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විගණකාධිඳති  චක්රලේඛ  ංකක -  2017/10    2017 ලේඳබරලාරි         දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 
 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 

විශශේෂ විමර්ශන අංශශේ ඳරීක්ෂණ  හර  අශනකුත් චා ක ඳරීක්ෂණ  ිළිබඳ ඳානන  

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

2012 ලේනොලැේබර් 19 දිනැති ංකක වි.ලේඛ/2012/38 දරන චක්රලේඛ  විධිවිධාන ලේලුවල  ලේමම 

චක්රලේඛ ලේ  විධිවිධාන දලේශ කරුව ැලේ.. 

1. සියළුම චාරක ඳරීක්ෂණ වශා ංක ප්රධාීගලේ  ංුවමැතිය බාගත ුතතු ංතර,   වශා 

ඇමුණුලේේ දැක්ලේලන දකෘතිය ප්රකාරල ිළියලේය කෂ චාරක ඳරීක්ෂණ ලැ  ව ශනක් ිළ ඳත් 

ලේදකකින් ුතක්තල ිළියලේය කර ඉදිරිඳත් කෂ ුතතුය. 

 

2. චාරක ඳරීක්ෂණය මිනන් විගණනය කරුව බන දයතනලේ  සිදුකරුව බන විගණන ලැ  

ලේකො ව්ල  ංදාෂ විගණන වැැව්මක් ශා විගණන ප්ර්ණාලියයද ඉශත වශන් විගණන 

ලැ  ව ශන වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ ුතතුය. 

ංක ප්රධාීගන් ංලය වකලේ ධන වහිතල ලේමම ලැ  ව ශන් ංුවමත කෂ ුතතු ංතර ලේදලන 

ිළ ඳත ංක ප්රධාීගන් ලේගොුවකර තබාගත ුතතුය.     

 

3. චාරක ඳරීක්ෂණ වශා ංලම ලලේයන් නියිතත කාලේයන් ං ක්ලත් විගණන ංධිකාරීද 

වශභාගී විය ුතතුය. එලේවේ ලේනොමැති ංලව්ථාලදී චාරක ඳරීක්ෂණ ක ුතතු ශා නිධාරීන්ලේ  

වශභාගීත්ලය ිළියබල ංධීක්ෂණය කෂ ුතතු ංතර, ලැ  ව ශන ඳරිදි  ශා වැසුේගත ඳරිදි 

විගණනය සිදු ලේකලේරන බල  ලේඳෞශගියකලම වෑහීම  ඳත්විය ුතතුය. 

 

4. චාරක ඳරීක්ෂණය සිදු ලේකලේරන ංතරතුර වාක්ෂි බාගැීගම වශා නිධාරීන් වමඟ සිදුකරුව 

බන සියළුම වාකච්ඡා   වශා වශභාගී ලන නිධාරීන්ලේ  වශ විගණන නිධාරීන්ලේ  

ංත්වන් වහිතල ිළියලේය කරන ද වාකච්ඡා ව ශන් මිනන් තශවුරු කර ගත ුතතු ංතර, 

චාරක ඳරීක්ෂණ ංලවානලේ දීද දයතනලේ  නිධාරීන් වමඟ වාකච්ඡාලක් ඳලත්ලා,   

ිළියබල ද ංදාෂ නිධාරීන්ලේ  ංත්වන් වහිතල ියඛිත ව ශනක් තබා ගත ුතතුය. 

 

5. ඳරීක්ෂණ ංලවානලේ  ංදාෂ විමසුේ ප්රමාදයකින් ලේතොරල කිනනිතන් නිුතත් කෂ ුතතු ංතර, 

ිළ ඳත් ංක ප්රධාීග ලේලත ඉදිරිඳත් කෂ ුතතුය.  
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6. ඳරීක්ෂණ කාය දිගු කර ගත ුතතු ංලවථ්ාලදී චාරක ඳරීක්ෂණ ලැ  ව ශන් දකෘතිය ඳරිදි 

ංුවමැතිය බාගැීගම  ක ුතතු කෂ ුතතු ංතර, ලේගවීේ බාගැීගම වශා ංුවමත කරන ද 

ලැ  ව ශන වශ විගණන ංධිකාරි / කණ් ායේ භාර නිධාරින් විසින් ංුවමත කෂ ඳරීක්ණ 

ලාර්තාලේේ ිළ ඳතක් ංක ප්රධාීග ලේලත  ඉදිරිඳත් කෂුතතුය. 

 

7. විගණන ංධීකාරි ලේශ  ංක ප්රධාීග විසින් චාරක ඳරීක්ෂණ ංතරතුර සිදුකරුව බන ංධීක්ෂණ 

ිළියබල චාරක ඳරීක්ෂණ ලැ ව ශලේන් II ලේේදලේ  කරුණු දැක්විය ුතතුය. 

 

8. මය ශා ංලවන් විගණන ක ුතතු වශා ංුවමැතිය  ලැ ව ශන් ඉදිරිඳත් කිරීලේේදී මය 

ලර්ය වශා ඊ  ලේඳර සිදුකරන ද ඳරීක්ෂණ ිළියබල වශන් කෂ ුතතුය.     

 

 

 

විගණකාධිඳති 
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"අ" ආකෘති   

චා ක ඳරීක්ෂණ  වරඩ සටහන 

01. ා ාල  :- 

02. ඉදිරිඳත් ලේනොවු ගිණුේ :- 

(i) ංලවන්ලර  වශතික කෂ ගිණුේ ලර්ය ...................... එම ගිණුම වශතික කෂ දිනය 

......................... 

(ii) ඉදිරිඳත් වු නමුත් වශතික ලේනොකෂ ගිණුේ ලර්යයන් ............., එම ගිණුම ැබුණු 

දිනයන් ...................... 

03. චාරක ඳරීක්ණ ිළියබ විව්තර :-  

(i) ංුවක්රිතක ංකකය :- ........................... ංක ප්රධානියාලේ  ංකකය :-.......................... 

(ii) ඳරීක්ණය  ංදාෂ ියිළනය ....................................... එය  කාර්යාලේ  සි  ඇති 

දුර ........................................ 

(iii) කා ඳරිච්ලේේදය ....................................... සි  .................................. දක්ලා  

(iv) ඳශත 6.i, 6.ii, 6.iii ශා 6.iv වශා ංලය මුළු ිතනිව් දින ගණන :- ............................. 

 

04. වශභාගී ලන නිධාරීන් ිළියබ විව්තර  

(i) ංුවමත ිතනිව් දින ප්රමාණයන් වශා වකුතක්ත දීමනා වශ ් රලාශන දීමනා මත 

වශභාගී ලන නිධාරීන් ිළියබ විව්තර :- 

 

 නිනධාරි ාශේ 

නම 

තනතු  මිනිස් දින 

ගණ න 

සිදුක නු 

නඳන 

විගණ න  

සංයුක්ත 

දීමනා 

ප්රවාහන 

දීමනා 

දීමනා 

එකතුව 

(ං)        

(ද)        

(ඇ)        

(ඈ)        

(ඉ)        

(ඊ)        

(උ)        
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(ii) ංුවමත ිතනිව් දින ප්රමාණය ඉක්මලා කරන ලැ  ලේලුවලේලන් නිධාරීන් වශා ංලය 

ප්රලාශන ගාව්තු :-  

 නිනධාරි ාශේ නම තනතු  මිනිස් දින 

ගණ න 

සිදුක නු 

නඳන 

විගණ න  

ප්රවාහන දීමනා 

(ං)      

(ද)      

(ඇ)      

(ඈ)      

(ඉ)      

 

(iii) චාරක ඳරීක්ණයන් වශා ලැය ලන වේපුර්ණ වියදම ( ඉශත 4.i වශ 4.ii එකතුල ) 

රු............................. 

05. චාරක ඳරීක්ණය / ඳරීක්ණ ලාර්ෂික මය විගණනලේ  / ංලවාන ගිණුේ  කකලේ  

ලේකො වක් ලේව මී  ලේඳර ක්රියාත්මක කර තිලේ.ද   එලේවේනේ, 

(i) ංකක 4.i ඳරිදි බාගත් ිතනිව් දින ගණන :- 

(ii) ංකක  4.ii ඳරිදි බාගත් ිතනිව් දින ගණන :-  

 

06. චාරක ඳරීක්ණලේ  ංරමුණු  

(i) ................................... 201..... ලර්ලේ  ංලවන් ගිණුේ ලාර්තාල  

(ii) .................................. සි  ....................... දක්ලා ගණුලේදුව / මය විගණනය  

(iii) ඉදිකිරීේ වශ මාර්ග ලැනි දෑ ලේභෞතික ඳරික්ාල  

(iv) ................................................ දින ඉදිරිඳත් වු ලේඳත්වේ ඳරික්ාල  

 

07. චාරක ඳරීක්ණ මිනන් ක්රියාත්මක කිරීම  බාලේඳොලේරොත්තු ලන විගණන ලැ  ව ශන ශා 

ප්ර්නාලියය ිළියබ විව්තර ඉශත ංකක 06 ඳරිදි, 

(i) ඉශත 6.i ඳරිදි විගණන ලැ  ව ශන ලේේ වමඟ ඇත. / ලැ  ව ශන ................. දින 

ඉදිරිඳත් කර ඇත.  

(ii) ඉශත 6.ii ඳරිදි විගණන ලැ  ව ශන ලේේ වමඟ ඇත / ලැ  ව ශන ................... දින 

ඉදිරිඳත් කර ඇත.  
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08. චාරක ඳරීක්ණලේ  දී ංලවන් ගිණුේ ඳරීක්ණයක් ලේශ  මය විගණනයක් නේ (ඉශත 6.i, 

6.ii, 6.iii, 6.iv ඳරීක්ණයක් නේ) කාර්යා ඳරීක්ණ ලාර්තා ංමුණා ඇත/නැත.  

 

09. කණ් ායේ භාර නිධාරියාලේ  නිර්ලේශය : නිර්ලේශ ඉදිරිඳත් කරිත.  

 

 

 

   ංත්වන :     දිනය :  

 

10. ංක ප්රධානියාලේ  ංුවමැතිය : 

 

 

ංත්වන :     දිනය :  

 

11. චාරක ඳරීක්ණ කාය තුෂදී ලේයදුුව නිධාරීන් ඳරීක්ා කිරීම.  

ඳරීක්ා ක දිනය ලේේාල  ඳරීක්ා කරන ලේේාලේ  
ඳැිතණ සිටි නිධාරීන් 

 ඳරීක්ා කරන 
ලේේාලේේ ඳැිතණ 
ලේනොසිටි නිධාරීන් 

  1  1  

  2  2  

  3  3  

  4  4  

 

 

ංක ප්රධාීග :      

 

වි.ංධි. / කණ් ායේ භාර නිධාරී  : 
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          "ද" දකෘතිය  

 

චා ක ඳරික්ෂණ   සහා අනුමත මිනිස් දින ප්රමාණ වත් ශන වන අවස්ාාවනදී අතිශර්ක මිනිස් දින 

ඉල්ලුම් කිරීම 

 

01. ංුවමත චාරක ලැ  ව ශන් ංකකය : -    ංුවමත ිතනිව් දින ගණන :-  

 

02. ංුවමත කරන ද ිතනිව් දින ප්රමාණය තුෂ ප්රමාණලත් ලැ  ලේකො වක් ඉුකකර ඇති ංතර,   

ිළියබ කෂ ලැ  වාරාකයක් ංමුණා ඇත / නැත  

 

03. ංතිලේර්කල ඉඛලුේ කරන ිතනිව් දින වශා කිරීම  ලේය ජිත ලැ  ලේකො ව් වශා ලැ  

ව ශනක් ංමුණා ඇත / නැත  

 

04. ංතිලේර්ක ිතනිව් දින  වශා දැරීම  සිදුලන ංමතර ිළරිලැය ශා ලේයදවීම  ංලේ්ක්ෂිත නිධාරීන් 

ඳශත ඳරිදි ලේේ.  

 නම තනතු  මිනිස් දින 

ගණ න 

සංයුක්ත දීමනා ප්රවාහන දීමනා එකතුව 

(i)       

(ii)       

(iii)       

(iv)       

(v)       

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

 එකතුල      

 

05. ඉශත ංකක 04 හි වශන් දින ගණන ිළරිලැය ංුවමැතිය  නිර්ලේශ කරිත.  

වි.ංධි / කා.භා.නි. ංත්වන :-  

දිනය :-  

 

06. ඉශත ංකක 03 හි දැක්ලේලන ංතිලේර්ක කාර්යයන් වශා ඳශත ඳරිදි ිතනිව් දින ශා ිළරිලැය 

ංුවමත කරිත.  

 



 

7 

 නම තනතු  මිනිස් දින 

ගණ න 

සංයුක්ත දීමනා ප්රවාහන දීමනා එකතුව 

(i)       

(ii)       

(iii)       

(iv)       

(v)       

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

 එකතුල      

 

 

ංක ප්රධානි ංත්වන :-  

 

දිනය :-  

 


