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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක - 2017 /01    2017 ලේඳබරලාරි         දින   

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 
 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 
 

රාජකාරි වේාලන්, පැමිණීම, නිලාඩු හා බැහැර යාම  

-------------------------------------------------------- 

තත්කාලේේ දී ඳනලනු බන රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රලේඛ  උඳලේදවවල  ඳ ශනනි ලේනොලන කකාරලේයන් 

ඳශත කරුණු ක්රියාත්මක ලේේ   

 

1. රාජකාරි වේාලන් 

------------------- 

1.1 කාර්යා නිධාරීන් 

-------------------- 

ඳනය භාගයක දිලා ලේභෝජ්න විලේේකයද වමඟ ලේඳ ල  8 30 සි  ඳ ල  4 15 දක්ලා ලේේ      

 

1.2 කාර්යා කාර්ය සහායකයින් සහ අවෙකුත් සුළු වසේලකයින් (රියදුරන් හැර) 

---------------------------------------------------------------------------- 

ඳනය භාගයක දිලා ලේභෝජ්න විලේේකයද වමඟ ලේඳ ල  8 00 සි  ඳ ල  4 45 දක්ලා ලේේ  

 

1.3  රියදුරන් 

 ---------- 

දින 5 වතියක රාජ්කාරිලේේ ලේයලේදන්ලේන් නේ දිලා කශාර විලේේකයද ඇතුළුල දිනක  ඳනය 9 ක් 

ලේවේලය කෂ යුතුය  දින 6 ක වතියක රාජ්කාරිලේේ ලේයලේදලේන්ලේන් නේ දිලා කශාර විලේේකයද 

ඇතුළුල දිනක  ඳනය ශත ශමාරක් ලේවේලය කෂ යුතුය  ලේවනසුරාදා දින රාජ්කාරිලේේ ලේයදීලේේදී 

ඳනය ශය ශමාරක් ලේවේලය කිරීලේමන් ඳසු වතිය  ංදාෂ ඳනය 45 ක කාය වේපුර්ණ කාලේවේ 

වනලේක්  නිවචිත රාජ්කාරි ලේශෝ විලේේ රාජ්කාරි ඳලරා ලේනොමනති ංලවවථාලදී ඳමණක්, 

ලේඳ ල  8 00 ලේශෝ ඊ  ලේඳර ලේවේලය  ලාර්තා කර ඇත්නේ ඳමණක් ඳ ල  4 15   කාර්යාලේයන් 

බනශනරල යාම  ඉඩදිය ශනකිය    
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2. ප්රමා  ී  පැමිණීම 

----------------- 
නියමිත ලේේාලේලන් ඳසුල ප්රමාද ී  ඳනමිීමම වේබන්ධලේයන් ලේඳ ල  8 30 යන ඳදනම මත 

විවිධ ඳනමිීමලේේ ලේේාලන් ංනුල ලේලනවව කිරීේ වහිතල ඳශත වශන් ඳරිදි ක යුතු කෂ යුතුය  

2.1 ලේඳ ල 8 30 සි  ලේඳ ල  9 00 දක්ලා ංතර  කාය ප්රමාද ී  ඳනමිලේේ නේ ංදා 

ංධීක්ණ නිධාරියාලේේ ංධීක්ණය ය ලේත් රාජ්කාරි ලේේාලේලන් ඳසුල කලරණය 

කිරීම  ඉඩ බාලේදනු නලේේ  (ඳ ල  4 45 ලේතක් ඳමණි) 

 

2.2 ලේඳ ල  8 30 ත් ලේඳ ල  9 00 ත් ංතර ප්රමාද ී  ඳනමිලේණන ංලවවථා ලදී වෑම මාවයකම 

කලරණය ලේනොකරන ප්රමාදී ේ ංලවවථා ලේදකක් ලේතක් නිධාරියාලේේ නිලාඩුලලින් ංඩු 

ලේනොකරන ංතර, ංලවවථා ලේදකක  ලනඩි ලන කලරණය ලේනොකරන වෑම ප්රමාදී ේ 

ංලවවථාලක් ලේලනුලේලන්ම නිධාරියාලේේ නිලාඩු ලලින් දින භාගයක් ( ½ ) බනඟින් ංඩු 

කරනු නලේේ  

2.3 ලේඳ ල  9 00 ත් දශලඛ 12 00 ත් ංතර ප්රමාද ී  ඳනමිීමම දින භාගයක නිලාඩුලක් ලේව 

වනකිය යුතුය  ඳනය 31/2 ක වක්රීය ලේවේලා කායකින් ඳසුල දින ½ නිලාඩු බාගත 

ශනකිය  

2.4 සියළුම ප්රමාදී ේ, ඊ  ංදාෂ ලේශේතු ද වමඟ  ප්රමාද ී  ඳනමිීමලේේ ලේඛ නයක ව ශන් 

කෂයුතු ංතර, එය එදිනම ංධීක්ෂණ නිධාරියා  ඉදිරිඳත් කර නිර්ලේශ බා ගත 

යුතුය  

2.5 නිතර ශා පුරුශදක් ලලේයන් ප්රමාද ී  ඳනමිණිම ිළිබබල ංධීක්ෂණ නිධාරියා විසින් 

ංදාෂ නිධාරීයා  ලාචිකල ශා ලිඛිතල දනනුලත් කෂ යුතු ංතර, ඊ  ංනුකූතාලයක් 

ලේනොදක්ලන්ලේන් නේ ඒ ිළිබබ විනය ිළයලර ගනනීම වශා ංක භාර නිධාරියා මගින් 

කයතන ා ාල ලේලත දනනුේ දිය යුතුය  

2.6 ලක්ලාගත ලේනොශනකි ංලවවථාලදී ප් රමාද ී  ඳනමිීමම  සිදුලන්ලේන් නේ එලනනි 

ංලවවථා වශා විනාඩි 15 ක ංනුග්රාශක කායක් ලේදඳාර්තලේේන්තු ප්රධානියා  බාදිය 

ශනකිය  
     

3. පැමිණිවේ වේඛෙය 

--------------------- 

3.1 රාජ්කාරි වශා ලාර්තා කරන වෑම නිධාරියකුම ඳනමිීමලේේදී ශා ිළ ී ලේේදී තම ඇඟිලි 

වකුණ වශන් කෂයුතු ංතර, එලේවේ ලේනොමනති වෑම ංලවවථාලකම ඳනමිීමලේේ 

ලේඛ නලේේ ඳනමිීමම ශා ිළ ී ම තශවුරු කිරීම වශා ඳනමිීමලේේ ශා ිළ ී ලේේ ලේේාලන් 

වශ ංත්වන් ලේයදිය යුතුය  

3.2 ඳනමිීමලේේ ලේඛ නලේේ ිළ ී ම ංත්වන් කෂ යුත්ලේත් රාජ්කාරි ංලවන් කර ිළ ල යාලේේදී 

ලේශෝ නිලාඩු ිළ  ිළ ල යාලේේදී ඳමණක් ලන ංතර, රාජ්කාරි වශා බනශනර යන 
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ංලවවථාලදී ිළ ී ම ංත්වන් ලේනොකෂ යුතුය  බනශනරල යාම ිළිබබල බනශනර යාලේේ 

ලේඛ නලේේ ව ශන් කෂයුතු ංතර, එය ංධීක්ෂණ නිධාරියා විසින් වශතික කෂ යුතුය  

3.3 ඳනමිීමලේේ ලේඛ නය නියමිත කා ලේේාලන් තුෂ ලනසීම  ක යුතු කෂ යුතු ංතර , 

නිලාඩු බා සිටින නිධාරීන් ිළිබබල ව ශන් කෂ යුතුය  

 

4. ප්රධාෙ කාර්යාය  පැමිණීම  

------------------------------ 

ප්රධාන කාර්යාය  ඳනමිීමම වනාථ කිරීම වශා ඇඟිලි වකුණු යන්ත්රය භාවිතා ලේනොකරන 

ංලවවථාලදී ප්රධාන කාර්යාලේේ ඇති ඳනමිීමලේේ ලේඛ නලේේ ඳනමිීමලේේ ශා ිළ ී ලේේ 

ලේේාලන් වශන් කර ංත්වන් තනබිය යුතුය  

 

5. පැමිණීවේ වේඛෙ පත්රිකා හා නිලාඩු ්ේම්ේපත්  

------------------------------------------------- 

දදනික ඳනමිීමලේේ ලේඛ නල මුඛ ිළ ඳත් වමඟ ංනුමත කෂ නිලාඩු ඉඛලුේඳත්, විගණන 

ංධිකාරී ලේශෝ කේඩායේ භාර නිධාරී විසින් ලේනොඳමාල තම ංක ප්රධානියා ලේලත යනවිය 

යුතුය  සියළුම ංක ප්රධානීන් ශා විගණන ංධිකාරීන් විසින් නිධාරින් වේබන්ධලේයන් වූ 

ඳනමිීමලේේ ව ශන්, නිලාඩු, බනශනරයාේ ශා ප්රධාන කාර්යාය  යාේ ඊේ ිළිබබල තම 

ංලධානය ලේයොමු කෂ යුතු ංතර, එම එකිලේනක ංලවවථා වනවලේන බල  ලග බා ගත යුතුය  

 

6. බැහැරයාවේ වේඛෙය 

------------------------ 

රාජ්කාරි වශා නිවචිත කාර්යාලේයන් බනශනර යන ංලවවථාලදී බනශනරයාේ ව ශන් කිරීම 

වශා ඳශත වශන් කකෘතිය ප්රකාරල ලේඛ නයක් ඳලත්ලා ගත යුතුය  
 

දිනය නිධාරියාලේේ 

නම 

යාම  නියමිත ිළ ත් වු 

ලේේාල 

නිධාරියාලේේ 

ංත්වන 

ංධීක්ෂණ 

නිධාරියාලේේ 

ංනුමනතිය 

ඳනමිණි 

ලේේාල වවථානය  ලේශේතුල 

* 

        
 

* කුමන රාජ්කාරියක් වශා බනශනර යන්ලේන්ද යන්න වශන් කෂ යුතුය 
 

 

 

7. ප්රමා  ී  පැමිණීවේ හා වකි  නිලාඩු වේඛෙය 

---------------------------------------------- 

මාවයක  ඳනය 1 ½ ක කායකින් යුතු ලේකටි නිලාඩු ලේදකක් එක් නිධාරියකු  හිමිලන ංතර, 

එක් එක් නිධාරියා ලේලනුලේලන් ලේලන ලේලනම එම ලේකටි නිලාඩු ද, ංධීක්ෂණ නිධාරියාලේේ 
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ංනුමනතිය ද, ලේකටි නිලාඩු ලේඛ නලේේ ව ශන් කෂ යුතුය  එම ලේඛ නලේේම එක් එක් 

නිධාරියා ප්රමාද ී  ඳනමිීමම ිළිබබ ව ශන් ද ලේලන ලේලනම ව ශන් කෂ ශනකිය  

  

8. නිලාඩු 

------- 

8.1 අනියේ හා විවේක නිලාඩු 

-------------------------- 
එක් එක් ා ාලේේ නිධාරීන් විසින් බාගන්නා ශ්රි කකාලේේදී ගත කරන ංනියේ නිලාඩු ශා 

ඳලත්නා ලර්ය ශා ඉකුත් ලර්ලේේ විලේේක නිලාඩු විගණන ංධිකාරි විසින් ංනුමත කෂ යුතු 

ංතර, විගණන ංධිකාරි විසින් බාගන්නා නිලාඩු ංක ප්රධානීන් විසින් ංනුමත කෂ යුතුය   

 

8.2 අනියේ හා විවේක නිලාඩු හැර අවෙකුත් නිලාඩු  

------------------------------------------------ 
ඉකුත් ලර්ලේේ විලේේක නිලාඩු ශනර ංලේනකුත් ලර්ල විලේේක නිලාඩු, දිලයිලේනන් බනශනරල 

ගතකිරීම වශා නිලාඩු, විශ්රාම  ර්ල නිලාඩු,  ර්ණ ඳඩි වහිත ංධයයන නිලාඩු, ඳඩි රහිත 

ංධයයන නිලාඩු, ඉඳූ  නිලාඩු, ප්රසත නිලාඩු, ංඩ ලනටුප් වහිත නිලාඩු වශ ලනටුප් රහිත නිලාඩු 

කදී ංලේනකුත් සියළුම නිලාඩු වශා ංක  ප්රධානීලේේ නිර්ලේශය වහිතල කයතන ා ාලේේ 

ංනුමනතිය බා ගත යුතුය   

  

8.3 හිේ නිලාඩු 

-------------- 
ලනඩ කරන ද දිනයන් වහිත හිේ නිලාඩු ිළිබබ ලාර්තාලක් නිලාඩු ලේඛ නලේේ ඳලත්ලාගත 

යුතු ංතර, හිේ නිලාඩු බාගනනීම වශා නිලාඩු ශා වති ංන්තල රාජ්කාරිලේේ ලේයදීම වශා 

ංක ප්රධානීන්ලේේ  ර්ල ංලවරය බා ගත යුතුය  

 

8.4 නිලාඩු වේඛෙය 

----------------- 

ා ාලේේ සියළුම නිධාරීන්ලේේ නිලාඩු ව ශන් කිරීම වශා නිලාඩු ලේඛ නයක් ඳලත්ලා ලේගන 

යා යුතුය  එක් එක් නිධාරියා ලේලනුලේලන් ලේලන් ලේලන් ිළටු භාවිතා කෂ යුතු ංතර, සියළුම 

නිලාඩු ව ශන් කර ංධීක්ණ නිධාරී විසින් ංනුමත කෂ යුතුය  ා ාලේලන් ලේලනත් 

ා ාලක  ලේශෝ ලේදඳාර්තලේේන්තුලේලන් ිළ ත  මාරුී  යන ංලවවථාලදී නිලාඩු ලේඛ නලේේ 

වශන් නිලාඩු විවවතර ංධීක්ෂණ නිධාරියාලේේ ංත්වන වහිතල නිධාරියා  ිළ ඳතක් ඇතිල 

මාරු ී  යන ංකය  බාදිය යුතුය  
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8.5 අඩ ලැටුප් හා ලැටුප් රහිත නිලාඩු ලාර ලාර්තා 

--------------------------------------------- 

එක් එක් මාවලේේ ංඩ ලනටුප් ශා ලනටුප් රහිත නිලාඩු ිළිබබ මාසික ලාර්තා විගණන ංධිකාරි ශා 

ංක ප්රධානීන් මගින් කයතන ා ාල ලේලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය  

 

8.6 ලාර්ෂික නිලාඩු ලාර ලාර්තා 

--------------------------- 

කයතන ා ාල  ප්රධාන නිලාඩු ලේඛ නයක් ඳලත්ලාලේගන යාම  ශනකි ලන ලේවේ එක් එක් 

නිධාරියා ලේලත ලේදන ද සියළුම නිලාඩු ිළිබබ ලාර්ෂික ලාර්තාලක් විගණන ංධිකාරි විසින් 

ංක ප්රධානී මගින් කයතන ා ාල ලේලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය  

  

8.7 වල ය සහික 

--------------- 

නිධාරියකු විසින් දලදය වශතික බාගන්නා ංලවවථාලේේදී වවලීයය නම, දරන තනතුර, 

ංනුයුක්ත ා ාල කදී විවවතර ඳනශනදිලිල දලදයලරයා  බාදීම  ක යුතු කෂ යුතු ංතර, එම 

දලදය වශතික වෘුවලම කයතන ා ාල ලේලත ලේයොමු කිරීම වශා ක යුතු කිරීම  ලග බා 
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