ම ොනරොගල දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලීය සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ ව්යව්ස්ත්රථොව්
(2019.12.09 දින පැව්ති හ ස්ත්භො රැස්ත්රීමම්දී සිදුකළ ස්ත්ංම ෝධන ද ස්ත්හිතයි)
01.

හැඳින්වී .
ම ොනරොගල දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලයට අදොළ වන පරිදි පිහිටුවො ගත් ම

සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග ය "ම ොනරොගල දිස්ත්රික්

මේකම් කොර්යොලීය සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග ය" මලස්ත් හඳුන්වනු ලැමේ.
02.

කොර්යොලීය ලිපිනය.
දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලය, ම ොනරොගල.

03.

පර ොර්ථ හො මස්ත්රව්ොව්න්ව.
ම ොනරොගල දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලීය සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ඇති සියලු ස්ත්ො ොජික ස්ත්ො ොජිකොවන්
අතර සුහදතොවය වර්ධනය කිරී , එය නොව පවත්වොමගන යො ස්ත්හ ඔවුන්මේ සුභ ස්ත්ොධනය ප්රධොන පර ොර්ථයන් මේ. එකී
පර ොර්ථ ස්ත්ොධනය කරනු වස්ත්ර පහත වැඩස්ත්ටහන් ක්රියොත් ක කිරී ට අමේක්ෂො මකමර්.
1. අමනයෝනයොධොර ක්ර යක් පවත්වොමගන යො .
2. ස්ත්ො ොජිකයන් ස්ත්ඳහො ක්රීඩො හො පුස්ත්රතකොල පහසුකම් ස්ත්ංවර්ධනය
3. අව ංගලයොධොර ක්ර යක් ඇති කිරී .
4. ණය මයෝජනො ක්ර යක් ඇති කිරී
5. වොර්ික සුහද හමුවක් පැවැත්ී
6. දරුවන්මේ අධයොපන ජයග්රහණ මවනුමවන් දී නො ලබොදී
7.

රණයකදී, බරපතල තත්වමේ අස්ත්නීපයකදී මහෝ හදිසි ස්ත්ැත්ක කදී ආධොර / ණය මුදේ ලබොදී

8. ස්ත්ො ොජිකයන්ට අර්ථදොයක වූ මවනත් සුභ ස්ත්ොධක පහසුකම් ඇති කිරී .
3.1

අමනයෝනයොධොර ක්ර යක් පව්ත්ව්ොමගන යො .

3.1.1

ස්ත්රථොන ොරු ලබො යන ස්ත්ො ොජික ස්ත්ො ොජිකොවන් ස්ත්ඳහො ස්ත්මු ගැනීමම් ස්ත්ොද පැවැත්ී .
සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ඇති නිලධොරිමයකු / නිලධොරිනියක ස්ත්රථොන ොරු ලබො යන අවස්ත්රථොවකදී පහත
ස්ත්ඳහන් පරිදි ස්ත්ංග මේ අරමුදේ වැය මකොට ස්ත්මු ගැනීමම් ස්ත්ොද පවත්වො ස්ත් රු තිලිණයක් පිළිගැන්ිය යුතුයි. මදනු ලබන
ස්ත් රු ඵලකය ස්ත්ඳහො වැය වන මුදල නිලධොරියොට ලබොමදනු ලබන ස්ත් රු තිලිණමයහි මුදලින් අඩු මනොකළ යුතුයි. එ
මුදල ස්ත්ංග මේ අරමුදලින් දැරිය යුතුයි.

3.1.2

(අ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ොස්ත් 06 මහෝ 06 ට වැඩි අවු: 01 මහෝ 01 ට අඩු

-

රු: 4,000.00

(ආ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 01 ට වැඩි හො අවු : 02 මහෝ 02 ට අඩු

-

රු: 6,000.00

(ඇ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 02 ට වැඩි හො අවු : 05 මහෝ 05 ට අඩු

-

රු: 8,000.00

(ඈ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 05 ට වැඩි හො අවු : 10 මහෝ 10 ට අඩු

-

රු: 11,000.00

(ඉ)

-

රු: 15,000.00

ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 10 ට වැඩි

ිශ්රො ලබො යන ස්ත්ො ොජික ස්ත්ො ොජිකොවන් ස්ත්දහො ස්ත්මුගැනීමම් ස්ත්ොද පැවැත්ී .
ස්ත්ංග මේ ස්ත්ක්රීය ස්ත්ො ොජිකයකු ිශ්රො

ලබො යන අවස්ත්රථොවකදී පහත ස්ත්දහන් පරිදි ස්ත්ංග මේ අරමුදේ වැය මකොට ස්ත්මු

ගැනීමම් ස්ත්ොද පවත්වො ස්ත් රු තිලිණයක් පිළිගැන්ිය යුතුය. මදනු ලබන ස්ත් රු ඵලකය ස්ත්ඳහො වැය වන මුදල නිලධොරියොට
ලබොමදනු ලබන ස්ත් රු තිලිණමයහි මුදලින් අඩු මනොකළ යුතුයි. එ මුදල ස්ත්ංග මේ අරමුදලින් දැරිය යුතුයි.
(අ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ොස්ත් 06 මහෝ 06 ට වැඩි අවු: 01 මහෝ 01 ට අඩු
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-

රු: 5,000.00

(ආ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 01 ට වැඩි හො අවු : 02 මහෝ 02 ට අඩු

-

රු: 8,000.00

(ඇ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 02 ට වැඩි හො අවු : 05 මහෝ 05 ට අඩු

-

රු: 10,000.00

(ඈ) ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 05 ට වැඩි හො අවු : 10 මහෝ 10 ට අඩු

-

රු: 13,000.00

(ඉ)

-

රු: 20,000.00

ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො අවු: 10 ට වැඩි

3.1.3.ඉහත 3.1.1 හො 3.1.2 යන අවස්ත්රථොවලදී ස්ත්ංග්රහ කටයුතු ස්ත්දහො රු: 4,000.00 ක උපරි යකට යටත්ව ස්ත්ංග මේ
අරමුදලින් ියදම් දැරී ට හැකිය.
3.2

ක්රීඩො හො පුස්ත්රතකොල පහසුකම් ඇති කිරී
ස්ත්ෑ ස්ත්ො ොජික ස්ත්ො ොජිකයකුට ස්ත්ො ොජිකත්වය ලද දින සිට ම

3.2.1

පහසුකම් භුක්ති ිදී ට අවස්ත්රථොව ස්ත්ැලමස්ත්ර.

පුස්ත්රතකොල මපොත් පරිහරණය කිරීමම්දී පහත මකොන්මේසි වලට එකඟව කයුතු කළ යුතුය.
❖ ලබොගත් මපොතක් ස්ත්ති 02ක් තුළ නැවත භොර දිය යුතු අතර ප්ර ොද වන ස්ත්ෑ දිනකට රු: 5/= බැගින් වූ දඩ මුදලක් අය
මකමර්.
❖ ලබො ගත් මපොතක් අස්ත්රථොන ගතී නම් එහි වටිනොක මහෝ වටිනොක ට ස්ත්රිලන මපොතක් ලබො දිය යුතුය.

3.3

අව් ංගලයොධොර ක්ර යක් ඇති කිරී .

3.3.1

ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ොස්ත් 06ක් ඉකුත්වූ ස්ත්ෑ ස්ත්ො ොජිකමයකුට අව ංගලයොධොර ප්රතිලොභ හිමික ලැමේ.

3.3.2

එකී ප්රතිලොභ පහත ස්ත්ඳහන් පරිදි මගවනු ලැමේ.
(අ)

ස්ත්ො ොජිකයොමේ රණයකදී

-

රු: 40,000.00

(ආ) කලත්රයොමේ රණයකදී

-

රු: 30,000.00

(ඇ) ස්ත්ො ොජිකයොමේ ව / පියො, අිවොහක දරුවන්

-

රු: 30,000.00

-

රු: 30,000.00

(ඈ) කලත්රයොමේ ව / පියො
(ඈ) අිවොහක ස්ත්ො ොජිකයකු නම් අිවොහක ස්ත්මහෝදර ස්ත්මහෝදරියන්
3.3.3

අව ංගලය උත්ස්ත්වයට ස්ත්හභොගී ී ට මනොහැකි නම්, දොන ය පිංක ට ස්ත්හභොගී ීමම්දී ඒ මවනුමවන් දැරී ට සිදුමවන
ග න් ගොස්ත්රතු (වොහන කුලිය) සියලු ස්ත්ො ොජිකයින්මගන් ස්ත් ොනව අය කරනු ලැමේ. ස්ත්ො ොජිකයන්ට පහසුවන පරිදි
අවශ්ය අවස්ත්රථොමවදී ගරු භොණ්ඩොගොරික ිසින් ග න් ගොස්ත්රතුව ස්ත්ංග මේ අරමුදලින් දරනු ලබන අතර පසුව එළමෙන
පළමු වැටුේ දිනමේදී ස්ත්ංග යට එ මුදල ප්රතිපූර්ණය කිරී ට ස්ත්ො ොජිකත්වය බැඳී සිටී.

ස්ත්ැ.යු.

අව් ංගලය උත්ස්ත්ව්යට යම් ස්ත්ො ොජිකමයකු මපෞද්ගලිකව් ස්ත්හභොගී මනොවුව්ත් මපොදුමේ ම

ග න්ව ගොස්ත්රුව් මගී ට

බැදී සිටී.
3.4

ණය මයෝජනො ක්ර යක් ඇති කිරී

3.4.1

ස්ත්ංග මේ ණය මුදල රු: 250,000.00කින් ස්ත් න්ිත වන අතර, වරප්රස්ත්ොද හිමි ස්ත්ෑ

ස්ත්ො ොජිකමයකුට

ණය මුදලක්

ලබො ගැනී ට හිමිකම් ලැමබනු ඇත.
3.4.2

වරකට ලබොගත හැකි උපරි

ණය මුදල රු: 15,000.00කි. එ

ණය මුදල 1.5%ක

ොසික මපොලියක්ද ස්ත් ග ස්ත් ොන

වොරික දහයකින් (10) අඛණ්ඩව මගවො නි කළ යුතුය.
3.4.3

ණය ස්ත්ඳහො ඉේලුම් කරන ස්ත්ො ොජිකයින් අතුරින් ඉේලුම් කරන අනුපිළිමවලට අනුව ණය නිකුත් කිරී කරනු ලැමේ.

3.4.4

ලබොගත් ණය මුදලක් මගවො නි මකමරන තුරු අලුතින් ණය මුදලක් ලබො ගැනී ට හිමික ක් මනොලැමබනු ඇත.
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3.4.5

ණය ඉේලුම් කිරීමම්දී ඒ ස්ත්ඳහො ස්ත්ංග ය ිසින් පිළිමයල කර ඇති ණය ඉේලුම් පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ණයකරු
මවනුමවන් ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකයින් මදමදමනකු ඇපකරුවන් වශ්මයන් අත්ස්ත්න් කළ යුතුය. ඇපකරුවන් මදමදනො
අනිවොර්යමයන් ම ොනරොගල දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලමේ වැටුේ මේඛණමයන් වැටුේ ලබන්නන් ිය යුතුය.

3.4.6

ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ොස්ත් 06ක් ඉක් වො හො අඛණ්ඩව ස්ත්ො ොජික මුදේ මගවො ඇති ස්ත්ො ොජිකයන්ට ප ණක් ණය මයෝජනො
ක්ර ය යටමත් ණය ලබො ගැනී ට හිමිකම් ඇත.

3.5

ව්ස්ත්රකට ව්රක් සුහද හමුව්ක් පැව්ැත්ී
වස්ත්රකට වරක් ස්ත්ො ොජිකයන්මේ හො ඔවුන්මේ පවුලවල අය ප ණක් ස්ත්හභොගී ී ිමශ්රෂ සුහද හමුවක් පැවැත්ී
මහෝ ිමනෝද චොරිකොවක් යො . ඒ මවනුමවන් ස්ත්ංග ය දරන මුදල හ ස්ත්භොවකින් තීරණය කළ යුතුය.

3.6

දරුව්න්වමේ අධයොපන ජයග්රහණ මව්නුමව්න්ව දී නො ලබොදී
ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො

ොස්ත් 06 ඉක් වූ ස්ත්ො ොජික/ස්ත්ො ොජිකොවන්මේ දරුවන්ට ම

ප්රතිලොභ ලැබී

ස්ත්ඳහො

හිමික ලැමේ.
3.6.1

05 මශ්රරණිය ශිෂයත්ව ිභොගය ස්ත් ත් දරුවන් ස්ත්ඳහො දී නො ලබොදී
ඉහත පරිදි ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ඇති ස්ත්ො ොජිකමයකුමේ / ස්ත්ො ොජිකොවකමේ දරුවකු ශිෂයත්ව ිභොගය ස්ත් ත් වූ
ිට රු: 5,000.00 ක දී නොවක් මගී . ම

ප්රතිලොභය ලබො ගැනී ස්ත්ඳහො අදොළ ඉේලීම් ලිපිය ස්ත් ග කඩඉම් ලකුණු

ස්ත්හ දරුවොමේ ප්රතිඵල දැක්මවන මේඛණය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
3.6.2

අ.මපො.ස්ත්. (ස්ත්ො ොනය මපළ) ිභොගය ස්ත් ත් දරුවන් ස්ත්ඳහො දී නො ලබොදී
ඉහත පරිදි ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ඇති ස්ත්ො ොජිකමයකුමේ / ස්ත්ො ොජිකොවකමේ දරුවකු අ.මපො.ස්ත්. (ස්ත්ො ොනය
මපළ) ිභොගය ස්ත් ත් ීමම්දී ලබොගනු ලබන A ස්ත්ො ොර්ථ ස්ත්ඳහො පහත ස්ත්ඳහන් සී ොවන්ට යටත්ව පහත ස්ත්ඳහන් පරිදි
ප්රතිලොභ මගවනු ලැමේ.
I.

අනිවොර්යමයන් අ.මපො.ස්ත්. (උස්ත්ස්ත්ර මපළ) හැදෑරී ස්ත්ඳහො සුදුසුකම් ලබො තිබිය යුතුයි.

II.

අව වශ්මයන් A ස්ත්ො ොර්ථ 05 ක් ලබොමගන තිබිය යුතුයි.

ම

සුදුසුකම් මදක ස්ත්පුරො ඇති නම් අව වශ්මයන් A ස්ත්ො ොර්ථ 05 ක් ලබොමගන තිමේ නම් රු: 5,000.00 ක මුදලක්ද

වැඩි වන A ස්ත්ො ොර්ථයක් ස්ත්ඳහො රු: 1,000.00 බැගින් උපරි මුදල රු: 9,000.00 ක් දක්වො මගීම් කරනු ලැමේ.
ම

ප්රතිලොභය ලබො ගැනී

ස්ත්ඳහො අදොළ ඉේලීම් ලිපිය ස්ත් ග දරුවොමේ ප්රතිඵල දැක්මවන මේඛණය ඉදිරිපත් කළ

යුතුයි.
3.6.3

අ.මපො.ස්ත්. (උස්ත්ස්ත්ර මපළ) ිභොගය ස්ත් ත් දරුවන් ස්ත්ඳහො දී නො ලබොදී
අ.මපො.ස්ත්. (ස්ත්ො ොනය මපළ) ිභොගය ස්ත් ත් රජමේ ිශ්රව ිදයොලයකට ඇතුළත් ී ට සුදුසුකම් ලබන දරුවන් ස්ත්ඳහො
රු: 12,000.00 ක දී නොවක් මගී .
ම

ප්රතිලොභය ලබො ගැනී

ස්ත්ඳහො අදොළ ඉේලීම් ලිපිය ස්ත් ග දරුවොමේ ප්රතිඵල දැක්මවන මේඛණය ස්ත්හ ිශ්රව

ිදයොල ප්රමේශ්ය ස්ත්ඳහො සුදුසුකම් ලත් බවට අදොළ ිශ්රව ිදයොලය ගින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
3.7

රණයකදී, බරපතල තත්ව්මේ අස්ත්නීපයකදී මහෝ හදිසි ස්ත්ැත්ක කදී ආධොර / ණය මුදේ ලබොදී
ම

ප්රතිලොභ ස්ත්ඳහො හිමිකම් ලැබී ට නම් ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො

ස්ත්ො ොජික මුදේ මගවො තිබිය යුතුයි.
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3.7.1

බරපතල තත්වමේ අස්ත්නීපයකදී ආධොර මුදලක් ලබොදී
පහත දක්වො ඇති කු න මහෝ ගනයකට අයත් පුේගලමයකු අස්ත්ොධය තත්වමේ අස්ත්නීපයකට මුහුණ පො ඇති
අවස්ත්රථොවකදී සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ ිමශ්රෂ රැස්ත්රී ක් කැඳවො ස්ත්ංග මේ පවතින මූලය තත්වය, ස්ත්ො ොජිකයොමේ ආර්ික
තත්වය ස්ත්හ අස්ත්නීපමේ තත්වය ස්ත්ලකො බලො බහුතර ස්ත්ො ොජික කැ ැත්ත ත අවස්ත්රථොනකූලව ස්ත්ොකච්ඡො කර තීරණය කරනු
ලබන මුදලක් ස්ත්ො ොජිකයොට ස්ත්හනයක් ස්ත්ැලසී මවනුමවන් ආපසු අය කර මනොගැනීමම් අරමුණින් යුතුව අධොර මුදලක්
වශ්මයන් ලබොදී . ම මලස්ත් ලබොමදනු ලබන ආධොර මුදල රු: 20,000.00 මනොඉක් ිය යුතුයි.
✓

ස්ත්ො ොජිකයො,

✓

ිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකු නම් කලත්රයො, අිවොහක දරුවන්

✓

අිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකුනම් ස්ත්ො ොජිකයොමේ ව, පියො

ම හිදී අදොළ වවදය වොර්තො ලබො ගැනී ට කටයුතු කළ යුතුයි.
3.7.2

රණයකදී මහෝ හදිසි ස්ත්ැත්ක කදී මපොලී රහිත ිමශ්රෂ ණය මුදලක් ලබොදී
(අ) පහත දක්වො ඇති කු න මහෝ ගනයකට අයත් පුේගලමයකුමේ

රණයකදී

අවශ්ය නම් රු: 15,000.00 ක

උපරි යක් දක්වො මපොලී රහිත ිමශ්රෂ ණය මුදලක් ලබොදී .
✓ ස්ත්ො ොජිකයොමේ ව, පියො
✓ ිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකු නම් කලත්රයො, කලත්රයොමේ ව, පියො, අිවොහක දරුවන්
✓ අිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකුනම් අිවොහක ස්ත්මයෝදර ස්ත්මහෝදරියන්
(අ) පහත දක්වො ඇති කු න මහෝ ගනයකට අයත් පුේගලමයකුමේ හදිසි ස්ත්ැත්ක කදී එනම් හෘද මරෝග, වකුගඩු මරෝග,
බරපතල තත්වමේ හදිසි අනතුරු වැනි අවස්ත්රථොවකදී අවශ්ය නම් රු: 15,000.00 ක උපරි යක් දක්වො මපොලී රහිත
ිමශ්රෂ ණය මුදලක් ලබොදී .
✓ ස්ත්ො ොජිකයො
✓ ස්ත්ො ොජිකයොමේ ව, පියො
✓ ිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකු නම් කලත්රයො, කලත්රයොමේ ව, පියො, අිවොහක දරුවන්
✓ අිවොහක ස්ත්ො ොජිකමයකුනම් අිවොහක ස්ත්මයෝදර ස්ත්මහෝදරියන්
මම් ස්ත්ඳහො ඉේලීම් ලිපියක් ස්ත් ග පිළිගත හැකි ට්ටමම් වවදය ස්ත්හතිකයක් සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග ය මවත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
ම මලස්ත් ලබොමදන ණය මුදල ස්ත් ොන වොරික 10 කින් මගවො නි කළ යුතුයි.
මම් ස්ත්ඳහො රු:50,000.00 ක ස්ත්ංචිතයක් පවත්වොමගන යො .
3.8

ස්ත්ො ොජිකයන්වට අර්ථදොයක වූ මව්නත් සුභස්ත්ොධන පහසුකම් ඇති කිරී
ඉහත අංක 3.1 සිට 3.7 දක්වො සුභස්ත්ොධන මස්ත්රවොවන්ට අ තරව ස්ත්ො ොජිකයින්මේ සුභස්ත්ොධනය ස්ත්ඳහො ඉවහේ මේ යැයි
අදහස්ත්ර කරන මවනත් සුභස්ත්ොධන මස්ත්රවොවන් මම් යටමත් ඇති කළ හැකිය.

04.

ස්ත්ො ොජිකත්ව්ය ලබො ගැනී .

4.1

දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොලීය පරිශ්රමේ ඇති සියලු

කොර්යොලවල මස්ත්රවමේ නියුක්ත නිළධොරීන්ට ප ණක් ම

ස්ත්ංග මේ ස්ත්ො ොජිකත්වය ස්ත්ඳහො ඉේලුම් කළ හැකියි.
4.2

ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ගැනී ස්ත්ඳහො රු: 500.00ක් ඇතුළත් ීමම් ගොස්ත්රතුව වශ්මයන් මගිය යුතුයි.

4.3

2020.03.01 දින සිට ක්රියොත් ක වන පරිදි එක් එක් ස්ත්ො ොජිකයො ිසින් ොසික ස්ත්ො ොජික ගොස්ත්රතු වශ්මයන් රු: 200.00 ක
මුදලක් මගිය යුතුය.
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4.4

ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබො ගැනීමම්දී ස්ත්ංග මේ වයවස්ත්රථොවට අනුව ක්රියො කරන බවත්, එක් එක් ස්ත්ො ොජිකයොමගන්
ස්ත්ංග යට අයිය යුතු සියළු මුදේ ත

ොසික වැටුමපන් අඩුකර ගැනී ස්ත්ඳහො බලය දුන් ගිිසු කට එළඹිය යුතුය.

05.

ස්ත්ො ොජිකත්ව්ය අහිමිී

5.1

ස්ත්ො ොජිකමයක් මියයෑ , ස්ත්ො ොජිකත්වමයන් ඉේලො අස්ත්රී , රොජය මස්ත්රවමයන් ිශ්රො
මේකම් කොර්යොල පරිශ්රමයන් පිටත පිහිටි කොර්යොලයකට ස්ත්රථොන ොරු ී යො ,
ොස්ත් තුනක් (03) මනොමගවො තිබී , සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ

ගැනී , ස්ත්ො ොජිකයො දිස්ත්රික්

ොසික ස්ත්ො ොජික මුදේ පිළිමවලින්

හ ස්ත්භො රැස්ත්රීම් වොර තුනකට (03) අඛණ්ඩව ස්ත්හභොගි

මනොී යන අවස්ත්රථොවන්හිදී ස්ත්ො ොජිකත්වය අහිමි මේ.
ස්ත්ො ොජිකයො මකටි කොලයකට මහෝ දිස්ත්රික් මේකම් කොර්යොල පරිශ්රමයන් පිටතට ස්ත්රථොන ොරු ී ක් ලබොමගන යන්මන්
නම් එහිදී ඔහුමේ ස්ත්ො ොජිකත්වය අහිමි වන අතර නැවත කොර්යොල ස්ත්ංකීර්ණය මවත ස්ත්රථොන

ොරුවක් ලබොමගන

පැමිණියමහොත් නව ස්ත්ො ොජිකමයකු වශ්මයන් නැවත ස්ත්ො ොජිකත්වය ලබොගත යුතුයි.
5.2

ස්ත්ො ොජිකත්වමයන් ඉේලො අස්ත්රවන, ස්ත්ො ොජික මුදේ මනොමගීම න් හො ස්ත්ංග මේ රැස්ත්රීම් වොර තුනකට (03)
මනොපැමිණීම න් ස්ත්ො ොජිකත්වය අහිමිවන ස්ත්ො ොජිකයන්ට කිසිදු ප්රතිලොභයක් ස්ත්ඳහො හිමික ක් මනො ැත.

06.

ස්ත්ංග මේ අරමුදල

6.1

ස්ත්ංග මේ අරමුදේ ස්ත්ො ොජිකයන්මගන් අය කරනු ලබන

ොසික ස්ත්ො ොජික ගොස්ත්රතු වලින් ඇතුළත්ීමම් ගොස්ත්රතු වලින්ද,

ආධොර හො මවනත් සුදුසු ොර්ගවලින් ද උපයො ගන්නො ලද මුදලින් ද ස්ත් න්ිත ිය යුතුයි.
6.2

සුභස්ත්ොධක ස්ත්ංග ය මවනුමවන් ම ොනරොගල ජොතික ඉතිරි කිරීමම් බැංකුමේ පවත්වොමගන යනු ලබන ගිණු ට පහත
ස්ත්ඳහන් මුදලක් තැන්පත් කළ යුතු අතර, අවශ්ය අවස්ත්රථොවන්හිදී ආපසු ලබො ගැනීමම් බලය ස්ත්ංග ය ස්ත්තුමේ.

6.3

ස්ත්ංග මේ අරමුදලින් රු.10,000.00කට මනොවැඩි මුදලක් ස්ත්ංග මේ හදිසි අවශ්යතො ස්ත්ඳහො ත ො මවත රඳවො ගැනී ට
භොණ්ඩොගොරිකට බලය ඇත.

07.

බැංකුමව්න්ව මුදේ ආපසු ලබො ගැනී

7.1

ඉහත අංක 03 මේදමේ අවශ්යතො ස්ත්පුරො ගැනී ට ස්ත්ංග මේ මුදේ පරිහරණය කළ යුතුය. ඒ ස්ත්ඳහො අරමුදේ ආපසු
ලබො ගන්නො අවස්ත්රථොවන්හිදී ස්ත්ංග මේ භොණ්ඩොගොරික, ස්ත්භොපති හො මේකම් යන නිලධොරින්මගන් මදමදමනකුමේ
අත්ස්ත්නින් යුතුව මුදේ ලබො ගැනී ට බලය ඇත.

08.

වියදම් අනු ත කිරී
ස්ත්ංග ය ිසින් දැරී ට සිදුවන සියළු ියදම් කොරක ස්ත්භොව ිසින් අනු ත කළ යුතුමේ.

09.

මුදේ ව්ර්ෂය
ස්ත්ංග මේ මුදේ වර්ෂය ජනවොරි 01 දින සිට මදස්ත්ැම්බර් 31 දින දක්වො ිය යුතුය.

10.

නිලධොරීන්ව
ස්ත්ංග මේ වොර්ික හ ස්ත්භො රැස්ත්රී කදී පහත ස්ත්ඳහන් නිලධොරීන් හො කමිටු ස්ත්ො ොජිකයින් මතෝරො පත් කරගත යුතුය.
1. ස්ත්භොපති (නිල බලමයන් දිස්ත්රික් මේකම්තු ො ස්ත්ංග මේ ස්ත්භොපති වන්මන්ය)
2. උප ස්ත්භොපති

3. මේකම්

4. උප මේකම්

5. භොණ්ඩොගොරික

6. ගණන් පරීක්ෂක

7. කොරක ස්ත්භිකයින් 06

8. ප්රධොන ස්ත්ංිධොයක

9. පුස්ත්රතකොල මේකම්

10. ක්රීඩො මේකම්
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11.

නිලධොරී ණ්ඩලමේ නිල කොලය
ස්ත්ංග මේ නිලධොරී

ණ්ඩලමේ නිල කොලය අවු. 01ක් වන අතර, ඊළඟට පවත්වනු ලබන

හ ස්ත්භො රැස්ත්රී කදී

නව නිලධොරී ණ්ඩලයක් පත් කර ගත යුතුය. නව නිලධොරී ණ්ඩලය පත් කරන මතක් සිටි නිලධොරී ණ්ඩලය කටයුතු
කිරී නීතයොනුකූල වන්මන්ය.
12.

ස්ත්ංග මේ රැස්ත්රී

12.1

ව්ොර්ික හ ස්ත්භො රැස්ත්රී
(අ)

ස්ත්ංග මේ වොර්ික හ ස්ත්භො රැස්ත්රී යටත් පිරිමස්ත්යින් ස්ත්ො ොජිකයින් මවත මදස්ත්තියක දැනුම් දී කින් පසුව මුදේ
වර්ෂය අවස්ත්න් ීම න් පසුව එළමෙන ජනවොරි ස්ත් පැවැත්ිය යුතුය.

(ආ) ස්ත්තියකට මපර ස්ත්ො ොජිකයින් අතර මබදො හරින ලද පසුගිය වර්ෂමේ කටයුතු පිළිබඳ වොර්තොවක් හො ගිණුම් කටයුතු
පිළිබඳ ගණන් පරීක්ෂක වොර්තොවක්ද එ රැස්ත්රීම්වලදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
I. නව නිලධොරීන් ණ්ඩලයක් පත් කර ගැනී
II. වයවස්ත්රථො ස්ත්ංමශ්ෝධනය කිරී
12.2

හ ස්ත්භො රැස්ත්රී
(අ)

ොස්ත් 03කට වරක් හ ස්ත්භො රැස්ත්රීම් පැවැත්ිය යුතුය. එය සියළු ස්ත්ො ොජිකයින්මේ යුතුක වන්මන්ය.

(ආ) ස්ත්ො ොජිකත්වය 2/3ක ලිඛිත ඉේලී
12.3

ත හ ස්ත්භො රැස්ත්රී ක් කැඳීමම් බලය මේකම් ස්ත්තු වන්මන්ය.

කොරක ස්ත්භොව් රැස්ත්රී
ම

රැස්ත්රී යටත් පිරිමස්ත්යින් ස්ත්ංග මේ නිලධොරීන් මවත දින 03කට මපර දැනු දී කින් පසු ස්ත්කට වරක් පැවැත්ිය

යුතුය. ස්ත්ංග මේ ිමශ්රෂ මහරතූන් ත ස්ත්ක් ඉකුත්ී ට මපර වුවද කොරක ස්ත්භො රැස්ත්රී ක් කැඳීමම් බලය මේකම් ස්ත්තු මේ.
13.

රැස්ත්රීම් ස්ත්ඳහො ගණ පූර්ණය

13.1

වොර්ික හ ස්ත්භො රැස්ත්රීම් ස්ත්හ හ ස්ත්භො රැස්ත්රීම් ස්ත්ඳහො ස්ත්ංග මේ නිතය ස්ත්ො ොජිකයින් ස්ත්ංඛයොමවන් 2/3 ක් ිය යුතුයි.

13.2

කොරක ස්ත්භො රැස්ත්රීම් ස්ත්ඳහො ගණ පූර්ණය ස්ත්ංග මේ නිලධොරී ණ්ඩලමයන් 2/3ක් ිය යුතුය.

14.

ව්යව්ස්ත්රථො ස්ත්ංම ෝධනය
වයවස්ත්රථො ස්ත්ංමශ්ෝධනය කිරීමම් අවශ්යතොවය ඇති වුවමහොත් වොර්ික හ ස්ත්භො රැස්ත්රී කදී ස්ත්ංග මේ පැමිණ සිටින ස්ත්ො ොජික
ස්ත්ංඛයොමවන් 2/3ක කැ ැත්ත ලැබිය යුතුය.

15.

සුභ ස්ත්ොධක ස්ත්ංග මේ කටයුතු ස්ත්ොර්ථක කරගැනී ස්ත්ඳහො සියලු ස්ත්ො ොජික ස්ත්ො ොජිකොවන් කටයුතු කිරී ට බැඳී සිටී.

ගරු ස්ත්භොපති,

ගරු මේකම්

ඩී. එස්ත්ර. පත් කුලසූරිය.

මක්.එම්.සී. ජගත් මකෝණොර.

(දිස්ත්රික් මේකම් / දිස්ත්ොපති)
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