
 

විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/27    2017 ලේඳබරලාරි         දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 

සුභසාධක ඳදනම මත වාහන වවන් කිරීම සහා සහ සංව ෝධිත ගාස්තු පිළිබ උඳවදස් 

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

මලේේ ංකක 2008/07 ශා 2008 මාර්තු 11 දින චක්රලේඛ ය ලේමමිනන් ංලකු  කරනු බලේ.  සුසවාධන 

කටයුතු වශා ලාශන ලේලන්කිරීලේේ දී ංයකරනු බන ගාව්තු ශා උඳලේදව් වේබන්ධල ඳශත වශන් 

වටශන් 2016 ඔක්ලේතෝබර් 01 දින සිට ක්රියාත්මක කරනු බලේ.  

 

01. සුසවාධන ගමන් වශා බාලේදනු බන්ලේන් විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තු බව් රථය ලේශෝ ලෑන් 

රථ ඳමණි  ලේමකී ගමන් වශා කිසිදු ලේශේතුලක් මත ලේමෝටර් රථ ලේශෝ කබ. රථ නිකුත් කරනු 

ලේනොබලේ.  

 

02. ලේදඳාර්තලේේන්තු බව් / ලෑන් රථය නිකුත් කරනු බන්ලේන් සුසවාධක වකගමය විසින් වකවිධානය 

කරනු බන ලන්දනා ලේශෝ විලේනෝද චාරිකාලක් / විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ ලේවේලය කරනු 

බන ඕනෑම නිධාරිලේයකුලේේ විලාශ මකගයයක් /ක්රයා, මල, පියා, ලේවොලේශොයුරකු, 

ලේවොලේශොයුරියක ලේශෝ ක්රයාලේේ මල ලේශෝ පියාලේේ වශ විශ්රාමික ක නිධාරිලේයකුලේේ 

ංලමකගයයක් වශා වශසාී  ීමමට ඳමණි  

 

03. සුසවාධක ක්රමය යටලේත් ලාශන බාදීලේේදි ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ 15 ලේදලේනකුට ලබඩි වක යාලක් 

වශසාී  ලන්ලේන් නේ බව් රථය ලේලන් කර ලේදනු බන ංතර, ඊට ංඩු වක යාලක් වශසාින ලන 

ංලව්ථාලදී 05 ලේදලේනකුට ලබඩි නිධාරීන් වක යාලක් වශා ලෑන් රථයක් ලේලන් කර ලේදනු 

බලේ.  

 

04. ලන්දනා / විලේනෝද ගමනක් වශා ලාශනයක් ඉඛලුේ කිරීලේේදි ඉඛලුේ ඳ්රලේේ  ඳබශබදිිවල ගමන් 

මාර්ගය ශා යන වථ්ාන වශන් කෂ යුතු ංතර, ඒ වශා ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ ඉඛලුේකර ඇති 

නිධාරීන්ලේේ ඥාතීන් ඳමණක් වශසාින කරලා ගත ශබකිය  ඉඛලුේ ඳලේත් වශන් ලේනොලන ලේශෝ 

ඥාති ලේනොලන බාහිර පුද්ගයන් වශසාින ීම ඇති බල කුමන ලේශෝ ආකාරයකින් තශවුරු වුලලේශොත් 



 

2 

ලාශනය වශා හිමික  ගාව්තුල ලේමන් තුන් ු ණයක ගාව්තුලක් ශා ංලේනකුත් වියදේ ඉඛලුේ කෂ 

නිධාරීන් විසින් ලේගවිය යුතු ලන්ලේන්ය  

 

05. සුසවාධන කටයුතු වශා ලාශන බාදීලේේ දී ධාලන වබතපුේ (කිලේෝමීටර් ප්රමාණය  තීරණය 

කිරීලේේදී ලේදඳාර්තලේේන්තුලේලන් පිටත්ීමම වශ නබලත ඳබමික ණීම දක්ලා වබතපුේ ප්රමාණය 

(කිලේෝමීටර්  ගණනය කෂ යුතුය  

 

06. ලාශනය ඉඛලුේ කරන නිධාරියා විසින් ලාශනලේේ  වේපූර්ණ ලගකීම දබරිය යුතු ංතර, ගමන් 

කරන්නන්ලේගන් ලේශෝ ගමන්කරන්නන් නිවා ලාශනයට යේකිසි ංාස ශානියක් සිදුවුලලේශොත් එහි 

වේපූර්ණ ලගකීම ශා වියදම ලාශනය ඉඛලුේ කෂ නිධාරියා විසින් දබරිය යුතුය  

 

07. සුසවාධන ක්රමය ය ටලේත් බාගත් ලාශනයකින් ගමලේන් ලේයලේදන ංතරතුරදි කුමන ලේශේතුලක් නිවා 

ලේශෝ ශදිසි ංනතුරකට සාජනය ීමම ලේශේතුලේලන් ගමන් කරන්නන්ට කිසියේ උඳද්රලයක් ලේශෝ 

ශානියක් සිදුවුලලේශොත් විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල ඊට ලගකියනු ලේනොබලේ.  

 

08. ඉඛලුේ ඳලේත් වශන් කටයුත්තට ශබර ලේලනත් කටයුතු වශා ලාශනය ලේයොදා ලේනොගත යුතුය  

ලේමම ලේකොන්ලේද්සිය කඩකර ඇති බල තශවුරු වුලලේශොත් ගමන් ගාව්තුල ලේමන් ලේදු ණයක දඩ 

මුදක් ලේගවිය යුතු ලන ංතර, ඉන්ඳසු එම ංයදුේකරු විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ 

ලේවේලලේේ  ලේයදි සිටින තාක්කඛ සුසවාධන ඳදනම යටලේත් ඔහු ලේලත ලාශන ලේලන්කර ලේදනු 

ලේනොබලේ.  

 

09. ලෑන් රථලේේ  ගමන් කෂ ශබකි මී  ප්රමාණය 15 ක් ඳමණක් ලන ංතර, ලේමොනම ලේශේතුලක් නිවාලත් 

එම සීමාලන් ලේනොඉක්මවිය යුතුය  

 

10. ගමන වශා ලබය කරන ද මුළු ඉන්ධන වියදම නිධාරියා විසින් දබරිය යුතු ංතර, 

ලේදඳාර්තලේේන්තු ගාව්තු ලලේයන් කිලේෝ මීටරයකට රු  3 00 ක්ද, ඒ වශා එලකට ඳලතින බදුද, 

සුසවාධන ගමන් ගාව්තු ලේව ංයකරනු බලේ.  ගමන ආරේසලේේ දී ලේදඳාර්තලේේන්තුල ඉන්ධන 

ටබකකිය වේපුර්ණලේයන්ම පුරලා ලාශනය ලේදනු බන ංතර, ආඳසු සාරදීලේේදී ද ඉන්ධන ටබකකිය 

වේපුර්ණලේයන්ම පුරලා ලාශනය ආඳසු සාරදීමට නිධාරියා කටයුතු කෂ යුතුය  

 

11. ලාශනලේේ  කාර්මික ක ලේදෝයක් නිවා ගමන යා ලේනොශබකි තත්ත්ලයට ඳත්වුලලේශොත් ඒ දක්ලා ගමන් 

කෂ දුර ප්රමාණය වෂකා බා ංය කිරීේ කරනු බලේ.  
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12. සියළුම ගමන් වශා විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ රියදුලේරකු / වශායකලේයකු නේ ලේකලේර්  

රියදුරුලේේ / වශායකලේේ ංතිකා වශ ගමන් වියදේ දීමනා ඉඛලුේකරු විසින් දබරිය යුතුලේේ  

 

13. ගමනාන්තලේයන් ංනතුරුල වතිලේේ  ලබඩ කරන දින තුනක් ඇතුෂත ඉඛලුේකරු විසින් නියමික ත 

ගාව්තුල පියවිය යුතුය  එම කාසීමාල තුෂ ංදාෂ මුද පියීමමට කටයුතු ලේනොකෂලේශොත් එක් 

මාවයක් දක්ලා ංදාෂ මුදට ංමතරල ඉන් 10% ක ංතිලේර්ක ගාව්තුලක්ද, ගමන ංලවන් ීම ිවත් 

මාවයකට ඳසුලත් ංදාෂ ගාව්තුල පියලා ලේනොමබති කඛහි ගමන් ගාවත්ුල ශා ඉන් 25% ක ංමතර 

ගාව්තුලක්ද වමඟ ංදාෂ ලාශන ංයදුේකරුලන්ලේේ ලබටුලේඳන් ංයකර ගබනීමට කටයුතු කරනු 

බලේ.  

 

14. මත්ඳබන් ලේශෝ මත්ද්රලය ඳාවිච්චි කර ලාශනය තුෂ ගමන් කිරීම වේපුර්ණලේයන්ම තශනේය  

 

15. නියමික ත ආකෘති ඳ්රය වේපුර්ණ කර නිර්ලේද්ය වශ ංනුමබතිය වශා ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය  

 

16. නිර්ලේද් කිරීමට ලේඳර ංදාෂ ගමන වශා ගතලන කාය වශ දුර ංනුල ගමලේන් ලේයලේදන්නන් 

බාලේගන ඇති නිලාඩුල ප්රමාණලත්ලේේ දබයි තශවුරු කර ගබනීමට ංදාෂ කණ්ඩායේ සාර 

නිධාරියාලේේ ලගකීමක් ලන ංතර, නිලාඩු බාලේගන ඇති බල ංයදුේ ඳලේත් වශතික කෂ යුතුය  

 

 

 

 

විගණකාධිඳති 

 


