චක්රලේඛ අංක අ018/018
මලේේඅංක යඅ:-අFE/811/2017/18
මැතිවරණඅමහලේඛ ම්අ ාර්යාලය.
සරණඅමාවත,
රාජගිරිය.
018/.10.84
සියළුමඅංමාතාකශ ලේඅලේඛ ම්ව ප,අත්ාසභඅසපාඅරධාා අලේඛ ම්ව පඅහාඅ්රීඅලක ාඅමහඅංැකවේලේඅඅංපතතති,අ
රාජඅලේසවාඅලේ ිෂන් අසපාලේඅඅලේඛ ම්අහාඅලේසු අවවසථාාිතතඅලේ ිෂන් අසපාඅලේඛ ම්ව ප,අ
සියළුමඅලේෙතාර්තලේම්් තුඅරධාාීහු අහාඅත්ාසභඅසපාඅංමාතාකශ ලේඅලේඛ ම්ව ප,අ
ත්ාසභඅආණ්ඩු ාරවරඅලේඛ ම්ව පඅහාඅත්ාසභඅරාජඅලේසවාඅලේ ිෂන් අසපාඅලේඛ ම්ව ප,
සියළුමඅසකසථාාඅහාඅවවසථාාිතතඅමණ්ලලවලඅසපාතතිව ප0අසාමා ාපත ාවරව ප,

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම - 2018.02.10
මැතිවරණ කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවීම්
018/.10.81අ දි අ තැවැසභඅ වූඅ ත්ාසභඅ තාල අ ආයත අ ඡ් ෙඅ විමසීලේම්අ දීඅ මාලේේඅ ලේහෝඅ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ
නිලධාරයාලේේඅඋතලේෙසථඅ ංනුවඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවලඅ නිරතඅවූඅ ාර්යඅමණ්ලලයටඅලේෙවියඅහැකිඅොසථතුඅරමාණඅ
හාඅඑමඅලේෙවීම්වලටඅංෝඅගිණුම්අ ාර්යඅතරිතාටියඅතහතඅසඳහ් අ රඅඇත.
10.
මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ ලේෙවීම්අ කිවරමටඅ ලේතරඅ ලේමමඅ චක්රලේඛ ලේ අ ඇතු්සභඅ  පණුඅ මැ වි් අ
ංධාය යඅ රඅලේෙවීම්අ ර අලේලසඅඔංලේේඅගිණුම්අ ාර්යඅමණ්ලලයටඅඋතලේෙසථඅ දියඅයුතුය.අලේමමඅචක්රලේඛ ලේ අ
සඳහ් අ උතලේෙසථවලි් අ තරිංාහිරවඅ සිදු රනුඅ ලං අ ලේෙවීම්අ රතිූරර්ණයඅ ලේ අ ර අ ංතරඅ එවැනිඅ ලේෙවීම්අ
සම්ං් ධාලේය් අසම්ූරර්ණඅවෙකීමඅලේෙවීම්අ ර අනිලධාරයාඅවිසි් අපාරෙතඅයුතුය.
13.
මැතිවරණඅ ාර්යඅ මණ්ලලයටඅ ලේෙවීම්අ ්යුතුඅ සථාා අ හාඅ එමඅසථාා වලි් අ සිදු ්අ යුතුඅ ලේෙවීම්අ තහතඅ
තරිදිඅ ාණ්ලඅතු
ටඅවර්ගී රණයඅ රඅඇත.අලේෙවීම්අ ර අනිලධාරයාඅවිසි් අඑමඅසථාා අහාඅලේෙවීම්අතැහැදිලිවඅ
හැඳු ාලේෙ ,අඒඅංනුවඅලේෙවීම්අ ්අයුතුය.
(ං)අතමඅසථථිරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අ රනුඅලං අලේෙවීම්
දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවර් ලේේඅ උතලේෙසථඅ මතඅ තහතඅ සඳහ් අ ාර්යය් හිඅ නිරතඅ වූඅ රජලේ අ
ාර්යාල0ආයත වලඅ සථථීරඅ ාර්යඅ මණ්ලලයටඅ හාඅ ංනිවේසභඅ සහාය ය් ටඅ තහතඅ ෙක් තවාඅ ඇතිඅ
උතලේෙසථවලටඅංනුවඅතමඅසථථීරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අෙම් අවියෙම්අහාඅදීම ාඅලේෙවීයඅහැකිය.අඑමඅ ලේෙවීම්අ
ිතළිංඳඅවිසථතරඅලේමමඅචක්රලේඛ ලේ අ81.8අහාඅ81.0අංනුලේේෙවලඅසඳහ් අඋතලේඛ අසමඟඅඉහතඅලිිත යටඅ
ඉදිරිතසභඅ ්අතු අඑමඅමුෙඛඅමවිසි් අරතිූරර්ණයඅ රනුඅලැලේ..අ
I.

ලාතපාර0ලේ ට්ඨාශ ලේඅ පාරඅ සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාරයවේඅ වශ ලේලේය් අ ලේහෝඅ ඡ් ෙඅ රලේශශ ලේ0රාලේශයයඅ
ලේඛ ම්අ ාර්යාලඅ මට්ටිෂ් අ ිතහිටුවනුඅ ලැබූඅ සම්ං් ධී රණඅ ාර්යාලය අ සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ
නිලධාරයවේඅවශ ලේලේය් අ ටයුතුඅකිවරම.

II. අඡ් ෙඅලේත ල අලේහෝඅඡ් ෙඅරලේශශ ලේ0රාලේශයයඅලේඛ ම්අ ාර්යලඅමට්ටිෂ් අිතහිටුවනුඅලැබූඅසම්ං් ධී රණඅ
ාර්යාලය අ (ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති0ංතිලේර් අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති0විලේශ ලේනඅ ණිනථඨඅ
ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති0අ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයවේ,අ ලිිත  පවවේඅ ලේහෝඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅ
සහාය යවේඅවශ ලේලේය් )අ ටයුතුඅකිවරම.
III. ඡ් ෙඅලේතට්ටිඅනිවේසභඅකිවරලේම්අශ ලේාලාව අදීඅඡ් ෙඅතත්රි ාඅහාඅඡ් ෙඅලේතට්ටිඅආදියඅනිවේසභඅකිවරලේම්අහාඅආතු අ
පාරඅෙැීහලේම්අ ාර්යය් වලඅනිරතඅවීම.
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IV. ඡ් ෙඅෙණ් අකිරිලේම්අශ ලේාලාව අෙණ් අකිවරලේම්අ ටයුතුඅකිවරමඅහාඅරතිලලඅවගුෙතඅකිවරම,අරතිලලඅස සථඅ
කිවරමඅහාඅර ාශ ලේඅකිවරලේම්අශ ලේාලාව අරතිලලඅවගුෙතඅකිවරලේම්අහාඅර ාශ ලේඅකිවරලේම්අ ටයුතුවලඅනිරතඅවීම.
ඉහතඅ සඳහ් අ දීම ාඅ ලේෙවීමටඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ තසභවීමක් තඅ හාඅ රාජ ාවරඅ ඉටු ්අ ංවටඅ
තැිෂණීලේම් සහති යක් තඅලේෙවීම්අවවුචර්වලටඅංමුණාඅතිබියඅයුතුය.අ
(ආ)අදිසථත්රික් තඅමැතිවරණඅ ාර්යාලවලි් අසිදු ර අලේෙවීම්
තහතඅ සඳහ් අ ාර්යය් වලඅ ලේසවලේ අ නියුතුඅ ාර්යඅ මණ්ලලයටඅ ඔවු් අ ලේසවයඅ ්අ දිසථත්රි ක් තඅ
මැතිවරණඅ ාර්යාලලේය් අඔවු් ටඅහිිෂඅදීම ාඅලේෙවනුඅලැලේ..
I.

තසභවීම්අලිිත0ලිිතඅලේෙ නුඅපාරඅෙැීහමටඅතැිෂණීමඅලේවනුලේව් අලේෙවීම.

II. දිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර් ලේේඅඋතලේෙසථඅමතඅමූලි අ ටයුතුවලඅනිරතඅවීම.
III. ු පසාධා 0ලේසෞ අ හාඅ සීහතාර්ෂ 0රවාහ 0ශ ලේාලාඅ ස සථඅ කිවරම0අ ලේත දුඅ තහු  ම්0සම්ං් ධී රණඅ
ිෂටුඅවැනිඅඒවාලේ අලේසවයඅකිවරම.
IV. රාලේශයයඅලේඛ ම්අ ාර්යාලවලඅහාඅලේව සභඅ ාර්යාලවලඅසකත තඅවාහ වලඅ ටයුතුඅකිවරම.
V. ලේසවාඅංලේේ්ෂාලේව් අඳී සඅසිම මඅ(ලේත ලේර සභතුඅලේසවා)
VI. ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාරිඅ ාර්යාල0අ මැතිවරණඅ ාර්යලවලි් අ තමණක් තඅ ලේෙවියඅ යුතුඅ යැයිඅ විලේශ ලේනලේය් අ
සඳහ් අ රඅඇතිඅලේෙවීම්.
VII. ඉහතඅ 13අ ලේේෙලේ අ (ං)අ ංනුලේේෙයඅ යටලේසභඅ නිශ ලේථත තවඅ සඳහ් අ ලේ

වූඅ ලේව සභඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ

සඳහාඅවූඅලේෙවීම්.

අඅඅ

ඉහතඅ 13අලේේෙලේ අ(ආ)අංනුලේේෙලේ අ සඳහ් අ (I)අසිටඅ (VII)අ ෙක් තවාඅ යටලේසභඅ වූඅ ාර්යය් හිඅලේසවලේ අ
නියුතුඅ සථථිරඅ ාර්යඅ මණ්ලලයඅ හාඅ ලේසව යි් අ ංෝඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවර0ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ
මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථලේේඅ උතලේෙසථඅ තරිදිඅ ංෝඅ වවුචර්අ සහඅ උත ාර අ ලියවිලිඅ හැකිඅ ඉක් තමණි් අ තම් අ
ලේසවයඅ ්අදිසථත්රික් තඅමැතිවරණඅ ාර්යාලයඅලේවතඅඉදිරිතසභඅකිවරමටඅිතයවරඅෙතඅයුතුය.
(ඇ)අ ලාතඅංධාාත අ ාර්යාලවලි් අසිදු ර අලේෙවීම්
I. තාසඛවලඅවිදුහඛතතිව ප් ලේේඅහාඅගු පව ප් ලේේඅමැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅවූඅදීම ාඅලේෙවීමඅසඳහාඅ
ඔවු් ලේේඅ ලේෙවීම්අ වවුචර්වලඅ මුඛඅ ිතටතසභඅ තමඅ තාසලඅ ිතහිටිඅ දිසථත්රික් ත ලේ අ ලාතඅ ංධාාත අ ාර්යාලයඅ
ලේවතඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.අඑමඅවවුචර්අසඳහාඅංෝඅ ලාතඅංධාාත අ ාර්යාලලේය් අලේෙවීම්අ ්තු අලේම්අ
සමඟඅංමුණාඅඇතිඅමැතිවරණඅ ාර්යඅමණ්ලලයටඅලේෙවීම්අවිසථතරඅඇතු්සභඅ“ඒ”අආ ෘතියඅසම්ූරර්ණඅ රඅ
එමඅඋතලේඛ යඅමැතිවරණඅමහලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅලේවතඅඉදිරිතසභඅ රඅලේෙව අලෙඅමුෙඛඅංෝඅ ලාතඅ
ංධාාත අ ාර්යාලයඅවිසි් අරතිූරර්ණයඅ රඅෙතඅයුතුය.අ
II.අ යම්අ තාසල අ රියදුරවේඅ මැතිවරණඅ රාජ ාරිලේයහිඅ නිරතඅ වූලේ අ ම්අ ඔු ටඅ හිිෂඅ දීම ාඅ ංෝඅ ලාතඅ
ංධාාත අ ාර්යාලලේය් අ ලේෙවාඅ ලේෙවීම්අ විසථතරඅ “බී”අ ආ ෘතියඅ ංනුවඅ සම්ූරර්ණඅ ර අ ලෙඅ
උතලේඛ යක් තඅ මඟි් අ මැතිවරණඅ මහලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅ ලේවතඅ ඉදිරිතසභඅ රඅ එමඅ මුෙලඅ රතිූරර්ණයඅ
රෙතඅයුතුය.
III. විදුහඛතතිව ප් ටඅහාඅගු පව ප් ටඅලේෙවීම්අකිවරමඅසඳහාඅරමාණවසභඅතරම්අංක් තමුෙඛඅ ලාතඅංධාාත අ
ාර්යාලවලඅ ලේ මැතිඅ ම්අ ලාතඅ ංධාාත අ ාර්යාලයටඅ ංයසභඅ සම්ූරර්ණඅ වවුචර්අ රමාණයඅ
තාසඛවලි් අලැලේං අලේතක් තඅලේ සිටඅඋතලේඛ අලේ ටසථඅ වශ ලේලේය් අමැතිවරණඅමහලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅ
ලේවතඅඉදිරිතසභඅ රඅඑමඅමුෙලඅරතිූරර්ණයඅ රඅෙැීහමටඅ ටයුතුඅකිවරමඅලේයලේහකි.
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14.අෙම් අවියෙම්අහාඅසකයුක් තතඅදීම ා
මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ තසභකිවරලේම්අ ලිිතයකි් අ හාඅ තසභ ්අ ාර්යයඅ ඉටු ්අ ංවටඅ තැිෂණිලේම්අ
සහති යකි් අස ාාඅලේ ලේර් ලේ් අ ම්අඉහතඅ13අලේේෙලේ අසඳහ් අමැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅතහතඅෙැක් තලේව අ
විලේශ ලේනඅ ංවසථාාඅ ෙඅ ඇතු්සභවඅ ආයත අ සකග්රහලේ අ XIV ව අ තරිච්ලේේෙලේයහිඅ ෙැක් තලේව අ තරිදිඅ ෙම් අ වියෙම්අ හාඅ
සකයුක් තතඅදීම ාඅලංාඅෙැීහමටඅනිලධාාවර් ටඅහිිෂ මඅඇත.
4.1 සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාරයවේ,අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයවේ,අ ංතිලේර් අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ
සථාා ාපතතතිවරයවේ,අ විලේශ ලේනඅ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයවේ,අ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයවේ,අ
ඡ් ෙඅලේත ලඅලිිත  පලේවවේඅලේහෝඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය යවේඅවශ ලේලේය් අලේත රාලේෙ අඇතිඅ වරඅලේහෝඅ
නිලධාරයවේඅරාජ ාවරඅසඳහාඅයාමටඅෙම අආරම්පඅ ර අසථාා යඅලේලසඅසැලකියඅයුසභලේසභඅනිලධාරයාලේේඅ
ලේසවාඅ සථාා යයි.අ ගයෙෂ්ඨඡ ඡන්ද ථනානාපතපතිවරය ක කැටුව යන රයගේ ගථේවකය ක ගනො වන
කාර්යාල කාර්ය ථහායකය කගේ කල්පිත ගථේවා ථනානය ගලථ ථැලකිය යුත්ගත් ද ගයෙෂ්ඨඡ ඡන්ද
ථනානාපතපතිවරයාගේ ගථේවා ථනානයයි.
4.0අ නිලධාරයාඅ තම් අ තදිකත අ නිවලේසහිඅ සිටඅ ෙම අ ආරම්පඅ ර් ලේ් අ ම්අ හාඅ එමඅ නිවසඅ ඔු ලේේඅ ලේසවාඅ
සථාා ලේ අසිටඅකිලේලෝමීටර්අ04අක් තඅඇතු්තඅිතහිටාඅඇසභ ම්අඔු අඑමඅනිවලේසහිඅසිටඅෙම අආරම්පඅ ්ාඅ
ලේසඅසල ාඅලේෙවීම්අ ්අහැකිය.
4.3අ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ ලේවතඅ ඛඅ ඇතිවඅ වාර්තාඅ ර අ ලේලසඅ උතලේෙසථඅ ලංාදීඅ ඇතිඅ නිලධාාවර් ටඅ
තාව ාලි අ වාතැ් අසථාා අසතයාඅඇත.අඑමඅසථාා වලඅලේ අඳී සඅලේව සභඅසථාා ය අ වාතැ් අලේෙ අ
ඇසභ ම්අඑවැනිඅනිලධාාරියවේටඅෙම් අොසථතුඅලේෙවියඅහැක් තලේක් තඅ වාතැ් අෙැීහමටඅනියමඅ ්අසථාා ලේ අ
සිටඅඋතරිමඅවශ ලේලේය් අකිලේලෝමීටර්අ17අ අදුරක් තඅසඳහාඅතමණකි.
4.4අI. මැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅහදිසිඅ ැඳවීමක් තඅනිසාඅදිසථත්රික් තඅමැතිවරණඅ ාර්යාලය ටඅලේ ටිඅ ාලයකි් අ
වාර්තාඅකිවරමටඅසිදුවූලේ අ ම්අඑවැනිඅංවසථාාව අදීඅනිලධාරයවේටඅවායුසම යඅ ්අංසථරායකි් අෙම අ
යාමටඅසිදුවියඅහැකිය.අඑවැනිඅංවසථාාව අදීඅෙම අසඳහාඅංසථරාලේය් අනිවේසභඅ ්අරලේඅශ ලේඅත්රයඅෙම් අ
වියෙම්අ වවුචරයටඅ ංමුණාඅ ඉදිරිතසභඅ ලේ්අ ම්අ වායුසම යඅ ්අ ංසථඅ රායටඅ ලේෙවූඅ ොසථතු වඅ ලංාදියඅ
හැකිය.
II. සැතපුම්අ වේලීඅ හිිෂඅ ලේ්ෂ්රඅ නිලධාරයවේටඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ යතු පතැදියඅ තාවිච්ත අ කිවරමඅ
ලේවනුලේව් අ ආයත අ සකග්රහලේ අ විපතවිධාා අ තරිදිඅ තම් අ ලේසවයඅ ්අ දිසථත්රික් ත යඅ තු්අ තමණක් තඅ
කිලේලෝමීටරය ටඅ  ප.අ 0.11අ ංැගි් අ සැතපුම්අ වේලීඅ ලේෙවියඅ හැකිඅ ංතරඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ
තමාලේේඅයතු පතැදියඅතාවිච්ත අ ්අංවඅතහවු පඅලේ ලේර අලියවිඛලක් තඅතම් අලේසවයඅ ්අදිසථත්රික් ත ලේ අ
ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාරි0ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0අ සහ ාරඅ මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථවරයාලේේ අ ලංාලේෙ අ
ෙම් අවියෙම්අවවුචරයඅසමඟඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
4.5අI. ඡ් ෙඅලේත ල අඡ් ෙඅවිමසීලේම්අරාජ ාරිවලඅලේයදීමටඅනියමඅ ්අනිලධාරයවේඅඡ් ෙඅවිමසීමටඅලේතරඅදි අ
රාත්රීඅ තමඅ ඡ් ෙඅ ලේත ලේලහිඅ ලේහෝඅ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාරිඅ නියමඅ ්අ සථාා ය අ තරවීමටඅ
උතලේෙසථඅලැං,අඇසභතඅවශ ලේලේය් මඅඑමඅසථාා ලේ අරාත්රියඅෙතඅ ලේ්අ ම්,අෙම් අ ්අදුරඅරමාණයඅලේ අ
සල ාඅ ආයත අ සකග්රහලේ අ සඳහ් අ ොසථතුඅ රමාණයඅ ලේෙවියඅ යුතුඅ ංතරඅ ඊටඅ ංමතරවඅ දි
ටඅ තවසභඅ
 ප.0050- අංතිලේර් අදීම ාවක් තඅලේෙවියඅහැකිය.
II. ඡ් ෙඅ ලේත ලේලහිඅ තරඅ ලේ වූඅ තැ ැසභලේතවේටඅ වුවෙඅ ෙම් අ ්අ දුරඅ රමාණයඅ කිලේලෝමීටර්අ 88.0අ
ට0සැතපුම්අ 17අ ටඅ ංඩුව අ ංවසථාාව අ දීඅ දුරඅ රමාණයඅ ලේ අ සල ාඅ සකයුක් තතඅ දීම ාලේව් අ ංලක් තඅ හාඅ
ඊටඅංමතරවඅදි
ටඅතවසභඅ ප.8110- අංතිලේර් අදීම ාවක් තඅලේෙවියඅහැකිය.
4.6අඡ් ෙඅෙණ් අකිරිලේම්අ ාර්යය් අසඳහාඅඡ් ෙඅෙණ් අකිවරලේම්අමධාසථාා ය අරාත්රීඅඳී සඅසිටිඅනිලධාාවර් ටඅ
ෙඅෙම් අ ්අදුරඅරමාණයඅලේ අසල ාඅඑදි ටඅතමණක් තඅසකයුක් තතඅදීම ාඅලේෙවියඅහැකිය.
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4.7අ ඡ් ෙඅ විමසීමටඅ ලේතරඅ දි අ ඡ් ෙඅ ලේතට්ටිඅ නිවේසභඅ කිවරලේම්අ ාර්යලේයහිඅ නියැලිඅ නිලධාාවර් ටඅ එමඅ ාර්යයඅ
ංවස් අ රඅ නිලේවසථඅ ංලාඅ යාමටඅ ාලඅ ලේඅලාවඅ ඇත.අ එලේහයි් අ එදි අ එමඅ ටයුතුවලඅ නිරතඅ
නිලධාාවර් ටඅ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ ලේෙවියඅ හැක් තලේක් ත,අ එමඅ ාර්යයඅ සිදු ්අ සථාා යඅ ඔවු් ලේේඅ සථථිරඅ ලේසවාඅ
සථාා යඅිතහිටිඅ ාෙරි අංලඅරලේශශ ලේලේය් අංැහැරවඅිතහිටිලේ අ ම්අහාඅඑමඅරාජ ාවරවලඅලේයදු අසථාා යඅ
සකයුක් තතඅදීම ාඅලේෙවීමඅසඳහාඅආයත අසකග්රහලේ අසඳහ් අදුර අිතහිටාඅඇසභ ම්අ ම්අතමණකි.
4./අමැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅමැතිවරණඅලේ ිෂසමඅවිසි් අලේහෝඅදිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාරයාඅවිසි් අනියමඅ
රඅ ඇතිඅ දි අ හාඅ ලේඅලාව් වලඅ දීඅ නිලධාරය් අ ෙම් අ ්අ යුතුය.අ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ ලේෙවනුලේ අ
සම්ූරර්ණලේය් අමඅලේමමඅතෙ මඅමතඅව අංතරඅඑලේසඅනියමඅ රඅඇතිඅදි අව වානුවඅතු්ටඅංයසභඅලේ අ
ව අලේෙවීම්අසඳහාඅංෝඅව අවියෙම්අරතිූරර්ණයඅ රනුඅලේ අලැලේ..

15.අවිලේශ ලේනඅෙම් අොසථතුඅ(සැතපුම්අවේලී)
5.8අ අ රවාහ අ ටයුතුඅ සම්ං් ධාලේය් අ නිවේසභ රඅ ඇතිඅ මලේේඅ ංක අ TR/2017/13අ හාඅ 2018.01.13අ දි ැතිඅ
රවාහ අචක්රලේඛ ලේ අ(සියළුමඅරවාහ අ ටයුතුඅසඳහාඅවූඅසාරාකශ ලේඅෙතඅරවාහ අචක්රලේඛ ය)අසඳහ් අ
උතලේෙසථඅ ංනුවඅ ලේෙවීම්අ ්යුතුඅ ය.අ එමඅ උතලේෙසථවලටඅ තරිංාහිරවඅ ටයුතුඅ රඅ ඇතිඅ ංවසථාාව දීඅ ඒඅ
සඳහාඅමාලේේඅවිලේශ ලේනඅංනුමැතියඅලංාෙතඅයුතුය.
5.0අI. දිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවරඅඔු අවිසි් අරවාහ අ ටයුතුඅපාරවඅක්රියාඅකිවරමටඅංලයඅතවර ලෙඅනිශ ලේථත තඅ
මාණ්ලලි අ නිලධාාරියවේලේේඅ ූරර්වඅ ංනුමැතියඅ යටලේසභඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයවේඅ තමඅ ඡ් ෙඅ
ලේත ලඅලේවතඅඡ් ෙඅලේතට්ටිඅආදියඅඳීලේෙ අයාමඅසහඅඡ් ෙඅවිමසීලේම් අතු අඒවාඅආතු අඳීලේෙ අඒමඅසඳහාඅ
තම් අ විසි් මඅ ඳීලේෙ අ ආඅ වාහ යක් තඅ ලේය ෙවාඅ ෙනුඅ ලැබීඅ ම්අ TR/2017/08 හාඅ 2017.12.30අ දි ැතිඅ
රවාහ අචක්රලේඛ ලේ අමවිසි් අසඳහ් අ රඅඇතිඅලේ ් ලේශසිඅහාඅඋතලේෙසථවලටඅයටසභවඅලේත්රඛඅවාහ අ
සඳහාඅ කිලේලෝමීටරය ටඅ  ප.අ 31.11අ ක් තඅ හාඅ ඩීසඛඅ වාහ අ සඳහාඅ කිලේලෝමීටරය ටඅ  ප.අ 01.11අ ංැගි් අ
ව අතරිදිඅලේතෞශෙලි අවාහ යඅසඳහාඅෙම් අොසථතුඅලේෙවියඅහැකිය.අ
II. ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයාඅ තම් අ විසි් අ ඳීලේෙ අ ආඅ වාහ යඅ තැෙවීමටඅ ලේය ොඅ ේ  ාඅ ලෙඅ
රජලේ අලේසවලේ අලේ අව අලේතෞශෙලි අරියදු පටඅවැටුතඅවශ ලේලේය් අදි
ටඅ ප.අ8111.11අංැගි් අලේෙවියඅ
හැකිය.අතවෙඅදි
ටඅතැයඅ80අ අලේසවාඅ ාලයක් තඅසම්ූරර්ණඅ රඅඇතිඅංවසථාාව් හිඅදීඅ ප.අ351.11අ අ
සකයුක් තතඅ දීම ාවටඅ ංමතරවඅ  ප.අ 005.11අ අ දීම ාවක් තඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ ලේමමඅ දීම ාවඅ ලංාෙැීහමඅ
සඳහාඅ ඉදිරිතසභඅ ර අ වවුචරයඅ සමඟඅ V-3 ආ ෘතිලේ අ (ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිඅ විසි් අ ඳීලේෙ අ
එ අ ලේතෞශෙලි අ වාහ අ ලේත රතු පඅ ඇතු්සභඅ රඅ ඇතිඅ ආ ෘතිය)අ ිතටතතක් තඅ ඉදිරිතසභඅ ්අ යුතුය.අ
ලේතෞශෙලි අරියදු පලේේඅදීම ාඅලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිවරයාඅවිසි් අරියදු පටඅලේෙවාඅඇතිඅවිට දීඅ
එමඅ මුෙලඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයාඅ විසි් අ රතිූරර්ණයඅ රනුඅ ලැලේ..අ රතිූරර්ණයඅ කිවරමඅ
සඳහාඅ රියදු පඅ විසි් අ තමාටඅ හිිෂඅ මුෙඛඅ පාරෙසභඅ ංවටඅ සහති යක් ත0ලිිතයක් තඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ
සථාා ාපතතතිවරයාලේේඅවවුචරයටඅංමුණාඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
III. ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයාඅ විසි් අ ඳීලේෙ අ එ අ ලෙඅ වාහ යක් තඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ
ලේය ොෙසභලේසභඅ ම්අ තමණක් තඅ එවැනිඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරලේයවේලේේඅ ෙම් අ වියෙම්අ
ඉඛලුම්තතඅහාඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවලටඅංෝඅංලේ වේසභඅවවුචර්අතැිෂණීලේම්අසහති අෙඅසමඟඅදිසථත්රි ක් තඅ
ලේසභවරම්පාරඅනිලධාාරි0ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅමැතිවරණ ලේ මසාරිසථඅලේවතඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
IV.අ ඡ් ෙඅ ලේත ලඅ රාජ ාවරඅ හාඅ ඡ් ෙඅ ෙණ් අ කිවරලේම්අ රාජ ාවරඅ හැරඅ ලේව සභඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ
සහපාගිඅ වූඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිව ප් ටඅ ලේතෞශෙලි අ වාහ යක් තඅ ඳීලේෙ යාමඅ ලේවනුලේව් අ
සැතපුම්අවේලියඅලේෙවනුඅලේ ලැලේ..
5.3අ I. දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ විසි් අ රවාහ අ ටයුතුඅ පාරවඅ ක්රියාඅ කිවරමටඅ ංලයඅ තවර ලෙඅ නිශ ලේථත තඅ
මාණ්ලලි අ නිලධාරයවේලේේඅ ූරර්වඅ ංනුමැතියඅ යටලේසභඅ රධාා අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාරයවේ,අ ෙණ් අ
කිවරලේම්අ නිලධාරයවේ,අෙණ් අකිවරලේම්අ සහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාරයවේඅවශ ලේලේය් අ තසභවීම්අලංාදීඅඇතිඅ
සහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර් ටඅගපෞද්ෙලික වාහනය ගහෝ කලත්රයාගේ වාහනයඅලේය ෙවාඅෙැීහමටඅ
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ංවසථාාවඅදීඅඇත.අතවෙඅලේමමඅ ාර්යය් අසඳහාඅවිලේශ ලේනඅලේහතු් අමතඅංවිවාහ අනිලධාාවර් ටඅතමඅිතයා,අ
මව,අලේස ලේහ යු ප,අලේස ලේහ යුරිය් ටඅංයසභඅවාහ අෙ,අවිවාහ අනිලධාාවර් ටඅතමඅිතයා,අමව,අදූඅෙ පව් අ
සතුඅ වාහ ෙඅ පාවිතාඅ ්අ හැකිය.අ එංැවි් අ එමඅ ඳීලේෙ අ එනුඅ ලං අ ලේතෞශෙලි අ වාහ යඅ ිතළිංඳඅ
ලේත රතු පඅ V-4අආ ෘතිලේය් අස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අආයත අසකග්රහලේ අ XIV තරිච්ලේේෙලේ අ /.0අ
තරිදිඅ ඔවු් ටඅ ලේත්රඛඅ වාහ යක් තඅ සඳහාඅ කිලේලෝමීටරය ටඅ  ප.අ 80.11අ ංැගි් අ ෙ,අ ඩීසඛඅ වාහ යක් තඅ
සඳහාඅකිලේලෝමීටරය ටඅ ප.අ/.11අංැගි් ෙඅලේෙවියඅහැකිය.
II. ලේතෞශෙලි අ වාහ යඅ ඳීලේෙ අ යනුඅ ලැබූඅ ඉහතඅ 5.3අ Iඅ ංනුඅලේේෙලේයහිඅ සඳහ් අ නිලධාාවර් ටඅ වාහ යඅ
ධාාව යඅ ්අ දුරඅ ංනුවඅ ෙම අ යාමටඅ හාඅ ඊමටඅ (සම්ූරර්ණඅ ෙම ට)අ තහතඅ සඳහ් අ තරිදිඅ විලේශ ලේනඅ
දීම ාවක් තඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ ලේමමඅ දීම ාවඅ ලංාඅ ෙැීහමඅ සඳහාඅ වාහ යඅ පාවිතාඅ ්අ නිලධාරයාඅ විසි් අ
ලේත දුඅ35අවවුචරය අංසභස් අ රඅෙම් අවියෙම්අවවුචරයඅසමඟඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
ං. ලේසවාඅසථාා යඅිතහිටිඅදිසථත්රික් ත
ආ. සථවකීයඅනිතඅලේසවාඅසථාා ලේ
නිරතඅවූඅදිසථත්රික් ත ලේ අරධාා අ
ඇ. සථවකීයඅනිතඅලේසවාඅසථාා ලේ
නිරතඅවූඅදිසථත්රික් ත ලේ අරධාා අ
ඈ. සථවකීයඅනිතඅලේසවාඅසථාා ලේ
නිරතඅවූඅදිසථත්රික් ත ලේ අරධාා අ
ඉ සථවකීයඅනිතඅලේසවාඅසථාා ලේ
නිරතඅවූඅදිසථත්රික් ත ලේ අරධාා අ

යඅතු්
අසිටඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවල
ෙරයටඅදුරඅකි.ිෂ.අ51අෙක් තවා
අසිටඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවල
ෙරයටඅදුරඅකි.ිෂ.අ811අෙක් තවා
අසිටඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවල
ෙරයටඅදුරඅකි.ිෂ.අ851අෙක් තවා
අසිටඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවල
ෙරයටඅදුරඅකි.ිෂ.අ851අටඅවැඩි

 ප.අ611.11
 ප.අ911.11
 ප.අ8011.11
 ප.අ8511.11
 ප.අ8/11.11

5.4අ රධාා අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාරයවේ,අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාරයවේ,අ ලාතපාර0ලේ ට්ඨාසපාරඅ සහ ාරඅ
ලේසභවරම්පාරඅනිලධාරයවේඅතමඅවාහ යඅසඳහාඅලේතෞශෙලි අරියදුලේරවේඅඳීලේෙ අයාමටඅදිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅ
නිලධාරයාලේේඅ උතලේෙසථඅ මතඅරවාහ අ ටයුතුඅ පාරවඅක්රියාඅකිවරමටඅංලයඅතවර අලෙඅනිලධාරයවේඅවිසි් අ
ංවසරඅදීඅඇසභ ම්අඑමඅවාහ වලඅලේතෞශෙලි අරියදුර් ටඅ5.0අII සඳහ් අතරිදිඅදීම ාඅලේෙවියඅහැකිය.අඑමඅ
ලේෙවීම්අ ලංාෙැීහමඅ සඳහාඅ රියදු පලේේඅ ිෂ් අ වවුචරයක් තඅ ිතළිලේයලඅ රඅ V-5 ආ ෘතිලේ අ (ලේතෞශෙලි අ
වාහ අඳීලේෙ අඑ අරියදු පලේේඅතැිෂණීලේම්අසහති ය)අිතටතතක් තඅසමඟඅඉදිරිතසභඅ ්යුතුඅංතරඅඑයඅරියදු පඅ
ලේසවයඅ ්අ නිලධාරයාලේේඅ වවුචර්අ සමඟඅ ඉදිරිතසභඅ ්අ යුතුය.අ ලේතෞශෙලි අ වාහ අ ඳීලේෙ අ ය අ
නිලධාාවර් ලේේඅ රියදු පටඅ ංෝඅ ලේෙවීම්අ කිසිවක් තඅ නිලධාරයාලේේඅ ිෂ් අ රතිූරර්ණයඅ රනුඅ ලේ අ ලැලේ..අ
ලේතෞශෙලි අරියදු පලේේඅදීම ාඅසඳහාඅරියදු පලේේඅ මටඅලිය අලෙඅලේචක් තතතකි් අලේෙවීම්අ ්අයුතුය.
5.5අලේමලේලසඅලේතෞශෙලි අලේමෝටර්අරායඅතාවිච්ත අකිවරමඅලේවනුලේව් අලේෙවීම්අ ්අහැක් තලේක් තඅලේමමඅෙම් අොසථතුඅ
(සැතපුම්අ වේලී)අ හිිෂඅ නිලධාාවර් ටඅ තමණක් තඅ ව අ ංතර,අ ආයත අ සකග්රහලේ අ XIV තරිච්ලේේෙලේ අ සඳහ් අ
සියළුඅනියමය් ටඅහාඅසීමාව් ටඅයටසභවඅය.
5.6අ I.මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ ලේය ෙවනුඅ ලං අ ලේව්  ්අ වාහ අ නියිෂතඅ දිසථත්රික් ත යටඅ යාමට0ඒමටඅ
ංවශ ලේඅඉ් ධා අසඳහාඅවැයඅවූඅමුෙඛඅරතිූරර්ණයඅකිවරමටඅහඳු් වාඅදීඅඇතිඅAV-11 ආ ෘතියඅහාඅලේත දුඅ35අ
වවුචරයක් තඅ සම්ූරර්ණයඅ රඅ එහිඅ ිතටුතසඅ ංසභස් අ තංාඅ ංෝඅ බිඛතසභඅ සමඟඅ මැතිවරණඅ මහලේඛ ම්අ
ාර්යාලයඅලේවතඅඉදිරිතසභඅකිවරලේම් අනිලධාරයාඅ ිෂ් අඑමඅවියෙමඅරතිූරර්ණයඅ රවාඅෙතඅහැකිය.
II.අ සකත තඅ වාහ වලටඅ ලංාෙසභඅ ඉ් ධා අ වියෙම්අ රතිූරර්ණයඅ කිවරමටඅ හඳු් වාඅ දීඅ ඇතිඅ PV-11 ආ ෘතියඅ
සම්ූරර්ණඅ රඅ මැතිවරණ මහලේඛ ම්අ ාර්යාලටඅ ඉදිරිතසභඅ කිවරලේම් අ එමඅ ඉ් ධා අ වියෙමඅ ංෝඅ
ආයත ලේ අ ිෂ් අරතිූරර්ණයඅ රෙතඅහැකිය.
5.7අ අ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ පුශෙලි අ වාහ අ ඳීලේෙ අ යාමට0ඒමටඅ ංවසරඅ දීඅ ඇතිඅ නිලධාාවර් අ ෙම අ
සඳහාඅංපතලේඅගිඅමාර්ෙයඅපාවිතාඅ ලේ්අ ම්අඑමඅොසථතුවඅරතිූරර්ණයඅ රෙතඅහැකිය.අඒඅසඳහාඅංෝඅ
රලේඅශ ලේඅත්රලේ අසහති අ ්අඡායාඅිතටතතක් තඅෙම් අවියෙම්අවවුචරයටඅංමුණාඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
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16.අරජලේ අලේසවලේ අලේ

ව අලේසව යි් අසඳහාඅලේෙවීම්

6.8අඅලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිඅවිසි් අලේසවලේයහිඅලේය ෙවනුඅලං අරජලේ අලේසව ලේයවේඅලේ ව අ ාර්යාලඅ
ාර්යඅසහාය යවේටඅඡ් ෙඅවිමසීමටඅංෝඅමුළුඅ ාර්යයඅසඳහාඅලේමහිඅ7.8අහිඅසඳහ් අ ාර්යාලඅ ාර්යඅ
සහාය අදීම ාවඅලේෙවියඅහැකිය.
6.0අඑවැනිඅලේසව ලේයවේටඅආයත අසකග්රහලේ අසඳහ් අතරිදිඅදි
අංවමඅසකයුක් තතඅදීම ාවඅවූඅ ප.අ351.11අක් තඅ
හාඅංතිලේර් වඅ ප.005.11අඅංැගි් අංෝඅදි අෙණ අසඳහාඅසකයුක් තතඅදීම ාඅලේෙවියඅහැකිය.අලේසව යවේඅ
මැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅ ැටුවඅගිලේ අ ම්අඑමඅලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිවරයාඅවිසි් අලේසව යාටඅ
හිිෂඅමුෙලඅලේෙවාඅඑමඅමුෙලඅතම් ටඅරතිූරර්ණයඅ රෙතඅහැකිය.අ
6.3අඅසහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාරයවේටඅසථවකීයඅමැතිවරණඅරාජ ාවරඅෙමලේ් අදීඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය යවේඅ
ලේහෝඅලේව සභඅංලේයවේඅඳීලේෙ අයාමඅසඳහාඅංවසරඅදීඅලේ මැතිඅලේහයි් අසහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාරයවේඅ
ැටුවඅය අ ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය යි් අසඳහාඅලේෙවීම්අලේ අ ්අයුතුය.
17.අදීම ා
7.8අ අ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ විසි් අ ලිතවතවඅ තසභවීමක් තඅ රනුඅ ලැංඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරවලඅ නිරතඅ වූඅ
නිලධාරයවේ0අලේසව යවේඅතහතඅසඳහ් අතරිදිඅවූඅතැිෂණීලේම්අසහති යකි් අඒඅංවඅස ාාඅ ර් ලේ් අ ම්අ
ඔවු ටඅඑක් තඅඑක් තඅ ාර්යය් අසඳහාඅතහතඅතරිදිඅදීම ාඅලේෙවියඅහැකිය.
ගෙවිය යුතු
දීමනාව රු.

කාර්ය මණ්ඩලය
ලාතඅපාර0අලේ

ට්ඨාසපාරඅසහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර

පැමිණීගම්
ථහතිකගේ
අංකය

4,111.11

CE 46

ලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති

3,751.11

CE 19/1

ංතිලේර් අලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති

3,051.11

CE 1908

විලේශ ලේනඅ ණිනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති

0,051.11

CE 19

ණිනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති0ලිිත  ප

0,811.11

CE 19

ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය

8,751.11

CE 19

7.0අ ඡ් ෙඅ ලේතට්ටිඅ නිවේසභඅ කිවරමඅ සඳහාඅ CE 47අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ වූඅ තැිෂණිලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ
ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අඡ් ෙඅ විමසීමටඅලේතරඅදි අලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිව ප් අලේවතඅ ඡ් ෙඅලේතට්ටිඅහාඅ
ඡ් ෙඅතත්රි ාඅආදියඅනිවේසභඅකිරිලේම්අලේයදු අනිලධාාවර් ටඅ හාඅඡ් ෙඅලේතට්ටිඅආතු අපාරඅෙැීහමඅසඳහාඅCE
4/අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ වූඅ තැිෂණිලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අ ඡ් ෙඅ විමසීලේම්අ දි අ
තසථව පලේඅඅඡ් ෙඅලේතට්ටිඅආදියඅආතු අපාරඅෙැීහලේම්අලේයදු ාඅවූඅනිලධාාවර් ටඅඑමඅඑක් තඅඑක් තඅදි අ ාර්යයඅ
සඳහාඅතහතඅසඳහ් අතරිදිඅලේෙවීම්අ ්අහැකිය.අ
ාර්යඅමණ්ලලය
සහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාරිි
ලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති
ණිනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිඅහාඅලිිත  ප
ණිනථඨඅලේසව

නිවේසභඅකිවරම
8,511.11
8,051.11
911.11
/11.11

පාරඅෙැීහම
0,511.11
0,111.11
8,511.11
8,011.11

CE 47අලේහෝඅCEඅ4/අෙර අමුද්රිතඅආ ෘතිලේ අවූඅතැිෂණීලේම්අසහති අහැරඅලේව සභඅආ ෘතිඅංනුවඅතැිෂණීලේම්අ
සහති අඉදිරිතසභඅ ර අනිලධාාවර් ටඅලේමමඅදීම ාඅලේ අලේෙවියඅයුතුය.
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7.3අ නිලධාාරිලේයවේටඅ ලේෙවියඅ හැක් තලේක් තඅ 7.8අ ලේහෝඅ 7.0අ හිඅ සඳහ් අ දීම ාව් අ ංතුරි් අ එ ක් තඅ තමණි.අ එලේහසභඅ
ංවශ ලේඅ නිලධාාවර් අ රමාණවසභඅ ලේ අ වීමඅ නිසාඅ ලේහෝඅ විලේශ ලේනඅ ංවසථාාව අ දීඅ ලේමමඅ ාර්යඅ ඉටු රඅ ඇතිඅ
නිලධාරලේයවේඅලේව සභඅ ාර්යයක් තඅඉටු ලේ්අ ම්අඊටඅංෝඅතසභවීම්අලිිතයඅහාඅතැිෂණීලේම්අසහති යඅංනුවඅ
ංෝඅ ලේෙවීම්අ ්අ හැකිඅ වුවෙඅ ඒඅ සඳහාඅ නිලධාරයාඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ ඉටු ්අ දිසථත්රි ක් ත ලේ අ
ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅමැතිවරණඅලේ මසාරිසථලේේඅසහති යක් තඅමතඅඑමඅලේෙවීමඅ ්අයුතුය.
7.4අ ඡ් ෙඅ ෙණ් අ කිවරලේම්අ හාඅ රතිලලඅ ර ාශ ලේ0වගුෙතඅ කිවරලේම්අ ාර්යය් ටඅ තමණක් තඅ ලේය ෙවාඅ ෙනුඅ ලං අ
නිලධාාවර් ටඅඉහතඅ7.8අලේහෝඅ7.0අහිඅසඳහ් අදීම ාඅලේ අලේෙවියඅයුතුය.
7.5අ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ විසි් අ ලිතවතවඅ තසභවීමක් තඅ රනුඅ ලැංඅ (ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාාවර් අ සඳහා අ
L.B.E.33 ෙර අ ආ ෘතිලේ අ වූඅ තසභවීම ට)අ ඡ් ෙඅ ෙණ් අ කිරිලේම්අ රාජ ාවරවලඅ නිරතඅ වූඅ නිලධාරයවේ0අ
ලේසව යවේඅතහතඅසඳහ් අතරිදිඅවූඅතැිෂණිලේම්අසහති යකි් අඒඅංවඅස ාාඅ ර් ලේ් අ ම්අඔවු ටඅඑක් තඅ
එක් තඅ ාර්යය් අසඳහාඅතහතඅතරිදිඅදීම ාඅලේෙවියඅහැකිය.
කාර්ය මණ්ඩලය
රධාා අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාරයා0අ සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ
නිලධාාරි0අලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති
ෙණ් අකිරිලේම්අනිලධාරයා0අලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති
ඡ් ෙඅ ෙණ් අ කිවරලේම්අ ාර්යයඅ ංධී්ෂණඅ ලාතඅ සහ ාරඅ
ලේසභවරම්පාරඅනිලධාාරි
ංතිලේර් අලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති
ණිනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති0ලිිත  ප
* ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය

දීමනාව රු.

පැමිණීගම්
ථහතිකගේ අංකය

4,511.11

CE 51

4,351.11

CE 540අCE 49

4,351.11

CE 49

3,111.11
0,511.11
8,511.11

CE 49
CE 49
CE 49

*ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයාඅ විසි් අ ඳීලේෙ අ යනුඅ ලං අ සහාය යාටඅ ලේහවසභඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅ
සහාය ටඅෙණ් අකිවරමඅසඳහාඅවූඅතසභවීම්අලිිතයඅලේලසඅඒඅ සඳහාඅලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිවරයාඅවිසි් අ
ලේෙ අලෙඅලිිතයඅ රමාණවසභඅව අංතරඅඑයඅමැතිවරණඅ ාර්යාලලේය් අලේහෝඅසහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවරඅ
ලේවති් අංනුඅංසභස් අ රවාඅෙතයුතුඅලේඅ.
7.6අ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ විසි් අ ලිතවතවඅ තසභවීමක් තඅ රනුඅ ලැංඅ රතිලලඅ වගුෙතඅ කිවරමඅ හාඅ ර ාශ ලේඅ
කිවරලේම්අරාජ ාවරවලඅනිරතඅනිලධාාවර් ටඅCEඅ55අතැිෂණිලේම්අසහති ලේය් අස ාාඅව් ලේ් අ ම්අඉහතඅ7.5අ
යටලේසභඅවුඅවගුලේඅඅසඳහ් අතරිදිඅඑක් තඅඑක් තඅනිලධාරයා0ලේසව යාලේේඅමැතිවරණඅරාජ ාරියටඅංෝඅත තුරඅ
ංනුවඅ ඉහතඅ සඳහ් අ දීම ාවඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ ඉහතඅ 7.5අ යටලේසභඅ වූඅ දීම ාවටඅ ංමතරවඅ ඒඅ ඒඅ මැතිවරණඅ
රාජ ාරියඅංනුවඅ018/.10.88අරජලේ අනිවාඩුඅදි අලේසවයඅලේවනුලේව් අමාණ්ලලි අනිලධාරයවේඅතැයඅ1/අ අ
ලේසවයඅ සම්ූරර්ණඅ රඅ ඇසභ ම්අ නිවාඩුඅ දි අ වැටුතඅ ෙ,අ ංලේ වේසභඅ නිලධාාවර් ටඅ ලේසවයඅ ්අ තැයඅ ෙණ අ
සඳහාඅංති ාලඅදීම ාවඅෙඅලේෙවියඅහැකිය.
7.7අ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරඅ විසි් අ ලිතවතඅ තසභවීමක් තඅ රනුඅ ලැංඅ CEඅ 50අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ
වූ තැිෂණීලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අ ඡ් ෙඅ රලේශශ ලේ0අ රාලේශයයඅ ලේඛ ම්අ ාර්යාලඅ
මට්ටිෂ් අ ිතහිටුවනුඅ ලැබූඅ රාලේශයයඅ සම්ං් ධී රණඅ ාර්යාලය අ ලේසවයඅ ්අ සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ
නිලධාාවර0අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති0අ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති0අ ලිිත  පඅ ලේහෝඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅ
සහාය අ ටඅ තහතඅ දීම ාඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ රාලේශයයඅ ලේඛ ම්වරයාලේේඅ හාඅ සහ ාරඅ රාලේශයයඅ
ලේඛ ම්වරයාලේේඅදීම ාඅංෝඅදිසථත්රික් තඅමැතිවරණඅ ාර්යාලවලි් අලේෙවීමටඅ ටයුතුඅ රනුඅලැලේ..

7

කාර්ය මණ්ඩලය

දීමනාව රු.

*අතිගර්ක
දීමනාව රු.

පැමිණීගම්
ථහතිකගේ
අංකය

රාලේශයයඅ සම්ං් ධී රණඅ ාර්යාලය අ සහ ාරඅ
ලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර

4,111.11අ+

0,051.11

CE 52

ලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති

3,051.11අ+

0,111.11

CE 52

ණිනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතති0අලිිත  ප

0,511.11අ+

8,051.11

CE 52

ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය

8,511.11අ+

751.11

CE 52

*අ ඡ් ෙඅ ෙණ් අ කිවරලේම්අ ාලසීමාලේඅඅ ක්රියා ාවරඅ වූඅ ලේමමඅ නිලධාාවර් ට0ලේසව යි් ටඅ 7.5අ යටලේසභඅ සඳහ් අ
දීම ාලේව් අ51%අ අංතිලේර් අදීම ාවක් තඅලේෙවියඅයුතුඅංැවි් අඉහතඅවගුලේඅඅංතිලේර් අදීම ාවඅලේලසඅඑමඅමුෙලඅ
සඳහ් අ රඅඇත. එමඅමුෙලඅලේෙවියඅයුසභලේසභඅසැංෑඅලේලසමඅ018/.10.81අදි අතසථව පඅ 6අ් අ තු වෙඅලේසවලේ අ
ලේයදීඅසිටිලේ අ ම්අතමණකි.
7./අ අCEඅ 53අෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අවුඅතැිෂණීලේම්අසහති යකි් අස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අතමණක් තඅ ඡ් ෙඅ
විමසීමඅහාඅෙණ් අකිවරමඅසම්ං් පතතඅ ිෂටුඅරාජ ාවරඅසඳහාඅ(රවාහ ,අු ංඅසාධා ,අලේත දුඅතහු  ම්අවැනිඅඅ
ිෂටුවල)අ ඔවු් වඅ තසභ රඅ ඇතිඅ ත තුරඅ ංනුවඅ 7.0අ හාඅ 7.5අ හිඅ සඳහ් අ දීම ාඅ ඔු අ ලේසවයඅ ්අ
මැතිවරණඅ ාර්යාලලේය් අ ලේෙවීමටඅ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ මැතිවරණ ලේ මසාරිසථටඅ විලේශ ලේනඅ
උතලේෙසථඅ ලංාඅදීඅඇත.අලේමමඅදීම ාවඅතමඅසථථීරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අලේ ලේෙවියඅයුතුය.අඑවැනිඅලේෙවීම්අ
රතිූරර්ණයඅ රනුඅලේ ලැලේ..අඅ
7.9අ CEඅ 56අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ වුඅ තැිෂණීලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අ තමණක් තඅ ශ ලේාලාඅ
සම්ං් ධී රණඅ ාර්යඅ මණ්ලලයඅ සඳහාඅ දීම ාවක් තඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ ලේමමඅ දීම ාවඅ ඔු අ ලේසවයඅ ්අ
මැතිවරණඅ ාර්යාලලේය් අ ලේෙවීම්ටඅ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ මැතිවරණ ලේ මසාරිසථටඅ විලේශ ලේනඅ
උතලේෙසථඅ ලංාඅදීඅඇත.අලේමමඅදීම ාවඅතමඅසථථීරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අලේ ලේෙවියඅයුතුය.අඑවැනිඅලේෙවීම්අ
රතිූරර්ණයඅ රනුඅලේ අලැලේ..අ
7.81අ CEඅ 57අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ වූඅ තැිෂණීලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ලේ ලේර් ලේ් අ ම්අ තමණක් තඅ එක් තඅ
එක් තඅසපාඅමට්ටිෂ් අතසභ ර අලෙඅවිලේශ ලේනඅසම්ං් ධී රණඅසහ ාරඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර් ටඅදීම ාවක් තඅ
ලේෙවියඅ හැකිඅ ංතරඅ ලේමමඅ දීම ාවඅ ඔු අ ලේසවයඅ ්අ මැතිවරණඅ ාර්යාලලේය් අ ලේෙවීම්ටඅ
ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅමැතිවරණ ලේ මසාරිසථටඅවිලේශ ලේනඅඋතලේෙසථඅලංාඅදීඅඇත.අලේමමඅදීම ාවඅතමඅ
සථථීරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අලේ ලේෙවියඅයුතුය.අඑවැනිඅලේෙවීම්අරතිූරර්ණයඅ රනුඅලේ අලැලේ..අ
7.88අමැතිවරණඅලේ ිෂන් අසපාලේඅ0අමැතිවරණඅලේ මසාරිසථඅජ රාඛලේේඅඋතලේෙසථඅමතඅවිලේශ ලේනලේය් අතවර අ
ලෙඅ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ ඉටු ්අ නිලධාාවර් අ සිම අ ම්අ එවැනිඅ තැ ැසභත් ටඅ ලේෙවියඅ යුතුඅ දීම ාඅ සඳහාඅ
ංෝඅ වවුචර්අ එමඅ විලේශ ලේනඅ රාජ ාවරඅ ඉටු ්අ දිසථත්රික් ත ලේ අ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ මැතිවරණඅ
ලේ මසාරිසථඅ ලේවතඅ ඉදිරිතසභඅ කිවරමටඅ උතලේෙසථඅ දීඅ ඇතිඅ ංැවි් අ ඒඅ ංනුවඅ ටයුතුඅ ර අ ලේලසඅ ඔංලේේඅ
නිලධාාවර් ටඅඋතලේෙසථඅදියඅයුතුය.
7.80අරජලේ අලේසවලේ අනියුතුඅරියදුර් ටඅහැරඅඉහතඅසඳහ් අ7.8,අ7.0,අ7.5අහාඅ7.7අංනුඅලේේෙඅයටලේසභඅසඳහ් අ
දීම ාඅ ලංාඅ ේ  ාඅ නිලධාාවර් ටඅ හාඅ ලේසව ය් ටඅ එමඅ ාලසීමාවඅ සඳහාඅ ංති ාලඅ ලේහෝඅ නිවාඩුඅ දි අ
වැටුේඅලේ අලේෙවියඅයුතුය.
1/.අරජලේ අවාහ වලඅරියදුර් ටඅලේෙවීම්
/.8අමැතිවරණඅලේ ිෂසලේම්අලේහෝඅදිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවර් ලේේඅඉඛලීමඅතරිදිඅලේතංරවාරිඅමසඅ17අලේවනිඅ
දි අ සිටඅ ලේතංරවාරිඅ මසඅ 80අ දි අ ෙක් තවාඅ (එමඅ ලේෙදි අ ෙඅ ඇතු්සභව)අ ාලඅ සීමාවඅ තු්අ තමණක් තඅ ඡ් ෙඅ
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විමසීමටඅ ංෝඅ රාජ ාවරවලඅ ලේය ෙව අ ලෙඅ වාහ වලඅ රියදුර් ටඅ CEඅ 58අ ෙර අ මුද්රිතඅ ආ ෘතිලේ අ වූඅ
තැිෂණීලේම්අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ව් ලේ් අ ම්අ රජලේ අ ාර්යාල0අ ආයත වලඅ සථථිරඅ ලේසවලේ අ නිරතඅ
රියදුර් ලේේඅ ංති ාල,අ ෙම් අ වියෙම්අ හාඅ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ ඔවු් ලේේඅ සථථිරඅ ලේසවාඅ සථාා ලේය් අ ලේෙවියඅ
යුතුඅංතර,අමැතිවරණඅමහඅලේඛ ම්අ ාර්යාලලේය් අඑමඅලේෙවීම්අරතිූරර්ණයඅ රවාඅෙතඅයුතුය.
8.2 එලේසඅවුවෙඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවලටඅංෝවඅලේසවලේ අලේයදු අතහතඅසඳහ් අරියදුර් ලේේඅලේෙවීම්අසඳහාඅ
වූඅ වවුචර්අ ඔවු් අ ලේසවයඅ ්අ දිසථත්රික් ත ලේ අ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථඅ ලේවතඅ
ඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.
I.
II.
III.

ලේතංරවාරිඅ17අලේවනිඅදි අසිටඅලේතංරවාරිඅමසඅ80අදි අෙක් තවාඅවුඅදි අ16අ අ ාලසීමාලේව් අංැහැරඅවූඅ
දි ය් හිඅදීඅමැතිවරණඅ ටයුතුවලටඅංෝවඅලේසවලේ අනිරතවඅඇතිඅරියදුර් ලේේඅලේෙවීම්.
දිසථත්රික් තඅ ලේඛ ම්අ ාර්යාලය් හිඅ රියදුර් අ හාඅ එමඅ දිසථත්රික් තඅ ලේඛ ම්අ ාර්යාලවලි් අ වැටුේඅ ලං අ
ලේව සභඅරජලේ අ ාර්යාලවලඅරියදුර් ලේේඅලේෙවීම්.
රාලේශයයඅලේඛ ම්අ ාර්යාලය් හිඅරියදුර් අහාඅඑමඅරාලේශයයඅලේඛ ම්අ ාර්යාලවලි් අවැටුේඅලං අ
ලේව සභඅ ාර්යාලවලඅරියදුර් ලේේඅලේෙවීම්.
ඉහතඅ /.0අ ංනුලේේෙයඅ යටලේසභඅ ෙක් තවාඅ ඇතිඅ ාණ්ලවලටඅ ංයසභව අ රියදුර් අ සඳහාඅ තමඅ සථථිරඅ ලේසවාඅ
සථාා වලි් අ ලේෙවීම්අ ලේ අ ්යුතුඅ ංතරඅ එවැනිඅ ලේෙවීම්අ රතිූරර්ණයඅ සඳහාඅ ර අ ඉඛලීම්අ රතිලේ්ෂතඅ
රනුඅලැලේ..

8.3 මැතිවරණඅදි වලඅවුවඅආර්ෂ අංවශ ලේතාවඅසඳහාඅලේත ලිසථඅසථාා වලඅලේසවලේ අලේය ෙව අලෙඅවාහ වලඅ
රියදුර් ටඅෙම් අවියෙම්අහාඅංති ාලඅලේෙවීමඅලේත ලිසථඅ ලේෙතාර්තලේම්් තුවඅවිසි් අසිදු රනුඅලං අලේහයි් අ
ඔංඅවිසි් අඑවැනිඅලේෙවීම්අලේ අ ්අයුතුය.
8.4 මැතිවරණඅරාජ ාවරවලඅලේයෙවූඅ රියදු පඅ මහතු් අසඳහාඅලේත ලේර සභතුඅලේසවාඅ ලේවනුලේව් අංති ාලඅ ලේෙවියඅ
යුසභලේසභඅආයත අසකග්රහලේ අVIII තරිච්ලේේෙලේ අ6.0අඋතඅවේ තියඅංනුවය.අ
19.අමැතිවරණඅඋතලේෙසථඅත් තිවලටඅසහපාගිවීමඅසඳහාඅලේෙවීම්
9.8අ නිලධාාවර් ටඅ තම් අ විසි් අ වියෙමක් තඅ ෙැවරමටඅ සිදුඅ ලේ ව අ තරිදිඅ උතලේෙසථඅ ත් තිවලටඅ සහපාගිවීමටඅ
හැකිව අ ආ ාරයටඅ උතලේෙසථඅ ත් තිඅ තැවැසභවීමටඅ සියළුඅ රය් තය් අ ෙරනුඅ ලැංඅ ඇත.අ ලේ ලේසඅ වුවෙ,අ
උතලේෙසථඅ ත් තිවලටඅ සහපාගිවීමඅ සඳහාඅ ෙර අ ලෙඅ ෙම් අ වියෙම්අ ලංාඅ ෙැීහමටඅ ංලේේ්ෂාඅ ර අ
නිලධාාවර් අඒඅසඳහාඅතමඅෙම් අවියෙම්අවවුචර්අඋතලේෙසථඅ ත් තිඅසඳහාඅ ැඳවීම්අ ්අදිසථත්රි ක් තඅමැතිවරණඅ
ාර්යාලලේ අංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅමැතිවරණඅලේ මසාරිසථඅ ලේවතඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුය.අඋතලේෙසථඅ
ත් තිඅතවසභවනුඅලැබුලේඅඅරාජගිරියඅමැතිවරණඅමහලේඛ ම්අ ාර්යාලලේ අ ැඳවීමඅමතඅ ම්අඒඅසඳහාඅවූඅ
ෙම් අ වියෙම්අ වවුචර්අ මැතිවරණඅ මහලේඛ ම්අ ාර්යාලලේ අ ංධා්ෂඅ (සැලු ම්අ හාඅ තර්ලේ නණ)අ ලේවතඅ
ඉදිරිතසභඅ ්යුතුය.
9.0අ උතලේෙසථඅ ත් තිවලටඅ යාමඅ සඳහාඅ වේලීඅ ලේමෝටර්අ රියඅ ොසථතුඅ ලේහෝඅ ඉඛලාඅ ෙසභඅ වාහ වලටඅ ෙම් අ
ොසථතු0සැතපුම්අවේලීඅලේෙවනුඅලේ අලැලේ..අතමඅලේතෞශෙලි 0 ල්රයාලේේඅවාහ යඅඒඅසඳහාඅපාවිතාඅ ්අ
ංවඅඋතලේෙසථඅත් තිඅතැවැසභවීමඅසඳහාඅ ැඳවීම්අ ්අමාණ්ලලි අනිලධාරයාඅවිසි් අනිවේසභඅ ්අවිපතමසභ
තැිෂණීලේම්අ අ සහති යකි් අ ස ාාඅ ්ලේහ සභඅ තමණක් තඅ ලේතෞශෙලි අ වාහ යඅ සඳහාඅ ෙම් අ
ොසථතු0සැතපුම්අ වේලීඅ ලේෙවියඅ හැකිය.අ එලේසඅ වුවෙඅ උතලේෙසථඅ ත් තියටඅ සහපාගීඅ වූඅ නිලධාරයාඅ ලේමමඅ
ාර්යයටඅතාවිච්ත අ ්අවාහ යඅලේත්රඛඅෙ0අඩීසඛඅෙඅය අවෙඅලේෙවීම්අකිවරමටඅලේතරඅලේෙවීම්අ රනුඅලං අ
නිලධාරයාඅවිසි් අස ාාඅ රෙතඅයුතුය.අ
9.3අඅඋතලේෙසථඅ ත් තිවලටඅසහපාගිඅවූඅනිලධාාවර් ටඅලේෙවීම්අකිවරමඅසඳහාඅමුෙඛඅලේව්  රඅලේෙ අලේලසඅආයත අ
රධාාීහ් අවිසි් අඉඛලීම්අඅලේ අ ්අයුතුය.අතවෙඅඋතලේෙසථඅත් තිඅසඳහාඅසහපාගිඅවූව් ටඅතමඅසථථිරඅලේසවාඅ
සථාා ලේය් අලේෙවීම්අ රඅඑමඅමුෙඛඅරතිූරර්ණයඅ ර අලේලසඅඉඛලීම්අලේ අ ්අයුතුය.
9

9.4අඋතලේෙසථඅ ත් තිවලටඅසහපාගිවීමඅලේවනුලේව් අෙම් අවියෙම්අහාඅසකයුක් තතඅදීම ාඅහැරඅනිවාඩුඅදි අවැටුේ,අ
ංති ාලඅලේහෝඅලේව සභඅදීම ාඅකිසිවක් තඅලේෙවනුඅලේ ිාඅලැලේ..
81.අ තමඅ සථථිරඅ ලේසවාඅ සථාා ලේය් අ සිදු ර අ ලෙඅ ලේෙවීම්අ රතිූරර්ණයඅ කිවරමටඅ ඉදිරිතසභඅ

්යුතුඅ

උතලේඛ
81.8අලේමමඅචක්රලේඛ යඅංනුවඅතමඅසථථිරඅලේසවාඅසථාා ලේය් අලේෙවීම්අ ්අනිලධාාවර් ලේේඅවිසථතරඅ(රියදුර් ලේේඅ
හැර)අ ංමුණාඅ ඇතිඅ “ඒඅ ආ ෘතිය”අ ංනුවඅ සම්ූරර්ණඅ ර අ ලෙඅ උතලේඛ යක් තඅ මඟි් අ මැතිවරණඅ
මහලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅලේවතඅඑවීලේම් අඑමඅමුෙලඅරතිූරර්ණයඅ රෙැීහමටඅහැකිය.
81.0අඅලේමහිඅ/.8අංනුලේේෙයඅයටලේසභඅරජලේ අවාහ වලඅරියදුර් ටඅංති ාල,අෙම් අවියෙම්අහාඅසකයුක් තතඅදීම ාඅ
ලේෙවීම්අිතළිංඳඅවිසථතරඅංමුණාඅඇතිඅ“බීඅආ ෘතිය”අංනුවඅසම්ූරර්ණඅ ර අලෙඅඋතලේඛ යක් තඅමඟි් අ
මැතිවරණඅමහලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅලේවතඅඑවීලේම් අඑමඅලේෙවීම්අරතිූරර්ණඅ රවාඅෙතඅහැකිය.
81.3අ ඉහතඅ කීඅ උතලේඛ අ සමඟඅ ලේෙවීම්අ වවුචර්වලඅ මුඛඅ ිතටතසභඅ මලේවතඅ ඉදිරිතසභඅ ලේ
වවුචර්අලේෙවීම්අ ්අආයත ලේ අවිෙණ අංවශ ලේතාවඅසඳහාඅතංාෙතඅයුතුය.

්අ යුතුය.අ එමඅ

81.4අ ලේෙවීම්අ වලටඅ ංොලඅ උතලේඛ අ තමණක් තඅ ලේමමඅ ාර්යාලයටඅ ඉදිරිතසභඅ ්යුතුඅ ංතරඅ ෆැක් තසථඅ මඟි් අ
එව අඋතලේඛ වලටඅලේෙවීම්අ රනුඅලේ අලැලේ..
81.5අ සතයාඅ ඇතිඅ ආෙර්ශ ලේඅ ආ ෘතිතසභඅ ංනුවඅ ංලේේක්ෂිතඅ ලේත රතු පඅ සම්ූරර්ණවඅ හාඅ නිවැරදිවඅ ඉදිරිතසභ ්අඅ
යුතුය.අඑලේසමඅනිලධාාරි් ටඅලේෙවනුඅලං අවිවිධාඅදීම ාඅලේව් අලේව් අවශ ලේලේය් අනිවැරදිවඅංෝඅතී පවලඅ
ඇතු්සභඅ ්අයුතුය.අංසම්ූරර්ණඅලේහෝඅසලේෙ සථඅ ලේත රතු පඅඉදිරිතසභඅ රනුඅලං අංවසථාාවලදීඅවිමසීම්අ
කිවරමටඅහාඅනිවැරදිඅලේත රතු පඅලේස යංැලීමටඅසිදුව අලේහයි් අඑවැනිඅලේෙවීම්අරමාෙඅවනුඅඇත.අ
81.6අඅංමාතාකශ ලේඅහාඅරජලේ අලේෙතාර්තලේම්් තුවලඅනිලධාාවර් ටඅඑමඅ ාර්යාලවලඅංක් තමුෙඛඅමගි් අෙ,අසකසථාා,අ
ත්ාසභඅ තාල අ ආයත අ වැනිඅ ලේව සභඅ ාර්යාලවලඅ නිලධාාවර් ටඅ එමඅ ආයත වලඅ ංරමුෙඛඅ මගි් අ ෙඅ
ලේමමඅලේෙවිම්අ ්අහැකිය.අ
88.අඅරතිූරර්ණයඅ රනුඅලං අලේෙවීම්වලටඅංෝඅඋතලේඛ

අස සථඅකිවරම

88.8අ රධාා අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාාරි,අ ෙණ් අ කිවරලේම්අ නිලධාාරි,අ ලාතපාර0අ ලේ ට්ඨාසපාරඅ සහ ාරඅ
ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාරි,අ ඡ් ෙඅ ලේතට්ටිඅ නිවේසභඅ කිවරම,අ පාරඅ ෙැීහම,අ රතිලලඅ සැ ු ම්අ මධාසථාා ලේ අ
සහ ාරඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවර,අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති,අ ංතිලේර් අ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති,අ
විලේශ ලේනඅ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති,අ ණිනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතති,අ ලිිත  පඅ හාඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅ
සහාය අවශ ලේලේය් අමැතිවරණඅරාජ ාවරයඅංමුණාඅඇතිඅ“ඒඅආ ෘතිය”අයටලේසභඅනිවැරදිවඅසටහ් අ ්අ
යුතුය.
88.0අ I. එක් තඅ එක් තඅ නිලධාාවර් ටඅ ලේෙවනුඅ ලං අ ෙම් අ වියෙම්,අ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ හාඅ සැතපුම්අ වේලීවලඅ එ තුවඅ
“ඒ”අආ ෘතිලේ අ5අව අතී පවඅයටලේසභඅෙැක් තවියඅයුතුය.අරජලේ අලේසවලේ අලේ අව අරියදුර් 0අ ාර්යාලඅ
ාර්යඅසහාය යි් අලේවතඅලේෙව අෙම් අවියෙම්අහාඅසකයුක් තතඅදීම ාඅ “ඒ”අආ ෘතියඅ9අව අතී පලේඅඅ
ෙැක් තවියඅයුතුය.
II. ලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිවරයවේඅවිසි් අඡ් ෙඅලේත ලඅ ටයුතුඅසඳහාඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅසහාය යවේඅ
වශ ලේලේය් අරජලේ අලේසවලේ අලේ අව අංයවේඅලේසවලේ අලේය ොඅලේෙ අඇතිඅංවසථාාව දීඅලේජනථඨඅඡ් ෙඅ
සථාා ාපතතතිවරයාඅ ිෂ් අ මඅ එමඅ ාර්යාලඅ ාර්යඅ සහාය ලේේඅ ෙම් අ වියෙම්,අ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ හාඅ
ඡ් ෙඅ ලේත ලඅ දීම ාඅ ලංාඅ ෙසභලේසභඅ ම්අ එමඅ ලේජනථඨඅ ඡ් ෙඅ සථාා ාපතතතිවරයාලේේඅ මඅ ඉදිරිලේය් අ
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ාර්යාලඅ ාර්යඅ සහාය ලේේඅ ෙම් අ වියෙම්අ හාඅ සකයුක් තතඅ දීම ාඅ ිතළිංඳවඅ “ඒ”අ ආ ෘතිලේ අ 5අ ව අ
තී පලේඅඅඇතුලසභඅ රඅඡ් ෙඅලේත ලඅදීම ාවඅතමණක් තඅ9අව අතී පලේඅඅෙඅෙැක් තවියඅයුතුය.
III. ලේජනථඨඅඡ් ෙඅසථාා ාපතතතිවරයාඅ ිෂ් අඑමඅලේෙවීම්අලංාඅලේ අලේෙ අලේසව යාලේේඅ ිෂ් අවවුචර්අ
ඉදිරිතසභඅ රඅ ඇතිඅ ංවසථාාව අ දීඅ “ඒ”අ ආ ෘතිලේ අ 0අ ව අ තී පලේඅඅ සථථිරඅ ත තුරඅ යටලේසභඅ “රජලේ අ
ලේසවලේ අලේ අව අලේසව ”අයනුලේව් අසඳහ් අ රඅඉහතඅ81.0 (II) තරිදිඅෙම් අවියෙම්අහාඅසකයුක් තතඅ
දීම ාවඅ“ඒ”අආ ෘතිලේ අ5අව අතී පලේඅඅෙඅඡ් ෙඅලේත ලඅදීම ාවඅ9අව අතී පලේඅඅෙඅෙැක් තවියඅයුතුය.
88.3 තමඅ නිතඅ රජ ාවරඅ සඳහාඅ වාහ යක් තඅ (Assigned Vehicle) ලේව්  රඅ ඇතිඅ නිලධාරයවේඅ මැතිවරණඅ
රජ ාවරඅ සඳහාඅ එමඅ වාහ යඅ ඳීලේෙ අ ලේෙ සථඅ ඇතිඅ ංවසථාාව අ දීඅ එමඅ වාහ යඅ තැෙඅ වූඅ රජලේ අ ලේසවලේ අ
රියදු පටඅ ර අලෙඅලේෙවීම්අඅ“බීඅආ ෘතිලේයහි”අසඳහ් අ ්අයුතුඅංතරඅඑමඅරියදු පලේේඅ මඅඉදිරිලේය් අ4අ
ව අතී පලේඅඅවාහ යඅමැතිවරණඅරාජ ාවරඅසඳහාඅඳීලේෙ අගියඅමාණ්ලලි අනිලධාරයාලේේඅ මඅසඳහ් අ
්අයුතුය.අදිසථත්රික් තඅලේසභවරම්පාරඅනිලධාාවරඅලේවතඅවාර්තාඅ ්අසකත තඅවාහ යක් තඅ (Pool Vehicle) ම්අ4අ
ලේවනිඅතී පවඅහිසථවඅතැබියඅයුතුය.
88.4අ රතිූරර්ණයඅ සඳහාඅ ඉදිරිතසභඅ රනුඅ ලං අ උතලේඛ ලේ අ රතිූරර්ණඅ ලේචක් තතතඅ ලිවියඅ යුතුඅ ආ ාරයඅ
ඉකග්රීසිඅපානාලේව් අසඳහ් අ ්අයුතුඅංතරඅආයත ලේ අගිණුම්අංක යඅනිවැරදිවඅසඳහ් අ ්අයුතුය.
අ
80.අලේෙවීම්අ ඩි ම්අකිවරමඅසඳහාඅ ාර්යාලයීයඅනිලධාාවර් ටඅලේෙව අදීම ා
80.8අසියළුමඅනිලධාාවර් ලේේඅෙම් අවියෙම්,අංති ාලඅහාඅදීම ාඅඡ් ෙඅවිමසීලේම්අදි අසිටඅදි අ75අක් තඅඇතුලතඅ
ලේෙවාඅංවස් අ රනුඅඇතැයිඅංලේේ්ෂාඅලේ ලේර්.
80.0අ මැතිවරණඅ රාජ ාවරඅ සඳහාඅ නිලධාාවර් අ විශ ලේාලඅ ිතරිසක් තඅ ලේසවලේ අ ලේයෙවීමටඅ සිදුඅ වූඅ ාර්යාලවලඅ ාර්යඅ
මණ්ලලයටඅ හිිෂඅ දීම ාඅ ඉක් තමනි් අ ලේෙවීමඅ සඳහාඅ ංෝඅ වවුචර්අ තවර්ෂාඅ කිවරම,අ සහති අ කිවරම,අ
උතලේඛ අ ෙතඅ කිවරම,අ ලේචක් තතසභඅ ලිවීම,අ ලේෙවීම්අ හාඅ ගිණුම්අ තැබීමඅ ය ාදීඅ සියළුමඅ ාර්යය් අ හිඅ
ලේයලේෙ අ ාර්යාලයීයඅනිලධාාවර් ටඅදිරිදීම ාවක් තඅලේෙවීමටඅහැකිව අතරිදිඅමුෙඛඅසතයාඅලේෙනුඅලැලේ..
80.3අ ලේමමඅ චක්රලේඛ යටඅ ංමුණාඅ ඇතිඅ “ඒ”අ හාඅ “බී”අ ආ ෘතිඅ ංනුවඅ ස සථඅ ්අ මැතිවරණඅ ාර්යඅ මණ්ලලඅ
ලේෙවීම්අඋතලේඛ අනිවැරදිවඅහාඅඉක් තමනි් අමැතිවරණඅලේ මසාරිසථඅ ජ රාඛ0ංධා්ෂඅජ රාඛඅලේවතඅ
ඉදිරිතසභඅ කිවරමඅ ංනුවඅ 80.0අ හිඅ සඳහ් අ දිරිදීම ාවඅ ලේෙවීමඅ සඳහාඅංතිලේර් අ මුෙලක් තඅ රතිූරර්ණයඅ රනුඅ
ලං අංවසථාාලේඅදීඅඔංඅලේවතඅසතයාඅලේෙනුඅලැලේ..අ
80.4අ ලේ ලේසඅ වුවෙ,අ ඡ් ෙඅ විමසීලේම්අ දි අ සිටඅ දි අ 75අ ටඅ තු වඅ මැතිවරණඅ මහඅ ලේඛ ම්අ ාර්යාලයඅ ලේවතඅ
ලැලේං අ උතලේඛ අ සඳහාඅ ෙ,අ ලේමමඅ උතලේෙසථවලි් අ ංැහැරඅ ලේවිෂ් අ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ
මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථව ප් අ ලේවතඅ ලැලේං අ උතලේඛ අ සඳහාඅ ෙඅ නිලධාාවර් අ 81අ ටඅ ංඩුඅ
සක ාව ලේේඅලේෙවීම්අඇතුලසභඅඋතලේඛ අසඳහාඅෙඅඉහතඅකීඅංතිලේර් අමුෙඛඅසතයනුඅලේ අලැලේ..
80.5අ ලේෙවීම්අ උතලේඛ අ ලේමමඅ ාර්යාලයටඅ එවීමටඅ ලේතරඅ එමඟි් අ ඉඛලාඅ ඇතිඅ සියළුඅ විසථතරඅ නිවැරදිවඅ
ඇතු්සභවඅතිලේ.ෙැයිඅය්  අතවර්ෂාඅ රඅංල අලේලසඅෙ,අලේෙවියඅයුතුඅමුෙඛඅරමාණඅිතළිංඳඅවිසථතරඅයතු පඅ
ලිවීලේම් අතු අ ැවතඅඑ තුඅ රඅංල අලේලසඅෙඅඉඛලාඅසිටි අංතරඅ එමඅආ ෘතිතසභඅිතටුඅකිහිතයකි් අ
සම් විතඅ ව් ලේ් අ ම්අ සෑමඅ ිතටුව මඅ ංෙටඅ උතඅ එ තුවඅ හාඅ සියළුමඅ ිතටුවලඅ උතඅ එ තු් අ ංවසා අ
ිතටුලේඅඅ ංෙටඅ මුළුඅ එ තුවඅ ලේලසඅ ලේයදියඅ යුතුය.අ එලේසමඅ ආෙර්ශ ලේඅ ආ ෘතිලේ අ තරිදිඅ නිලධාාවර් අ සක ාවඅ
ෙණ යඅ රඅ ෙැීහමඅ සඳහාඅ නිලධාාවර් ලේේඅ ම්අ ඉදිරිලේය් අ ංනුඅ ංක යඅ සඳහ් අ ්අ යුතුය.අ ලේෙවීම්අ
රතිූරර්ණයඅ කිවරලේම් අ තු අ ලේහලිෙරඅඅ ව අ සටහ් අ කිවරලේම්අ හාඅ යතු පඅ ලිවීලේම්අ ලේෙෝනඅ සම්ං් ධාලේය් අ
මලේවතඅ ෙැ් වීමඅ ංවශ ලේඅ ලේ අ ව අ ංතරඅ ංඩුවීඅ ඇතිඅ මුෙඛඅ රමාණඅ ඉහතඅ සඳහ් අ ලේෙවීම්අ ාර්යඅ
මණ්ලලයටඅලේෙව අදීම ාලේව් අහිලඅඅ රෙතඅයුතුය.
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83.අලේව සභඅ  පණු
83.8අලේමමඅචක්රලේඛ ලේයහිඅසඳහ් අඋතලේෙසථඅ තරිදිඅමැතිවරණඅරාජ ාවරවලඅනිරතඅවූඅ ාර්යඅමණ්ලලයටඅහිිෂඅ
දීම ාඅ ලංාෙැීහමඅ සඳහාඅ වවුචර්අ ස සථඅ රඅ ඩි ිෂ් අ ඉදිරිතසභඅ ර අ ලේලසඅ ඔංලේේඅ නිලධාාවර් අ හාඅ
ලේසව අමහතු් අෙැනුවසභඅකිවරමටඅ ටයුතුඅ ්අයුතුය.
83.0අංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅමැතිවරණඅලේ මසාරිසථව ප් අවිසි් අ රනුඅලං අලේෙවීම්අඡ් ෙඅවිමසීමඅ
ංවස් අ වීඅ දි අ 75අ ක් තඅ තු්අ ලේහෝඅ ඊටඅ ලේතරඅ ලේෙවාඅ ංවස් අ රනුඅ ලං අ ලේහයි් අ නියමඅ රඅ ඇතිඅ
ාලසීමාවඅතු්අලේෙවීම්අවවුචර්අඉදිරිතසභඅලේ අ ්ලේහ සභඅඔවු ටඅංෝඅදීම ාඅලංාෙතඅලේ අහැකිවනුඅ
ඇත.
83.3අරතිූරර්ණයඅකිවරමඅිතණිසඅලේ ලේර අඉඛලීම්අ ඩි ිෂ් අමාඅලේවතඅඉදිරිතසභඅ ්අයුතුඅංතරඅඑමඅඉඛලීම්අ
ංෝඅ දිසථත්රික් තඅ ලේසභවරම්පාරඅ නිලධාාවරටඅ ලේහෝඅ ංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරඅ මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථටඅ
ලේ අයැවියඅයුතුය.
83.4අමුෙඛඅරතිූරර්ණයඅසඳහාඅඉදිරිතසභඅ ර අඋතලේඛ අලෙඅවහාමඅඒඅංවඅෙැනුම්දීමටඅක්රියා රනුඅලැලේ..අ
ඊටඅ ිතළිතුරක් තඅ ලේ අ ලෙලේහ සභඅ එමඅ ලිිතඅ ංසථාා අ ෙතවීමක් තඅ ලේලසඅ සැලකියඅ යුතුඅ ංතර,අ ඒඅ ිතළිංඳවඅ
ලියාතදිකත අතැතෑලේල් අමාඅලේවතඅවාර්තාඅ ්අයුතුය.
83.5අ ඉ් ධා අ වියෙම්අ රතිූරර්ණයඅ කිවරමඅ සඳහාඅඔංඅ විසි් අ ඉදිරිතසභඅ රනුඅ ලං අ උතලේඛ අ (AV-11අ සහඅ
PV-11අ ආ ෘති)අ තවර්ෂාඅ කිවරලේම්අ ටයුතුඅ ලේමමඅ ලේ ිෂන් අ සපාලේඅඅ රවාහ අ ංකලේය් අ සිදුඅ ලේ ලේර්.අ
එලේහයි් අ රවාහ අ ංකශ ලේයඅ පාරඅ මාණ්ලලි අ නිලධාරයාඅ (සහ ාරඅ මැතිවරණඅ ලේ මසාරිසථඅ (තාල ))අ
ංමතාඅංවශ ලේඅලේත රතු පඅලංාඅෙතඅහැකිය.
83.6අලේමමඅඡ් ෙඅවිමසීමඅසඳහාඅංෝඅලේෙවීම්අ018/.14.31අව අදි අලේහෝඅඊටඅලේතරඅංවස් අකිවරමටඅනියිෂතඅ
ංැවි් අ එදි ටඅ තු වඅ ඉදිරිතසභඅ ර අ ඉඛලීම්අ ලේම් මඅ විමසීම්අ ෙඅ රතිලේ්ෂතඅ කිවරමටඅ සිදුව අ ංවඅ
 පණාලේව් අසල ්  .
83.7අ ඉහතඅ කීඅ දි ටඅ ලේතරඅ උතලේඛ අ ඉදිරිතසභඅ රඅ රතිූරර්ණයඅ රඅ ලේ අ ේ  ාඅ ලේෙවීම්අ සම්ං් ධාලේය් අ
සම්ූරර්ණඅවෙකීමඅලේෙවීම්අ ්අනිලධාරයාඅලේවතඅතැවලේර අංවසභ,අනියිෂතඅදි ටඅරතිූරර්ණයඅ රඅලේ අ
ේ  ාඅ ලේෙවීම්අ සම්ං් ධාලේය් අ ලේමමඅ ලේ ිෂන් අ සපාවඅ වෙකීමඅ පාරඅ ලේ අ ේ  ාඅ ංවඅ ා පණි වඅ
ේ විෂ.
83./අ ලේමමඅ ත්ාසභඅ තාල අආයත අ ඡ් ෙඅ විමසීමටඅ ංෝවඅ නිවේසභඅ රඅ ඇතිඅ ලේමමඅ ාර්යඅ මණ්ලලඅ ලේෙවීම්අ
චක්රලේඛ යඅ හාඅ ආ ෘතිඅ ත්රඅ මැතිවරණඅ ලේ ිෂන් අ සපාලේඅඅ www.elections.gov.lk නිලඅ ලේව.අ
ංලවියටඅිතවිසඅලංාඅෙතහැකිඅංවඅඅ ා පණි වඅසල ්  .
අඅඅඅඅඅඅලේ

ිෂන් අසපාලේඅඅනියමයඅතරිදි,

ආර්.එම්.ඒ.එඛ.අරසභ ාය
මැතිවරණඅලේ මසාරිසථඅජ රාඛ0
ංධා්ෂඅජ රාඛ
ිතටතසභඅ:-අ8.අවිෙණ ාපතතතිඅ-අෙැ අෙැීහමඅිතණිස
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ0.අරධාා අ ාර්යාලලේ අසියළුමඅමාණ්ලලි අනිලධාාවර් 
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ3.අදිසථත්රික් තඅංතිලේර් 0නිලේයෝජ0සහ ාරමැතිවරණඅලේ මසාරිසථව ප් 

ෙැ අෙැීහමඅිතණිසඅහාඅ
චක්රලේඛ ලේ අඋතලේෙසථඅංනුවඅ
ටයුතුඅකිවරමඅසඳහා
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