුය.

2. ෙතෝරා ගැනීෙම් කමය
ෙමය රජය මගින් පකාශයට පත් කරන ලද ඉලක්කගත ජාතික වැඩසටහනක් බැවින්, එය කාර්යක්ෂමව
ඉදිරියට ෙගන යෑම සදහා සුදුසු ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවන් ෙමම කාර්යයට ෙතෝරා ගැනීමට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබන ඇගයීම් මණ්ලයක් මගින් ලබාෙදන
නිර්ෙද්ශ සහ පළාත් සර්ෙව්යර් ජනරාල්වරුන්ෙගන් ලබාගන්නා නිර්ෙද්ශ මත කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
කලින් කරන ලද කැඩැස්තර මැනුම් සම්බන්ධව අයදුම්කරුවන් සපයන ෙතොරතුරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු
ෙතොරතුරු සමග ගලපා ඇගයීම් කටයුතු සිදුකරන අතර ෙතොරතුරු රහිතව ෙහෝ අඩුපාඩු සහිතව ඉදිරිපත්
වන අයදුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ෙතොරතුරු පමණක් ෙයොදා ගනිමින් ඇගයීම් සිදු කරනු ඇත. එෙසේ
ෙතෝරාගන්නා අය හට වැඩ සැපයීෙම්දී පහත අනුපිළිෙවල ෙයොදා ගනු ඇත.
I.

2010 සිට 2014 දක්වා වසරවල බිම්සවිය වැඩ සටහන යටෙත් වැෙඩහි නිරතවන ලද ලියාපදිංචි බලයලත්
මිනින්ෙදෝරුවරුන් අතරින් අෙප්ක්ෂිත සාධනීය වැඩ පගතියක් ෙපන්වන ලද ලියාපදිංචි බලයලත්
මිනින්ෙදෝරුවරුන් හට පමුඛතාවය ලබා ෙදනු ඇත.

II.

අෙප්ක්ෂිත සාධනීය පගතියට අඩු නමුත් අවම කැබලි 40ක මාසික සාමාන්ය පගතියක් ඇති අයදුම්කරුවන්
අයදුම්කාර නවක ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරුවරුන් හා සමාන පමාණවලින් සලකා කටයුතු කරනු
ලැෙබ්.

III.

මාසික සාමාන්ය වැඩ පගතිය කැබලි 40කට අඩු අයදුම්කරුවන්ට ඇගයීම් ෙල්ඛණෙය් අවම පමුඛතාවය
හිමිවන අතර ඔවුන් පිළිබදව කටයුතු කිරීෙම්දී පසම්පාදන මණ්ඩල තීරණය මත කටයුතු කරනු ඇත.

IV.

අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන දිනදී සහ ගිවිසුම්ගත වන අවස්ථාව වන විට ඕනෑම භූෙගෝලීය
තත්වයන් යටෙත් ක්ෙෂේත මැනුම් කිරීමට හැකිවන පරිදි මනා ශාරීරීක ෙයෝග්යතාවයකින් යුක්ත විය යුතුය.

V.

2010-2014 වර්ෂ දක්වා වර්ෂවලදී කැඩැස්තර මැනුම් වැඩ භාර ෙගන වැඩ අවසන් ෙනොකරන ලද ෙහෝ
වැඩ භාර ෙගන අනවශ්ය ෙලස වැඩ පමාද කරන ලද ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අසාධුෙල්ඛණගත කර
ඇති ෙහෝ අයදුම්කරුවන්ෙග් අයදුම්පත් ඇගයීම් ෙනොකරනු ලැෙබ්.

VI.

ඉහත කී සියලුම ෙතෝරා ගැනීම් හා වැඩ පැවරීම එක් එක් දිස්තික්කෙය් ඒ වන විට කිරීමට ඇති වැඩ
පමාණයන් අනුව පමණක් තීරණය ෙව්.

VII.

වැඩ පැවරීෙම් අවසාන තීරණය ගැනීෙම් බලය සර්ෙව්යර් ජනරාල් සතු ෙව්.

1 | පි ටු ව

3. සාමාන්ය උපෙදස්
I.

අදාල පෙද්ශෙය් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් සහකාර ෙකොමසාරිස් වරයා විසින් තීරණය කළ සහ බලයලත්
මිනින්ෙදෝරුවරයා විසින් මායිම් නිරවුල් බවට ක්ෙෂේතෙය්දී හදුනා ෙගන සහකාර ෙකොමසාරිස් වරයා
විසින් අනුමත කරන ලද සියලුම ඉඩම් කැබලිs වල මායිම් , මායිම් ගල් ආඥා පණතට අනුව මායිම් ගල්
ෙයොදා ෙහෝ ස්ථිර මායිම් සහිතව මැනුම් කළ යුතුය.

II.

මායිම් ආරවුල් සහිත ෙහෝ අධිකරණ කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කර ඇති යාබදව පිහිටි ඉඩම්
කැබලි සියල්ල එක ඉඩම් කැබැල්ලක් ෙලස මැනුම් කළ යුතුය.

III.

ගැටළු සහිත ඉඩම් වල මැනුම් කටයුතු සදහා වැඩිදුර උපෙදස් අධීක්ෂනය භාර මිනින්ෙදෝරු අධිකාරී
ෙවතින් ලබා ගත යුතුය.

IV.

මායිම් ගල් , ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරු තැන විසින් පවාහනය කර ගත යුතුය.

V.

මැනීමට යටත් වන පෙද්ශෙය් එක් කලාපයක් සදහා කලාපෙය් විශාලත්වය සලකා මූලික පාලන ලක්ෂ්ය
පිහිටුවා දීම මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කළ පසු (SLD99) ජාතික ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට
අනුව පාලන පරිකමණ හා අෙනකුත් සියළුම විස්තර මැනුම් සිදු කළ යුතු ෙව්.

VI.

මැනුමට අදාල පෙද්ශෙය් පැරණි ෙල්ඛණ ආදිය පරීක්ෂා කිරීම අදාල පාෙද්ශීය මිනින්ෙදෝරු කාර්යාලෙය්දී
ෙහෝ ෙනොවැලැක්විය හැකි අවස්ථාවකදී දිස්තික් ෙජ්යෂ්ඨ මිනින්ෙදෝරු අධිකාරීෙග් අනුමැතිය මත
දිස්තික් මිනින්ෙදෝරු කාර්යාලෙය්දී සිදු කළ යුතුය.

VII.

ෙමම කැඩැස්තර මැනුම් හා පිඹුරු කටයුතු සියල්ලම කැඩැස්තර මැනුම් සම්බන්ධෙයන් වන සර්ෙව්යර්
ජනරාල්ෙග් ෙරගුලාසි සහ උපෙදස් වලට අනුකූලවම සිදු කළ යුතුය.
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