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විගණකාධිඳති  චක්රලේඛ  ංකක -  2017/09    2017 ලේඳබරලාරි          දින 

විගණකාධිඳති ලේෙඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 

දිවයින ඇතුළත රාජකාරි ගමන් 

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

දිලයින ඇතුෂත රාජකාරි ගමන් ලේලනුලේලන් ඉදිරිඳත් ලේකලේරන ගමන් වියෙේ ඉඛලුේඳත් නිර්ලේේ 

කිරීම, ංනුමත කිරීම ශා ලේගවීේ කිරීලේේදී ඳශත වශන් ඳරිදි ඒකාකාරී පිළිලේලතක් ංනුගමනය කෂ 

යුතුය. 
 

1. ංක ප්රධාීනන් වශා ාා්ඩාාගාර ශා ගණන් ඳරී්ෂණ 110 ආකෘති ඳත්රය ප්රකාර ශා ංලේනුතත් 

නිධාරීන් වශා ාා්ඩාාගාර ශා ගණන් ඳරී්ෂණ 149 ආකෘති ඳත්රය ප්රකාර දිනලේඳොත ගමන් 

ඉඛලුේඳත වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  
 

2. නගර සීමාල තුෂ ගමන් වශා ෙ ගමන් වියෙේ ඉඛලුේඳත වමඟ ඉශත ඳරිදි දිනලේඳොත ඉදිරිඳත් 

කෂ යුතු ංතර, මීට ංමතරල ලේ්ෂේත්ර ඳරී්ෂණය පිළිබ ලාර්තාලක් ඇමුණුම ප්රකාරල ඉදිරිඳත් 

කෂ යුතුය.    
 

3. නිතය ලේවේලා වථාානලේයන් බහශහරල කිලේ මීටර් 10 ෙක්ලා ලේකලේරන ගමන්ලදී රාජකාරි 

කාය ඳහය 06 කට ලාා ඉක්මලන ංලවථාාලදී ංර්ධ වකයුක්ත දීමනා ෙ, කිලේ මීටර් 11 සිට 

25 ෙක්ලා වු ගමන්ලදී රාජකාරි කාය ඳහය 12 කට ලහඩි කායක් ඉක්මලන ංලවථාාලදී 

පූර්ණ වකයුක්ත දීමනා ෙ හිමි ලේේ. නිධාරීන්ලේේ නිතය ලේවේලා වථාානය ශා ඳදිකචි වථාානය 

වහකිඛට ගනිමින් ශා ලාා කිට්ටුම වථාානලේයන් ගමන ආරේා කෂා ලේවේ වකා පිටත් වු ශා 

ආඳසු ඳහමිණී ලේේාලන් ංනුල ලේමය නිර්ණය කෂයුතු ලේේ.  
 

4. කිලේ මීටර් 25 කට ලහඩි දුරක් ගමන් කෂයුතු ශා රාත්රී නලාතහන් ගත යුතු ංලවථාාලදී ඒ බල 

වහකිඛට ලේයොමු කරමින් ඳහය 24 ක කායක් එක් දිනක් ලේවේ වකා රාත්රී නලාතහන් ගාවථතු 

ලලේයන් සියයට 25 ක ංතිලේර්ක දීමනාලක් ලේගවිය ශහකි ංතර, එලේවේ රාත්රී නලාතහන් ගහීනම 

ංලය ෙ යන්න පිළිබල ංක ප්රධාීනන් වෑහීමට ඳත්විය යුතුය. 
 

5. චාරක ඳරී්ෂණලදී වති ංන්ත ශා ංලේනුතත් රජලේ  නිලාු  දිනයන්හි තාලකාිකක නලාතහන් 

ගතයුතුල ඇති ංලවථාාලදී පූර්ණ වකයුක්ත දීමනාල ශා සියයට 25 ක ංතිලේර්ක දීමනාල 

ලේගවිය ශහකි ංතර, ඒ බලට ංක ප්රධාීනන් වෑහිමට ඳත්වී ලේගවීේ කෂ යුතු වති ංන්ත ශා 
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ංලේනුතත් රජලේ  නිලාු  දිනයන් ංොෂ ගමන් ඉඛලුේ ඳත වමඟ ඉදිරිඳත් කරනු බන 

ලාර්තාලේේ වශන් කෂ යුතුය. 
 

6. නිතය ලේවේලා වථාානලේයන් බහශහරල දුේරිලේයන් ගමන් කෂ ශහකි කිලේ මීටර් 25 කට ඔබ්ලේබන් 

වු කාර්යායක චාරක ඳරී්ෂණල ලේයලේෙන ංලවථාාලක කලේකොෂ  - ගේඳශ, ලේකොෂ  - 

කළුතර, ලේකොෂ  - මීගමුල ලහනි තනි ගමනින් යා ශහකි වමාන ලේකටි දුර ගමන් වශා ) 

සුලේ  ඳලේා ගී බවථරා ලේලනුලේලන් ෙරන ෙ ගමන් වියෙේ ප්රතිපූර්ණය ලේනොකරන ංතර, තම 

නිතය ලේවේලා වථාානලේ  සිට කිලේ මීටර් 50 ලේනොඉක්මලන දුරක පිහිටි තාලකාිකක රාජකාරි 

වථාානයකට වතය ලලේයන්ම රාජකාරි ආරේා කරන දිනම රාජකාරි කටයුතු ංලවන් කර 

ආඳසු ඳහමිණීමට සිදුලේේ නේ ඒ වශා ංක ප්රධානි ංනුමත කරන්ලේන් නේ සුලේ  ඳලේා ගී ශා 

ංධිලේේගී මාර්ග ාාවිතයට ංොෂ ගමන් වියෙේ ප්රතිුරර්ණය කෂ ශහකිය.  
 

7. ලේ්ෂේත්ර රාජකාරි කටයුතු වශා රජලේ  ලාශන ඳශසුකේ බාගන්නා ංලවථාාලදී ඒ වශා ංක 

ප්රධාීනලේේ පූර්ල ංනුමහතිය බාගහීනමට කටයුතු කෂයුතු ංතර, එලේවේ ගමන් කෂ ලාශනලේ  

ංකකය ගමන් වියෙේ ඉඛලුේඳලේත් වශන් කෂ යුතුය. 
 

8. ගමන් වියෙේ ඉඛලුේඳලේත් තමා විසින් වතය ලලේයන් ෙරන ෙ වියෙේ ශා ප්රතිපූර්ණය වශා 

ඉඛලුේ කරන ප්රමාණය නිධාරියා විසින් වශන් කෂ යුතු ංතර, පූර්ණ වකයුක්ත දීමනා, ංර්ධ 

වකයුක්ත දීමනා ශා වති ංන්ත වශා වකයුක්ත දීමනා ආදි ලලේයන් තමා ලේගවීමට ංෙශවථ 

කරන දීමනාල පිළිබල ංක ප්රධානි විසින් චාරක ඳරී්ෂණ ලහා වටශලේනහි නිථචිතල වශන් 

කෂ යුතුය. 
 

9. දුර ප්රමාණයන් ශා ගමන් කාය නිථචය කිරීලේේදී රාජකාරි ලේශ  ඳදිකචි යන වථාානලිකන් ලාා 

කිට්ටුම වථාානලේයන් ගමන ආරේා කෂා ලේවේ  වහකිය යුතු ංතර, ගමන ආරේා කෂ ශා 

ංලවන් කෂ ලේේාල ංනුල කාය තීරණය කර වකයුක්ත දීමනා ගණනය කෂ යුතුය. 
 

10. ගමන් වියෙේ ඉඛලුේ ඳලේත්, එහි ඉඛා ඇති සියළු ලේතොරතුරු ඉදිරිඳත් කෂයුතු ංතර, තම 

ඳදිකචි වථාානය, රාජකාරි වථාානය, තාලකාිකක නලාතහන්, ගමලේන් දුර, ලහටුප් ංකකය ශා 

ා ාලේේ වකලේක්ත ංකකය නිථචිතල ශා නිලහරදිල වශන් කෂ යුතුය. 
 

11. මීට ලේඳර ලේේ වේබන්ධලේයන් නිුතත් කරන ෙ චක්රලේඛ  ලේලනුලට ලේමම චක්රලේඛ ලේ  

විධිවිධාන ආලේේ කරනු හලේබ්. 

 

 

 

විගණකාධිඳති  
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ගමන් වියදම් ඉල්ලුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව  

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

ංකය :-  

ා ාල :-  

නිධාරියාලේේ නම :- 

ංොෂ ලර්ය ශා මාවය :-      තනතුර :-  

ංනුමත ලහා වටශලේන් ංනුක්රමික ංකකය :-  

 

දිනය ලේවේලය කෂ කාය විගණනය 

වශා ගිය 

වථාානය 

කාර්යාය 

ලේශ  

විගණන 

ලහා ංොෂ 

ඒකකය 

කඋො: 

ගබාා, 

ලහා බිේ 

ආදිය ) 

ලේවේලා වථාානය 

ඳදිකචි වථාානය 

යන ලේෙකින් 

ෂඟම 

වථාානලේ  සිට 

ඳරීක්ණ 

වථාානයට / 

කාර්යායට 

දුර කි.මී. 

තාලකාිකක 

ඳදිකචි 

වථාානලේ  

සිට 

ඳරීක්ණ 

වථාානයට 

කාර්යායට 

දුර කි.මී 

ලේලනත් 

කරුණු කඋො 

:- චාරක 

ඳරීක්ණ 

කාය තුෂ 

බාගත් 

නිලාු ) 

සිට  ෙක්ලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ඉශත වශන් ලේතොරතුරු නිලහරදි බල වශතික කරමි. ඳරීක්ණ ලාර්තාල ඉදිරිඳත් කර ඇත.  

 

 

දිනය :-          ංත්වන :- 
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කං) වකයුක්ත දීමනාල ලේගවීම නිර්ලේේ ලේනොකරන දිනයන්  

 කi) වති ංන්ත විලේේක දිනය :-  

 කii) රජලේ  නිලාු  දිනයන් :-  

 කiii) ලේවේලලේ  නිරතල ලේනොසිටි දිනයන් :-  

 

කආ) රාත්රී පිටත ගත කිරීම ංනලය බහවින්, රාත්රී නලාතහන් දීමනා ලේගවීම නිර්ලේේ ලේනොකරන්ලේන් 

නේ, එම දිනයන් :-  

 

කඇ) ක්ලේේත්ර ඳරීක්ණ කාය තුෂ බාගත් නිලාු  වශා දීමනාල ංු  කිරීමට නිර්ලේේ කරන 

දිනයන් :-  

(i) වේුරර්ණ වකයුක්ත දීමනාල :-  

(ii) ංර්ධ වකයුක්ත දීමනාල :-  

 

වි.ංධි. / වි.ඳ ............................................................. මශතා / මිය / ලේමලේනවියලේේ ක්ලේේත්ර ඳරීක්ණ 

ගමන් පිළිබල ඳසු පිලේට් වශන් විවථතර නිලහරදි ංතර, ක්ලේේත්ර ඳරීක්ණ ලාර්තාල ඉදිරිඳත් කර ඇත. 

ඉශත වශන් කරුණු ලට යටත්ල ගමන් වියෙේ ලේගවීම නිර්ලේේ කරමි. / ලේනොකරමි.  

 

ංත්වන :-  

නම :-  

ංධීක්ණ නිධාරි :-  

දිනය :-  

 

අංශ ප්රධාාීගේ  අුමමතියය  

ලේගවීම ංනුමත කරමි.  

 

ංක ප්රධානියාලේේ ංත්වන :-  

නම :-  

ංකය :-  

දිනය :- 

 

 


