
 

විගණකළධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/22    2017 ලේඳබරලළරි         දින 

විගණකළධිඳති ලේදඳළර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳළර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම නිධළරීන් ලේලත, 

 

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ චාරිකා නිලාස 

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

විගණකළධිඳති ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ චළරිකළ නිලළව ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ නිධළරීන්ට, විශ්රළමිකයකයන්ට 

වශ බළහිර ඳළර්හලයන්ට බළදීලේේදී ශළ ඒලළ ඳරිශරණලේේදී ංනුගමනය කෂ යුතු ක්රියළළිවෙලේලත වශ ඒ 

වශළ ලන ගළවහතු ද ඊට ංදළෂ ලන ංයඳුේ ඳත්රයද ලේේ වම  දදිරිඳත් කර තත   

 

නිලළව වශළ ංයඳුේකරුලන් වශ එම චළරිකළ නිලළව කටයුතු ලට වේබන්ධ රළජකළරිලේේ ලේයලේදන 

නිධළරීන් ඒ ංනුල කටයුතු කෂ යුතු බල ලේමයින් දන්ලමිකය   

 

 

 

 

 

විගණකළධිඳති  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ චාරිකා නිලාස පරිහරණයට අොළ උපදෙස් 

 

ගළවහතු ංය කිරීම / දදනික ගළවහතු ප්රමළණයන්  

කාණ්ඩය පරිහරණය කරන්නන් ලර්ග කිරීම නලාතැන් ගාස්තු 

දිනකට 
දොන්ඩ්රි ගාස්තු 

ලරකට 
රළජකළරි 
රු  

නිලළඩු 
රු  

01 ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ නිධළරිලේයකුට / නිධළරිණියකට 
ශළ ඔහුලේේ/තයලේේ කත්රයළට ශළ ද දරුලන්ට 
නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ මල/ළියළ විශ්රළමිකයක 
නිධළරියළට / නිධළරිණියට ශළ කත්රයළට  

 
40 00 

 
60 00 

65 00 + 15% 
ලෆට් 

02 නිධළරියළ / විශ්රළමිකයකයළ වම  යන ංලේනකුත් තළතියකුට  - 100 00 65 00 + 15% 
ලෆට් 

03 බළහිර ඳළර්ලයක එක් ංලේයකුට  - 300 00 65 00 + 15% 
ලෆට් 

ංලේනකුත් තළතීන්  i. නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ශළ කත්රයළලේේ මල / ළියළ  

ii. නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ශළ කත්රයළලේේ එක කුව පඳන් වලේශ දර වලේශ දරියන්, 

ඔවුන්ලේේ කත්රයන් ශළ දරුලන්  

iii. නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ලේඛලිය බනළ ශළ මුණුපුරු මිකයණිළිරියන්  

(බළහිර ඳළර්ල - දශත ලර්ගීකරණලේේ නිහචිතල වශන් කර ලේනොමෆති ංලේනකුත් සියළුම ංය)  

 

විගණකළධිඳතිතුමළ වශළ ලේලන් කර තති කළමරය ලේලන් කරලළ ගෆනීලේේ දී ඒ වශළ එක් ංලේයකුලේගන් දිනකට රු  

100 00ක ගළවහතුලක් ංය කරනු ෆලේේ  (ඒ වශළ විගණකළධිඳතිතුමළලේගන් ලිඛිත ංනුමෆතිය බළගත යුතුය ) 

නුලරඑවෙය වකචළරක නිලළවලේේ එක් කළමරයකට එක් දිනක් වශළ රු  200 00ක ංමතර ගළවහතුලක් ංය කරනු ෆලේේ   

 

01   වකචළරක නිලළව ලේලන් කරලළ ගෆනීමට ංදළ දඛලුේඳත් ලේදඳළර්තලේේන්තු ලේවේලලේේ ලේයදී සිටින 

නිධළරීන් විසින් වශ ලේදඳළර්තලේේන්තු ලේවේලලේේ ලේයදී සිට විශ්රළම ගන්නළ ද නිධළරීන්ට නලළතෆන් 

ගෆනීමට ංලේේක්ෂිත දිනට දින 30ක් තතුෂත භළරදිය යුතුය  වකචළරක නිලළව ලේලන් කරගත් ඳසු ශදිසි 

ංලයතළ මත ගමන ංලකු  ලන්ලේන් නේ නලළතෆන් ගෆනීමට නියමිකයත දිනට දින තුනකට ලේඳර ලේමම 

කළර්යළය දෆනුලත් කෂ යුතුය   

මුදඛ ලේගලන ංනුළිවෙලේලට කළමර ලේලන් කිරීම වශළ ප්රමු තළලය ලේදනු ෆලේේ  ලේගලන මුදඛ රජලේේ 

ආදළයමට බෆරලන බෆවින් නෆලත බළලේදනු ලේනොෆලේේ  එලේවේ වුලද 01 ලේේදලේේ වශන් ලන ඳරිදි පූර්ල 

දෆනුේදීමකින් ඳසු ලේලන්කිරීම ංලකු  කරගත් ංයදුේකරුලන්ට ඳමණක් දදිරි මළව 03ක කළයක් 

තුෂ එම වකචළරක නිලළවය ලේලන්කර ගෆනීමට කරනු බන දඛලීමක් වකළ බනු ෆලේේ   

 

02   ංයදුේඳත් විය භළර කෂමනළකරණ වශකළර ලේලත භළරදීලේේදී වකචළරක නිලළවය ලේලත යන ළිරිව 

නිවෆකලම ලේමහි “ං” හි ලර්ගීකරණ ලු ල ංනුල කුමන කළණ්ඩය යටතට තතුෂත් ලේේද යන්න 



 

3 

නිලෆරදිල වශන් කෂ යුතු ංතර ලෆඩිහිටි ංයලේේ ජළතික ශෆඳුනුමුඳත් ංකක නිලෆරදිල වශන් කෂ 

යුතුය  එලේවේ වශන් කර ලේනොමෆති පුද්ගයින් බළහිර ඳළර්ල ලේව වකළ ගළවහතු ංය කිරීමට කටයුතු 

කරනු ෆලේේ   

 

03   ංනුමත කරන ද ළිටඳත් 03කින් යුත් ංලවර ඳත්රලේේ ළිටඳතක් චළරිකළ නිලළවලේේ ංීකක්ණ විගණන 

ංධිකළරී ලේලත සෆක්වහ මඟින් බළදීමට කටයුතු කරනු ෆලේේ   

 

04   වකචළරක නිලළව ලේලන් කරලළ ගත් ඳසු ඳවුලේඛ වළමළජිකයන් ශළ තළතීන් ඳමණක් වකචළරක නිලළවය 

ලේලත ලේනොයලළ ංයදුේකරු ද ංනිලළර්යලේයන් වකචළරක නිලළවයට යළ යුතුය   

  

05   වකචළරක නිලළව ලේලන් කිරීම ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ නිධළරීන්ට ශළ ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ විශ්රළමිකයක 

නිධළරීන් ශට ඳමණක් සීමළ කර තත  

  

06   විගණකළධිඳතිතුමළ ලේලත ලේලන්කර තති කළමරය ංතිලේර්ක විගණකළධිඳති, නිලේය ජය විගණකළධිඳති, 

වශකළර විගණකළධිඳති, ංධයක් (ඳළන), ප්රධළන ගණකළධිකළරී, වම තත්ත්ලලේේ විශ්රළමිකයක 

නිධළරීන්, වශ විගණන ලේකොමිකයවලේේ නිධළරීන් වශළ විගණකළධිඳතිතුමළලේේ පූර්ල ලිඛිත 

ංනුමෆතියකින් ලේලන් කර ගෆනීම සුදුසුය   

 

07   ංයදුේඳත නිර්ලේද් කරන මළණ්ඩලික නිධළරියළලේේ නම, තනතුර ශළ නි මුද්රළල වහිතල නිර්ලේද්ය 

දදිරිඳත් කිරීම ංනිලළර්යලේේ    
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අයදුේපත - විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ සංචාරක නිලාසය 
 

01   නම :-  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
02   තනතුර  :-  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
03   නලළතෆන් ඳශසුකේ ංලය (රළජකළරි / නිලළඩු) කුමක් වශළ ද  :-  ……………………………………………… 
04   රළජකළරී ශෆඳුනුේඳත් ංකකය :-  ……………………  ජළතික ශෆඳුනුේඳත් ංකකය :-  ……………………………… 
05   රළජකළරී ලිළිනය ශළ දුරකථන ංකකය :-  ………………………………………………………………..………………… 
06   ලේඳෞද්ගලික ලිළිනය ශළ දුරකථන ංකකය :-  ……………………………………………………………………………… 
07   ංයදුේ කරන චළරිකළ නිලළවය :-  ………………………………………………………………………………………..…… 
08   ංලය කළය :-  …………………… දින ඳෆය :-  …………………… සිට …………………… දින ඳෆය 

…………………… දක්ලළ  
09   ංලය දින ගණන :-  ……………………………………………………………………………………………..………………… 
10   ංයදුේකරු ළිවෙබල වශ ඔහු වම  චළරිකළ නිලළවලේේ නලළතෆන් ගන්නළ ංලේනකුත් ංය ළිවෙබල විවහතර  

(සියළුම ංයලේේ) : 
11   ශෆඳුනුේඳත් ංකක වශන් කිරීම ංතයළලය ලේේ  (ගළවහතු ලර්ග තීරුල තුෂ ඳසුළිට විවහතර බළ ගළවහතු 

ලර්ග ලියන්න)  

 
දශත වශන් කරුණු වතය බලත්, ඳනලනු ෆබ තති ලේකොන්ලේද්සි කියලළ බළ ලේත්රුේලේගන එක  ූ  බලටත් 
වශතික කරමිකය  
 
දිනය  :-  …………………… මව ………………… දින                 
……………………………………………. 
නිර්ලේද්ය :-  ………………………………………     ංයදුේකරුලේේ ංත්වන  
තනතුර :-  ……………………………………… 
ංත්වන :-  ………………………………………      ංනුමත කරමිකය / ලේනොකරමිකය 
 
 
          ……………………………………… 
          විගණකළධිඳති ලේලනුලට  

 නම ජාතික හැඳුනුේපත් 

අංකය 
ලයස 

අවු. 
ගාස්තු 

ලර්ගය 
අයදුේකරුට ඇති 

සේබන්ධය 
01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
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විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ චාරිකා නිලාස පරිහරණයට අොළ උපදෙස ්

ගළවහතු ංය කිරීම / දදනික ගළවහතු ප්රමළණයන්  

කාණ්ඩය පරිහරණය කරන්නන් ලර්ග කිරීම නලාතැන් ගාස්තු 

දිනකට 

දොන්ඩ්රි ගාස්තු 

ලරකට 

රළජකළරි 

රු  

නිලළඩු 

රු  

01 ලේදඳළර්තලේේන්තුලේේ නිධළරිලේයකුට / නිධළරිණියකට 

ශළ ඔහුලේේ/තයලේේ කත්රයළට ශළ ද දරුලන්ට 

නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ මල/ළියළ විශ්රළමිකයක 

නිධළරියළට / නිධළරිණියට ශළ කත්රයළට  

 

40 00 

 

60 00 

65 00 + 15% 

ලෆට් 

02 නිධළරියළ / විශ්රළමිකයකයළ වම  යන ංලේනකුත් තළතියකුට  - 100 00 65 00 + 15% 

ලෆට් 

03 බළහිර ඳළර්ලයක එක් ංලේයකුට  - 300 00 65 00 + 15% 

ලෆට් 

  

වටශන්  

I. නුලරඑවෙය වකචළරක නිලළවලේේ දිනකට එක් කළමරයක් වශළ රු  200 00ක ංමතර ගළවහතුලක් ංය 

කරනු ෆලේේ   

II. ංලේනකුත් තළතීන් යන්නට නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ශළ කත්රයළලේේ මල / ළියළ, 

නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ශළ කත්රයළලේේ එක කුව පඳන් වලේශ දර වලේශ දරියන්, ඔවුන්ලේේ 

කත්රයන් ශළ දරුලන්, නිධළරියළලේේ / නිධළරිණියලේේ ලේඛලිය බනළ ශළ මුණුපුරු මිකයණිළිරියන් 

(බළහිර ඳළර්ල - දශත ලර්ගීකරණලේේ නිහචිතල වශන් කර ලේනොමෆති ංලේනකුත් සියළුම ංය)  

III. ංවු  06ට ංඩු ෂමයින් ලේලනුලේලන් ගළවහතුලක් ංය ලේනොකරන ංතර ංවු 06-12 දක්ලළ ෂමයින් 

ලේලනුලේලන් ගළවහතුලේලන් ංඩක් ංය කරනු ෆලේේ   

IV. ගළවහතු වශළ දිනයක් ලලේයන් වෆලේකන්ලේන් ඳ ල  2 00 සිට ඳසුදින ලේඳ ල  10 00 දක්ලළ කළය ලේේ   

V. ංයදුේඳලේත් වේපූර්ණ විවහතර දදිරිඳත් කර ලේනොමෆති නලළතෆන් ගන්නළ ංය ලේලනුලේලන් බළහිර 

ඳළර්ලයන් ලේවේ වකළ ංය කරනු ෆලේේ   

VI. ඔබ විසින් වකචළරක නිලළවලේේ දුරකථනය භළවිතළ කෂලේශොත් ඒ වශළ නියමිකයත ඳරිදි ංදළෂ මුදඛ ලේගලළ 

එලේවේ ලේගලන ද වේපූර්ණ මුද වශළ නිලෆරදි ලේව නිලළව භළරකරුලේගන් රජලේේ මුද්රිත 

ආකෘතිලේයන් රිසිට් ඳතක් බළගත යුතුය  එලේවේ රිසිට්ඳතක් නිලෆරදි ලේව ඔබ බළලේනොගත් 

ංලවහථළලන්හිදී නියමිකයත මුද ලේනොලේගූ  ලේව වෆලේක්   

VII. 2006 ංකක 27 දරන දුේලෆටි වශ මධයවළර ඳනත ප්රකළරල මත්ඳෆන් ලේශ  දුේලෆටි වකචළරක නිලළවයට 

ලේගනයළම, ෂ තබළ ගෆනීම ලේශ  භළවිතළ කිරීම වපුරළ තශනේ ලේේ    
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VIII. වකචළරක බකගළ ඳරිශරණය කරන ංලවහථළලේේ ආචළරශීලීල කටයුතු කෂ යුතු ංතර, නිලළව භළරකරු 

ංඳශසුතළලයට ඳත්ලන ආකළරලේේ කිසිදු කටයුත්තක් සිදුකිරීලේමන් ලෆකී සිටිය යුතුය  නිලළව භළරකරු 

කුමන ලේශ  ංඳශසුතළලයකට ඳත්ලන ඳරිදි ඔබ කටයුතු කෂ ලේශොත් එය නිලළව භළරකරු විසින් 

ංනිලළර්යලේයන්ම ප්රධළන කළර්යළයට ලළර්තළ කරන බෆවින් එලෆන්නකින් ලෆකී සිීමම ඔබලේේ 

යුතුකම ශළ ලගකීම ලේේ   

IX. නිලළව භළරකරු ළිවෙබල ලේශ  වකචළරක බකගළල වෆස ලේවේලය ළිවෙබල තමන්ට යේ ඳෆමිකයණිඛක් 

කිරීමට තිලේේනේ වකචළරක බකගළලේේ තති ඳෆමිකයණිලි ලේඛ නලේේ (Log Book) වටශන් කිරීම ලේශ  

ලිඛිතල විගණකළධිඳති ලේලත ලේඳෞද්ගලිකල ලළර්තළ කිරීම ලේශ  කෂයුතුය   

X. ංදළෂ ක්රියළළිවෙලේලත තුෂ වකචළරක නිලළවය ලේලන්කරලේගන ලේනොතිණදණද, නලළතෆන් ගෆනීමට ංදශවහ 

කරන දිනලේේ වකචළරක නිලළවය හිවහල ඳලතින්ලේන් නේ නිලළව ලේලන්කිරීලේේ කටයුතු සිදුකරන 

නිධළරියළලේේ ංනුදෆනුම ශළ ප්රධළන කළර්යළලේේ ංනුමෆතිය යටලේත් ංදළෂ දිනට වකචළරක  නිලළව 

ලේලන්කර ගෆනීමට කටයුතු කෂ ශෆක  


