මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්ත
ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ෙදෝරු වරුන් මගින1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි
පනත යටෙත් කඩැස්තර මැනුම් සදහා වූ ෙකොත්තුෙව් නියම හා ෙකො-2015

1. නිය
ෙසේවාදායකයා
මිනින්ෙ
ම.අ
ෙජ්.ම.අ.
ඉ.ව.ලැ

:::::-

සර්ෙව්යර් ජන
ලියාපදචි බලයලත් මිනින
මිනින්ෙදෝරු අ
ෙජ්ෂ්ඨ මිනින්ෙදෝරු අ
ඉඩම් විස්තර ලැයි

දැනට පවතින සහ වරින් නිකුත් ක ලබන ෙදපාර්තෙම්න්තු මැනුම් ෙසහ කැඩැස්තර 
මැනුම ් උපෙදස වලට අනුකූල මැනීම සහ ඇඳීම සිදු කළ. සියලුම මැ (SLD 99) ජාතික
ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට සම්බන්ධ ක. එෙසේම  කැඩැස්තර සිති, කැඩැස්තර පිඹුරු සහ ඉ
විස්තර ලැයිස්තු ෙදපාර්තෙම්න්තු මැනුම් ෙෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සපයආංඛික
දත්තපිළිවිතර වලට  සිදුළ යුතු . කැඩැස්තර සිති, ඉ.ව.ලැ. සහ හිමිකම් සහතික 
කළ හැකි සියලුම කැබලි සදහා
කැඩැස්තර පිඹුරු වල ආංඛික දත්ත ෙදපාර්තෙම්න
ෙරගුලාස 24 පරිච්ෙඡ්දෙය්  සකස් කළ යුතු අතර  දත්ත ඇතුලත් සංය ුක්ත තැටි අ
භාර  ම.අ. ෙවත පරීක්ෂා ම  සදහා භාර දිය යු. ම.අ. විසින් අදාල සි පරීක්ෂා ක
පිළිගැනීෙමන කැඩැස්තර සිතියෙම් ඉ.ව.ලැ වල අවසාන මුත පිටපත පෙද්ශීය මිනින්
කාර්යාලෙය්දීණය කළ යුත.
ඉන් අනතුරෙජ්.ම.අ. විසින් එය පරීක්ෂා කර සම්මත කරනු , සම්මත රීමට ෙපර එහ
කිසිය ම් සංෙශෝධනයක් ඇති බව දක්නට ලැබුණෙහොත් මිනින්ෙද එය නිවැරදි ක
යුත. එෙසේම ෙසේවාදායකයාෙගන් ලබා ගනු ලබන සියලව් / ෙල්ඛණ භාර දී ඒ සදහා නිශ්කා
ලබා ගත යුත.

2. ගාස්ත
2.1 රක්ෂිත , ජල මාර්ග සහ පුද්/රජෙය් මාර්ග හැර මම් කරන සියලුම කැබලි
(i) කැබැල්ලක
කැබැල්ලක
කැබැල්ලක
කැබැල්ලක
කැබැල්ලක
කැබැල්ලක

මාණය ෙහක්ටයාර0.0150 දක්වා මාණය ෙහක්ටයාර0.0250 දක්වා මාණය ෙහක්ටයාර0.1 දක්වා මාණය ෙහක්ටයාර 0.4 දක්ව මාණය ෙහක්ටයාර1.0 දක්වා මාණය ෙහක්ටයාර 2.0 දක්වා -

ර. 2800/ර. 3000/ර. 3600/ර. 5000/ර. 6000/ර. 7500/-

ඉහත අගයන්ට අතරමැදි අගයන් ගන්නා කැබලි සදහා වැඩමාණයන් අනුපාතිකව ගණ
කරනු ලබ.
උදා 1 : කැබැල්ෙල්මාණය ෙහක්ටයාර0.1075 නම, ගාස්තව

= ර. 3600/- + ර.(0.1075 - 0.1) x (5000-3600) / (0.4 - 0.1) = ර. 3,635/(ii) කැබැල්ෙල්මාණය ෙහක්ටයාර2 ට වැඩි වන ව, ස්ථාවර ගාස්තුව සමඟ වැඩි වන වර
පමාණයට ගාස්තුව ගණනය කරනු ලැ.
ස්ථාවර ගාස්තු
ෙහක්ටයාර2 ට වැඩි වන කැබලි සඳහා වැඩි වන ෙහක්ටයාර එකක
උදා 2 : (කැබැල්ෙල්මාණය ෙහක්ටයාර20.4 නම)
ස්ථාවර ගාස්තු
ෙහක්ටයාර2 සිට20.4 දක්වා
= ර. 1000 x (20.4-2.0)

1

ර. 7500/ර. 1000/= ර. 7500/= ර. 18400/ රු 25900/-

2.2 සියලුම ජල මාර්ග සහ පු/රජෙය් මාර්ග කැ සඳහා
වර්ග මීට4000 දක්වා කැබැල්ලකට.1000/- හා වර්ග මීට4000 ට වැඩි කැබලි  සදහා
ර. 1500/2.3 සියලුම ජල මාර්ග දිෙග් ෙවන් සහ රක්ෂිත කැබලි ස
ඉහත 2.1 පරිදි වූ ගතු ගණනය කර ඉන50% ෙලස ෙගවීම් ගණනය කරනු ල.
2.4 කැඩැස්තර සිතියමෙද්ශ තුඅතිෙර්ක මැ සඳහා

මැනුෙම්දී සිදුව/අතපසුවී නිසා ෙනොවන අතිෙර්ක මැනඳහා පමනක් අමතර
ගාස්තු ෙගවනු න  අතර  එහි ඉහත  2.1 පරිද ි වූ ගාස්තු ගණනය ෙගවීම් ගණන
කරනු ලැෙ. නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන අතිෙ
අවම ගාස්තුව . 7000/- ක.

2.5 සභාධිපත ෙද්පල මැනුම් ස
සභාධිපත ෙද්පල මැනුම් කිර ද ඉඩම් කැබ සදහා ඉහත  2.1 පරිද ි වූ ගාස්තු ග
කරනු ලැෙ. එහ සභාධිපත ඒකකයන් සදහා . 1500/- ක් ද අමතරව ෙපොදු සභාධි ඒකක
සදහා 750/- ක්ද වශෙයන් ෙගවීම් සි.
2.6 පැරණි මැනුම් කැබලි නැවත නියැකී
කලින් කරන ලද මැනුම් නැවත නියැකීෙම්ද ඉහත 2.1 පරිදි වූ ගාස්තු ග කර එම 
ගාස්තු මාණෙයන්15% ක පමාණයක් ෙ.
2.7 පැරණි මැනුම්රු කඩඉම් සිතියම් ෙලස පරිවර්තනය ක
කැඩැස්තර මැනුම්ෙද්ශ තුල වූ පැව්වස්ථාපි පිඹුකැඩැස්තර සිතියම් ෙලස පරිවර
කිරිෙම් දී පැරණ සහ ඉඩම් විස්තර ලැයි තුල අදාල සටහන් ෙයදීම සඳහා කැබැල්
රුපිය 50/= බැගින් ගාස්තුවක් ෙගවනු. එෙසේ වුවද එම පැරණි පිඹුරු වට 
ෙපොෙළොෙව් පිහිටුවා මනින අවස් වර්ග මාණය අනුව ඉහත 2.1 පරිදි ගාස්තුව ගණ
කර ඉන්50% ක් ෙලස ෙගවීම් කරන.
2.8 භ විෂමතාවය මත ෙහෝ ඉඩම් පරිහරණ තත්(විශාල කැල, වගුරු ) මත දුෂ්කර ෙද්ශ
ෙලස සර්ෙව්යර් ජනරාසින් තීරණය කරන ලෙද්ශ සදහා ඉහත2.1 සිට2.4 සහ 2.7 මැනුම
ගාස්තව උපරිම ෙලස10%කින් වැඩිකර ෙගවීමට ඉල්ලීම් අනුව සලක.

3. බද
(i) එකතු කළ අගය මත බද(VAT) :වැට් බ අයකරන ලබය නම ඒ සඳහා වැට් අංක ඇතුල විධි බද ඉන්ෙවොයිස් යක (Tax
Invoice) ඉදිරි කළ යුත.
(ii) මුද්දර  :ර. 25,000/- ඉක්මවාෙගවී කරන විට ඔබ විසින් ලබා ෙදනු ලබන  ලදු පත ස.25/- ක මුද්ද
අවලංගු කළ යුත.

4. ෙගවී
i. වැඩ පවරන ලද කලාපයක වැඩ සතුටුදා ෙලස නි කිරීෙ පස පමණක ගිවිසා අගයන
පකාරව ෙගවී සි ෙකෙර. අත්තිකා මුද ෙගවීම ෙහෝ  ෙවනත් කි ෙගවීමක් ෙකොනත්
පැවරීෙම්දී ෙනොකරය. සම්ම කරන ලද පිඹු නිරව කිරී ෙකොමසාරිස් වරය විස හිමික
ලියාපදිංචි ක පනෙත් 13 වන වගන්තිය අ වන විමශනෙය් දී ෙපන්වා ලබන යම
අතපස වීම නිස සි කළ යු සංෙශෝධනයක ෙව නම, අදාල  මිනින්ෙදෝරු විස අය
කිරීම ෙතොරව එම සංෙශෝධනය කළ යු ෙව.

(ii) (අ) ගිවි පකාරව වැඩ අවසන කිරී නියම දිනට  ෙහෝ ඊ පථම ම.අ. සහ  ෙජ්.ම.අ.

විසින් නියම කරන ලද සංෙ ද (ඇත්න) සිදු සම්පුර්ණ වැඩ නි කරන ලද කැඩැස්තර
සිති ෙජ්. ම.අ. ෙවත ලැබි යු අතර එම දිනට පසුමාද වන  සෑම දින ෙවනුෙවන මැනු
ගාස්තු මු මුදල 0.5% ක බැගින් ද30 දක්වාපමාද ගාස්ත අයකරන ලැෙබ. දි 30 කටත වඩා
පමාදව වැඩ සඳහා වන මු පමාද ගාස්තු සර්ෙයර ජනරාල්වරය විස තීරණ කරන ඇත.
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(ආ) ෙතෝරා ගත් ගම/ ග්.න.ෙකොට්ඨාශය ඉඩම්කට්ට100 ක ෙහෝ ෙහක. 50ක් පමණ වන ෙසේ වු
කලාපයක සිදු කළ ය ුතු මැනුම් වැඩ පැවරීම වරකදී සිදු ක, ගිවිසුම් අත්සන
ලබන දින සිට මාස එකක කාලයක් තුලදී අදාල කලාපඉඩම් කට 50 ක්ෙහෝ ෙහක්ටයාර25
ක් මැන සිතිය ම් නියමිතිය ට සම්පුර්ණ කිරීෙම් පදනම මත එම කලාපෙය ් වැඩ 
දිනය  සදහා ගිවිසුම්ගත . වැඩ පවරන ලද කලාපෙය් මැනිය ය ුතු  කට් පමානය 100
කට වඩා වැඩිවන බව මිනින්ෙදෝරුවරයාෙග් විමර්ශනෙය ්දී න්ෙන ් නම් ඒ බව වහ
අධීක්ෂන නිලධාරියා ෙවත දන්වා සිටිය යුතු අතර අධීක්ෂන නිලධඳ විමර්ශන
ෙකොට ඉඩම් කට 100 පමන මැන සිතියමක් සකස් කිරීමට සු උපෙදස් ලබාෙදනු ඇ. ඒ 
අනුව සිතිය මක කැබලි සව වැඩිවීම ම පමණක් වැඩ අවසන් කිරීෙම් දඝ ෙනොකරනු
ලැෙබ. ෙකෙසේ වුවද ගිවිසගත් කාලය තුලදි ඉඩ 100 කට වඩා වැඩි මාණයක් වුවද මැ
සිතිය ම් සකස් කිරීමට මිනින්ෙදෝරුවරයාට හැකියාව ඇත්නම් මුල් ගිවිසුම 
වැඩ නිම කිරී මට මිනින්ෙදෝරුවරයාට ඉල්ලා. එම  ඉල්ලී ම මිනින්ෙදෝරුවරය
ලිඛිතව ෙ.ම.අ. ෙවත ක්ෙෂේ විමර්ශනය නිම වහාම ඉදිරිපත් යුත.
(ඇ) අනෙප්ක් තත්වයන් මනියමිත දිනට වැඩ අවසන් කිරීමට ෙවන අවස්ථා වලද එම 
පමාදයට පිළිගත හැකි ෙන(ඇෙතොත) ගිවිසුම්ගත වැඩ අවසන් කළයුතු අධීක්ෂණය භා
ම.අ./ ෙජ්. ම.අ. හා ෙජ්. ම.අ. (දිස්ක) මගින් පළාත් සර්ෙව්යර් ජනරා නියමිත ආකෘ
පතය මගන්දැනුම්ය යුත. ෙමෙසේ ඉදිරිපත්වන ම සලකා බැලීෙමන් පමිනින්ෙදෝරු වර
වගකිව ෙනොහැකි  ෙහේතඳහා පමනක්උපරිම වශෙයනදින 14 දක්වා දින දීර්ඝයක් ලබාදීම
සර්ෙව්ය ර් ජනරාල් විසින් සි. ෙකෙසේ වුවද ඊට වැඩි කාල පමාදවීම මත ඉහත
කමෙව්දය  අනුනය කරමින් පළාත් සර්ෙව්යර් ජනරාල්ෙ සහිතව ඉදිරිපත් ක
අයදුම් සඳහා දින ර්ඝයන් ලබම  පිළඳ සර්ෙව්ය ර් ජනරාල් විසින් න අතර ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සයර් ජනරාල්ෙග් තීරණය අවසන් තී.
iii ෙමම  කාර්යය  සදහා වන මය, දව්ය, පවාහනය, උපකරණ, ලිපව්, ආංඛික මාධ යනාදිය
සදහා වන වියදම මිනින්ෙදෝරු තැන විසින් . සම්පූර්ණ කරන ලද පිඹුරුපත් වල
මුත පිටපත සදහා සහ මායිම් ගල් සද පිරිවැය මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව .

5. ෙකොන්ෙද
5.1 වැඩ අරමු:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

වැඩ පැවරීෙම් ලිපිය ක් ෙජ.ම.අ. විසින් නිකුත් කරනු , එම ලිපිෙය් සද
නියමිත දිනට ෙහෝ ඊට අදාල  කාර්යය  පිළිගැනීෙම් මිනින්ෙවරයා විසි
දිස්ක් ෙය.ම.අ. ෙවත භාර ද, ඔහ/ඇය සමග ගිවිසුම් අත්සන්මාදව වැඩ ආරම්භ
කළ යුත.
වැඩ පවරන ලද කලාපෙය ක්ෙෂේ වැඩ සදහා කාර්යය සැලැස්මක් මිනින්ෙදෝරු වරය
සකස් කර එය අධීක්ෂණය භ ම.අ.ෙග අනුමැතියට ඉදිරිපත් ක.ඉන්අනතුරුව 
අනුමත වැඩසටහන පිළිෙගඉහත 1 ෙජ්දෙය් සදහන් නියම අනුව කටයුතු.
වැඩ සපයන කලාපය තුල වමැනීමටනියම සියලුම ඉඩම් කැබලි වල මායිම් ෙවන
මැනිය යුතු අතර සෑම ඉඩම් කැබැල්ලකම හිමිකම් කිය න්නාෙග් නම සහ
සටහන් වල සදහන් කළ ය. ඉ.ව.ලැ.ෙව හිමිකම් කියන්නාෙපමනක්සදහන් කිර
පමාණවත්. යම් ඉඩමෙකොටස්වල හිමිකම් කන ෙසොයා ගැනීම අපහසු අවස්ථාවකදී
බවට කලාපයට අනුයුක්ත කරන ලද විමර්ශන නිළධාරී සහ ෙකොට්මනිළධාරීෙ
ලිඛිත තහවු ලබාෙගන එය පිඹුපරීක් කරන අවස්ථාෙව්දම.අ. ෙවත ෙගොනුව සමග 
ඉදිරිපත් කළ .
මනින්ෙදෝරුවරඉහත 4 (ii)(ආ) අනුව තීරණය  පෙද්ශයක් මැනියමිතමිතියට අ
වැඩ අවසන් කර භාර ෙදනකැඩැස්තර සිතියම උපරිම 5 ක් තුලදී අධීක්ෂණයම.අ.
විසින් පරීක්ෂා කර සංෙ(ඇත්න) සඳහා භාර ෙදන අතර, ම.අ. අත්සන් ෙකොට ෙ.
ම.අ. ෙවත ඉදිරිපතරන  එම සිතිය ම  උපරිම  5ක් තුලදී පරී ක්ෂ
සංෙශෝධන(ඇත්න) සඳහා ආපසු භාර ෙදනු . එහිද කැඩැස්තර සිතිය ම සංෙශෝධන
කිරීම සදහා ගත කරන කාලය මිනින්ෙදෝරුවරය ාණුම්ගත වන අතර අධීක
නිළධාන විසින් පිඹුරු පරීක්ෂා කිරීම සදහා ගත කරන කාලය මිනින්
ගණුම් ගත කරනු ෙනොල.
මිනින්ෙදෝරු වරයා විසින් අනුමත වැඩ සටහනට අනුව ගත කරන කාලයට අනු
වූ මාණවත් සතුටුදායගතියක් ෙපන්නුම් ක. අනවශ් ෙලස වැඩ පමාද වන්ෙන
නම් අදාල ෙජ.ම.අ/ම.අ ෙග් ෙපෞද්ගලික අවධානය ඒ සම්බන්ධව ෙයොමු . එෙසේ
සතුටුයක පගතියක් ෙනොෙපන්අවස්ථා වලද, ෙගවීමකින් ෙත, 5.2 ෙඡ්දෙය් සදහ
සියලුම ෙකොන්ෙද්සි  වලට යටත්ව වැඩ අවසන්.
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(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

ෙසේවා දායකයා ෙහෝ ෙජ්. ම.අ. විසින් නම් කරනුම.අ. වරෙයකු විසින් ෙමම ම
කටයුතු වපරිපාලන සිදු කර ක්ෙ වැඩ අධීක්ෂණය හවැඩ පරීක් කිරීම සිදු 
ලබය. අදාල දිස්ක් ෙජ.ම.අ වරයාෙග් හා ෙජ.ම.අ (බිම්ස) ෙහෝ ෙසේවා දායකයා විසි
නම් කරනු ලබන ෙවනත් .ම.අ ෙග් සමස්ථ අධීක්ෂණය යටෙත් උක්ත කාර්යය 
යුතු අතර පරිපාලන හා ෙගවීම් කටයුක් ෙජ.ම.අ විසින තාක්ෂනි ක කතු
අධීක්ෂණය හා පිඹුරු සම්මත ක.ම.අ (බිම්ස) ෙහෝ නම් කළෙජ්.ම.අ. විසින්ද 
කරනු ඇ.
ගිවිසුම ෙකත මැනුම කටයුවල අදාල  ලියාපදිංචි බලය ලත් මිනවරයා හැර 
ෙවනත් අය ෙයදවීම ෙනොකල යුතු අතර එෙසේ වන බව තහවුරු වුවෙහොත් ගාස්ත
ෙතොරව 5.2 ෙඡ්දෙය් සදහන් සියලුම ෙකොන්ෙද්සි  වලට යටත්ව වැඩ අව.
ෙමහිදී ෙයොදා ගැනීමට නියමිත ප, පරිගණක හා ඊට අදාල සියලුම උපා
මිනින්ෙදෝරුවවිසින්ම සපයා ගත . භාවිත කරනු ලබන පූර්ණමාන ආරම්භක
පැවරීමට අදාල ගිවිසුම් අත්සන්ථම පමාණ ෙශෝධනය (Calibrate) කර තිබිය ය
අතර, එම වාර්තාව දිසක් ෙජ.ම.අ ෙවත ඉදිරිපත් කළ . ෙක්ෂ් වැඩ කරන කාලෙය්
පසුගිය වසර නියමි පමාණ  ෙශෝධනය කර ඇතිදැය ෙජ්.ම.අ./ ම.අ. විසි පරීක්
කරනුඇත.
සියලුම ක්ෙ සටහන් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පයනු ලබන ක්ෙෂ ෙපොත් වල
ෙදපාර්තෙම්න්තු මැනුම් ෙරගුලාසි වලට අනුව තැ, පිඹුරුපත් වල අවදණ 
පිටපත් ෙදපාර්තෙව මගින් සපයනියැකීෙම් වල සිදු කල ය.

(x)

ගිවිසුමපමාණය තුල ඇති නියමිත  මායිම් ගල් දමා මැන පිඹුරු ස,
පැරණිපිඹුරු සංෙශෝධනය කර ඉ 1 ෙඡ්දෙය් සදහන් නියමයන්ට අනුව ව
කර භාර දී නිශ්කාෂණ ලබා ගත ය. නියමිතමිතියට අනුව නියමිත කාල
සතුටුදාය ක ෙලස වැඩ නිම කළ සිතිය.ම.අ. ෙවත  භාර  ෙදන 
මිනින්ෙදෝරුවරුන් සදහා නව ත්තුවක් හා නව ගිවිසුෙත් වැඩ
ලබාදීමට දිසක් ෙජ.ම.අ. විසින් තීරණය කළ හැකි අතර ඒ සදහා පළාත් ස
ජනරාල්ෙග ් පුර්ව අනුමැතිය ලබා . අවශ් වුවෙහොත පළාත් සර්ෙව්ය
ජනරාල්ෙග් අනුමැතියවැඩ අවසන් කළ යුතු දසංෙශෝධනය කිරීමට දික්
ෙජ්.ම.අ. ට අවකාශ ඇත. ඊට අනුකූලවවිසුමද සංෙශෝධනය කරනු.

(xi)

වැඩ සපයනු ලබන කලාපය  තු කලින් නිළ ලද ව්වස්ථාපිත පිඹු පිළිබඳ
මිනින්ෙදෝරුවරයා  පූර්ව අනයක් කල යුතු අතර ඒවායින් ආවරණය වූ බි
සඳහා කටයුතු කිරීෙම් දී ස ර්ෙව්යර් ජනරා මණ්ඩල චෙල්ඛ 01/2011 සහ 
01/2011(i) අනුගමනය  කළ යු. ෙම් සම්බන්ධ වැඩි දුර උපෙදස් අධීක්ෂණ
විමසා ලබාගත යුත.
ෙමම වසෙර් ෙහොද ගතියක් ෙපන්වනු සහ  සාර්ථකව වැඩ නිමකරන බලයල
මිනින්ෙවරුන් ෙව ඉදි වර්ය සදහා වැඩ පැවරීමට සර්ෙව්ය ර් ජනර විස
සලකා බලනුඇත.

(xii)

5.2 කාර්යසාධන බැඳුම්ක:
සිදු කරනු ලබන වැඩවල කාර්ය සාධනය විධිමත්ව පාලනය කිරීම. 20,000/- ක් වටිනා මු
තැන්පතුවක් ෙහෝ පිළිගත්  බ මාස 04 කට වලංගු වන බැදුම්කරය ක් අදාල මිනින්ෙදෝර
විසින් ගිවිසුම අත්සන් කිර, දිස්ක් ෙජෂ්ඨ මිනෙදෝරු අධිකාරී ෙවත ලබා දිය. වැඩ
සම්පූර්ණෙයන් අ වසන් වී මස එම බැදුම්කර ෙදපාරතෙම්න්තුව භාරෙය් තබා ගන්න,
මිනින්ෙදෝරු වරයාෙග් වැඩ සම්බන්ධෙයන් පහත සදහන් යම් විෂමතාවයක් ෙහෝ රජයටදු
වුවෙහොත් ෙමම බැදුම්කරයම රජෙය් ආදායමට බැර  ෙසේවා දායකයාට බලය පැවෙරනු ඇ.
අ). භාර ෙදනු ලැබූ ක්ෙෂ ෙපොත් හා ෙවනත් ෙල ආපසු භාර ෙනොදීම
ආ). භාර ෙදනු ලැබූ  මායිම් ගල් විධිමත්වීම ෙනොහැකි වී
ඇ). අදාල ගිවිසුකාරව නියමිත ද වැඩ අවසන් කර භාරෙනොදීම
ඈ).මැනුෙම් සහ සකස කරන ලද පිඹුෙනියම කනු ලැබූ සංෙශෝ සිදු කිරඅෙපොෙහොසත්වී
ඉ). නීත්නුකූල ෙනොවන අන්දමින්  මැනුම් කටයුතු ස
ඊ). ඉහත සදහන් තත්ත්වයන්ට අමතරව ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි කඩ කිරී
තවද සිදු වී ඇති වෘ විෂමචාරයන් පිළිබදව මිනින්ෙදෝරු වරයාට එෙරහිව මැ ෙවත
දැන්වීමට ෙසේවාදායකයා කටයුතු කර. ෙමයට අමතරව මිනින්ෙදෝරුවරයාෙග් නම ෙදපාර්
වැඩ සැපයීම යටෙත් අසාධු ෙල්ඛන ගතකිරීමට සර්ෙව්යර් ජනරාල් වරයාෙග් අභිමතය ප
ඇත.
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