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විගණකාධිපති   චක්රලේඛ  ංකක - 2017 /12    2017 ලේපබරලාරි        දින 

විගණකාධිපති ලේෙපාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේපොඛදූල පාර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම ංක ප්රධාාීනන්  විගණන ංධිකාරීන් ශා කණ්ඩායේ භාර නිධාාරීන් ලේලත  

 

විගණන ක්රියාවලිය යාව  ල විගණන විුම් න කුත් ක රීමු 

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

ශ්රි කකා විගණන ප්රමිතති ංකක 500ට ංනුකල විගණන මතය ප්රකා ිරරීම වහශා පාෙක කරගනු ිණිසව 

රැව් කරනු බන සියළුම ලේතොරතුරු විගණන වාක්ෂි ලේව වකලේ   

 

1. විගණන වාක්ෂි රැව් ිරරීලේේ ප පශත වහශන් රියාලන්න් සියඛම ලේශ  ංලව්නානුකල ංලය 

ලන රියාලන්න් කක  ලේශ  ිරපයපය  ලේයොො ගත ශකක  

1.1 පාන පරීක්ෂාලන් 

1.2 තශවුරු ිරරීලේේ පරීක්ෂාලන් 

1.3 ංණපනත්  ලේරගුාසි  විවිධා ලාර්තා  ලේඛ න  උපලේෙව් මාා තීරණ ිණළිබහ වටශන් 

ආ ප පරිශීනය ිරරීේ 

1.4 ආයතනලේේ කාර්ය මණ්ඩය වමඟ ශා බාපයර ආයතන ලේශ  පුද්ගයන් වමඟ කරනු 

බන වාකච්ඡා ිණළිබහ වටශන් 

1.5 බාපයර ආයතන ලේශ  පුද්ගයන්ලේගන් කකහලනු බන වනාන කරගත් ලේතොරතුරු  

1.6 ලේක්ෂේත්ර පරීක්ෂාලන් ශා ලේභිතික වතයාපනයන් 

1.7 ශඩ පට ශා ඡායාරප  

1.8 විෙුත් වා  ( දඋො - විෙුත්-ලේේඛ)  

1.9 CCTV වා  (  

සියළුම ංොෂ වා  ( පමණ  බාලේගන වශතික කර  විගණන නිධාාරීන් ංනු ංත්වන් 

කෂයුතු වීම   

 

2. කම කිරලේනක විගණන වාක්ෂි තශවුරු කරගකීනම වහශා පශත වහශන් රියා පරිපාටීන් 

ංනුගමනය කෂ යුතුය  

2.1 පරීක්ෂාල     (Examination) 

2.2 නිරීක්ෂණය    (Observation) 
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2.3 තශවුරු කරගකීනම   (Confirmation) 

2.4 ගණනය ිරරීම    (Computation) 

2.5 විග්රශාත්මක වමාලේ චනය (Analytics Review ) 

2.6 විමසීම     (Query) 

 

3. රැව් කරගත් සියළු විගණන වාක්ෂි වතය ශා නිලකරදි ඒලා බලට  වාක්ෂි බාගත් ප්රභලයන්ලේගන් 

තශවුරුල  බාලේගන තිබිය යුතුය  

 

4. ඉශත වහශන් කිරලේනක විගණන රියා පපාපාටීන් සිකකෂ බලට තශවුරු ිරරීම වහශා වු සියළුම 

වාක්ෂි විගණන කාර්යභාරයට ංොෂ වු ලිිණ ලේගොනුල ලේගොනුගත කර තිබිය යුතුය  

 

5. රාජය නිධාාරීන් ලේනොලන පුද්ගයන්  වාමානය පුරලකසියන් ශා පුද්ගලික ආයතනලලින් 

ලේතොරතුරු බාගකීනලේේ ප ඔවුන් වමඟ වමීපල කටයුතු කෂ ශකිර වමීපම රාජය නිධාාරියා 

මඟින් වා  ( බාගකීනමට කටයුතු කෂ යුතු ංතර  ංොෂ සීමාලලින් බකශකර ලන ංලව්නාල ප 

ඒ ිණළිබහල කටයුතු කරන ආවන්නතම ංක ප්රධාානිලේ  වශාය බකගකීනමට කටයුතු කෂ 

යුතුය   

 

6. විගණන නිධාාරීන් විසින් විගණන රියාලලිලේේ ආරේභලේේ සිට ංලවානය ෙ ලාම කරන ෙ 

සියළු පරී  ණ  නිරී  ණ ශා ංලේනකුත් විගණන රියාපාපාපාටීන්ට ංොෂ ලන සියළුම කරන 

ෙ ලකඩ ලේකොටව් ශා ඊට ංොෂ වාක්ෂි විගණන විමසුේ ලේගොනුලට ඇතුෂත් කෂ යුතුය  විගණන 

විමසුලේේ සියළු නිරීක්ෂණ ංලවාන ලාර්තාලේ  ඇතුෂත් කර තිබුණෙ  නිධාාරියා කරන ෙ 

විගණන නිරීක්ෂණ නිලකරදි බලට තශවුරු ිරරීම වහශා ප්රමාණලත් වාක්ෂි ංොෂ ලේගොනුල 

තිලේබන බලට ංධීක්ෂණ නිධාාරියා ලේපිද්ගලිකලම වෑහීමට පත්විය යුතුය  ලේමම ංලයතාලය 

ලේනොවකා ශරිමිතන් විගණන නිරීක්ෂණලට කෂීමම ලතත්තිමය ලේනොවකිරඛට ගකලේනන 

බලත් ලරෙ  ලන බලෙ ලේපන්ලා ලේෙනු කකමකත්ලේතමිත  

 

7. විගණන විුම් න කුත් ක රීමු 

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

7.1 විගණන රියා පරිපාටීන් සිකකර ංලවන් ව පසු නිලකරදි බලට වි්ලාව කෂ ශකිර වා  ( 

මත පෙනේ නිරීක්ෂණ ඇතුෂත් විගණන විමසුම  ආයතනලේේ ගණන් පලේේ නිධාාරී 

ලේලත විගණන ංධිකාරී විසින් ලේයොමු කෂ යුතුය   විමසුලේේ වහශන් කරුණුලට 

ිණළිතුරු  පම වහශා  ප්රමාණලත්ව කාෂ පරිච්ලේේෙය  කනේ වතිය   වති ලේෙක  ලේශ  

වති තුන  බා දිය යුතු ංතර  කය විමසුලේේ ංන්තර්ගත කරුණු ංනුල ලේලනව් විය 

ශකිරය  
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7.2 වෑම විගණන විමසුම  වහශාම ලේලනම ංකකය  බා දිය යුතුය  

 

7.3 විගණන විමසුේ වහශා ආයතනලේයන් කලේබන ිණළිතුරු විමසුලේේ වහශන් ක  ක  

කාරණා වමඟ ගකලේේෙකයි යන්න ශා ිණළිතුරු ප්රමාණලත්ෙ යන්න ිණළිබහල ංොෂ 

විගණන නිධාාරීන් ශා විගණන ංධිකාරීන් විසින් පරීක්ෂා කර වෑහීමට පත් විය යුතු 

ංතර  ිණළිගත ලේනොශකිර ිණළිතුරු වේබන්ධාලේයන් නිරී ණ වහශා බා ප තිලේබන 

ිණළිතුරු ිණළිගත ලේනොශකිරබල ශා ප්රමාණලත් ලේනොලන බල විගිසත ආයතනයට ෙන්ලා 

යකවිය යුතුය   විගණන විමසුම වහශා කලේබන ිණළිතුරු ංපකශකදිලි  ංවේපර්ණ ලේශ  

ප්ර්නගත මතලේදොත්මක නේ ලේශ  තලකරටත් පකශකදිලි කර ගකීනමට ංලය ව 

ංලව්නාල නකලත විගණන විමසුම  නිකුත් ිරරීමට කටයුතු කෂ යුතුය  

 

 

7.4 ක  ක  විගණන විමසුලේේ ෙක ලේලන ආයතනය විසින් ිණළිලේගන ඇති  ශා ඇතුෂත් 

කෂයුතු ගුණාත්මක ශා ප්රමාණාත්මක විගණන නිරීක්ෂණ ඇතුෂත් කර පෂමුල 

කෂමනාකාරීත්ලය ලේලතටත් ංලවාන ලලේයන් පාර්ලිලේේන්තුල ලේලතටත් ලාර්තා 

ිරරීමට සුකසු ලේේෙ ිණළිලේය කර ංක ප්රධාාීනලේ  ංනුමකතිය බාගකීනමට විගණන 

ංධිකාරී ලග බා ගත යුතුය  

 

7.5 විගණන නිරීක්ෂණ පෙනේ කරලේගන විගණකාධිපති ලාර්තාල ංලවාන නිගමනලට 

කෂීමලේේ ප තර්කයිරන් ලේතොරල ිණළිගත ශකිර ප්රමාණලත් වාක්ෂිලලින් ඒලා තශවුරු වී 

ඇති බලට ශා විගණනය ංපශසුතාලට පත්ලන ලේශ  විගණනලේේ ගුණාත්මකභාලයට 

ශානිලන කරුණු ිරසිල  ඒ තුෂ ඇතුෂත්ල ලේනොමකති බලට  ංධීක්ෂණ නිධාාරීන් 

ලේපිද්ගලිකල ලග බා ගත යුතුය   

 

7.6 විගණන විමසුලේේ වහශන් නිරි ණ ප්රති ලේේප ිරරීම ලේශ  මතලේදෙයට පත් කර ඇති 

ංලව්නාල විගණන නිරි ණ ඒ ංයුරින් ලේශ  කම කරුණ ලේනොවෂකා ලාර්තාලට 

ඇතුෂත් කරන්ලේන් නේ කම කරුණ ලේනොවකකීමට ලේශේතු පකශකදිළි ලේව විගණන 

ලිිණලේගොනුලේ  වහශන් කර තිබිය යුතුය   

 

8. තශවුරු කරගත ලේනොශකිර ශා ිණළිගත ලේනොශකිර කරුණු ලාර්තාලට ඇතුෂත් ිරරීම ලේශේතුලේලන් 

ලතත්තීමය ගකටළු පකන නකලේගන බකවින්  විගණන ප්රමිතතිලට ංනුකල සිකලේකලේරන ලේක්ෂේත්ර ලකඩ 

කටයුතු ිණළිබහ රියාමාර්ග ංනුගමනය ිරරීලේේ ංලයතාලය ශා කය ංධීක්ෂණ රියාලලිලේේම 

ංකගය  ලන බල සියළුම නිධාාරීන්ලේ  ෙකඩි ංලධාානයට ලේයොමු කරනු කකමකත්ලේතමිත    
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9. විගණන ංධිකාරීන් ශා ංක ප්රධාාීනන් විගණන විමසුම  විගිසත ආයතනය ලේලත නිකුත් 

ිරරීලේේ ප තමා විසින් ංත්වන් කරනු බන කම විගණන විමසුලේේ ංන්තර්ගතය ශා ංලවාන 

නිරීක්ෂණයන් ලේගොනු කර ඇති විගණන වාක්ෂි වමඟ වවහා ඒලා නිලකරදි බලට වෑහීමට පත්විය 

යුතු ංතර  කම කර්තලයලේේ ප විගණන නිරී ණල ංන්තර්ගතය තශවුරුවීමට ප්රමාණලත් 

වා  ( පශත රියාලලිය තුළින් තශවුරු කර ගත යුතුය  කම ලේතොරතුරු විගණන ලිිණලේගොනුලේ  

ක්රමලත්ල ලේගොනු ිරරීමට කටයුතු කෂ යුතුය   

9.1 විගණන පකලරුේ  

9.2 ලේක්ෂේත්ර ලකඩ ලාර්තා  

9.3 වාකච්ඡා වටශන්  

9.4 නිරීක්ෂණ තශවුරු ිරරීම වහශා ව වතය බලට තශවුරු කරන ෙ ලිිතත වාක්ෂි  

9.5 විගණන පකලරුම ශා ඊට ංනුක ංලේනකුත් සියළු ලකඩ ලේකොටව් ප්රමාණලත් පරිදි 

ඉටුකෂ බලට කෂ ලකඩ ලාර්තා  

9.6 විමසුලේේ ංන්තර්ගතලේේ ලන කරුණු තශවුරු ිරරීම වහශා උපුටාලේගන ඇති පශත 

වහශන් කරුණුල වතය බලට තශවුරු කරගත් ිණටපත්  

* ංමාතය මණ්ඩ වකලේද් ශා තීරණ 

* ංධායක්ෂ මණ්ඩ රැව්වීේ ලාර්තා 

* ලේරගුාසි ශා නියමයන්ට ංොෂ ලේයොමු ංකක  

9.7 විගණන ලිිණලේගොනු වටශන් 

9.8 ලිිණලේගොනුල ංකක කෂයුතු ංතර  ලේගොනුලේ  වහශන් ලේතොරතුරුලට  පටුලේන් ලේයොමුගත 

ිරරීේ සිකකර තිබිය යුතුය  

9.9 ලතත්තිමය ශා තාක්ෂිසක පෙනම  මත නිලකරදිල ගණනයන් සිකකර ඇති බල වනාන 

ලේකලේරන  ලිිණ ලේඛ න  

9.10 විෙුත් ශා සියළුම ජනමාධාය මිනන් බා ගනු බන වාක්ෂි තශවුරු ිරරීම වහශා වු ලිිණ 

ලේඛ න ද තශවුරු කර ගකීනමිරන් ලේතොරල ලේමම කරුණු වා  ( ලේව භාවිතා 

ලේනොිරරීමට ලග බාගත යුතුය   

9.11  විලේේ (ත ව තාක්ෂිසක කරුණුලට ංොෂ භාවිතයන් වේබන්ධාලේයන් ංලය 

ංලව්නාලන්පය ප විලේේඥ ෙකනුම බාලේගන ඇත්නේ ඒලා තශවුරු ිරරීම වහශා ව ලිිණ 

ලේඛ න 

9.12 ලේකොටව් ලේලෂහප  විවිධා ආර්ථික වි්ලේඛණ ලකනි බාපයර ලේතොරතුරු පාෙක කරලේගන 

ඇත්නේ ඒලා තශවුරු ිරරීම වහශා ව ලිිණලේඛ න 

9.13 ංන්තර්ජා ශා ලේලනත් මාශ්රලලින් ලේතොරතුරු බාලේගන ඇත්නේ ඒලාලේේ 

උද්ධාතතයන් ශා ලේලබ් ංඩවිල ලේයොමු ංකක   
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10. විගණන විමසුේ නිකුත් ිරරීලේේ ප ලේමම මලික ංලයතාලයන් වේපර්ණ ිරරීලේමන් පසුල 

පමණ  විගණන විමසුම නිකුත් ිරරීමට කටයුතු ිරරීම ශා විධිමත්ල විගණන ලිිණලේගොනු 

පලත්ලාලේගන යාම වශ ඒ මිනන් ංධීක්ෂණය නිසි පරිදි පලත්ලාලේගන යාම සියළුම 

නිධාාරීන්ලේ  ලගකීම  ලන බල ංලධාාරණය කරන ංතර  පශත වහශන් කරුණු ලේකලේරපයෙ 

ංලධාානය ලේයොමු කරලමිත    

 

10.1  සියළු කණ්ඩායේ විසින් තමන් විගණනය කරනු බන විගිසත ආයතනය 

ලේලනුලේලන් කච් 2546 ෙරන ආකතතිලේේ ෙක ලේලන විගණන විමසුේ ලේඛ නය  භාවිතා 

කෂ යුතුය  

 

10.2 විගණන විමසුමට ංොෂ කරුණු ංනාලරණය කරගන්නා නිධාාරියාලේ  නම ශා 

තනතුර  ලේලනත් කරුණු ෙක ලේලන තීරුල යටලේත් වහශන් කෂ යුතුය  

 

10.3 වෑම විගණන විමසුම  වහශාම ශඳුනාගත ශකිර ලන පරිදි  තමාලේ  ංකය  ා ාල  

විගිසත ආයතනය  ලර්ය  නිධාාරියා ශා ලේයොමු ංකකය නිලේය ජනය ලන පරිදි ංකුරු 

ශා ඉ කේ ලේයදූ විමසුේ ංකකය  ලේයදිය යුතුයි  

උො :- JP/A/ා ාල වේබන්ධා විමසුම  ලන විට  JP/A /PRI/2016/A/01 ආ ප 

ලලේයන්  

  

10.4 වෑම විගණන විමසුමකම මුඛ ිණටපත ලේෙපාර්තලේේන්තුලේ  වේමත විගණන විමසුේ 

ලිිණ ශීර්යක පරිගණක ගත කර ංොෂ ආයතනලේේ ගණන් පලේේ නිධාාරි ලේලත ලේයොමු 

කෂ යුතු ංතර, ිණටපත් ලේර්ඛීය ංමාතයාක ලේඛකේ ලේලත ඉදිරිපත් කෂ යුතුය  විමසුලේේ 

වහශන් නිරී ණ ිණළිබහල ංලවන් ලලේයන් නිගමනලට කෂීම ලේනොමකති බකවින් 

ලේලනත් ආයතන ලේලත ිණටපත් ලේනොයකවීමට කටයුතු කෂ යුතුය  

 

10.5 ප්රධාාන ගණන් පලේේ නිධාාරී ලේශ  ගණන් පලේේ නිධාාරි ලේලත නිකුත් කෂ මුඛ 

ිණටපලේතන් කාර්යා ිණටපත ශා ප්රධාාන ලේගොනුලේ  ිණටපත ලේලන්ල ශඳුනාගත ශකිර 

ලේව ිණළිලේය කෂ යුතු ංතර  බාපයර පාර්ලයන් ලේලත නිකුත් ලේලන ලේතොරතුරු 

ා ාලේ  තිලේබන ිණටපත්ලලින් නිකුත් ව ඒලා ලේනොලන බලට තශවුරු කරගත ශකිර 

ලන පරිදි විය යුතුය   
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10.6 විගණන විමසුම  ංලවාන ලාර්තාල  ලේනොලන ංතර  නිරී  ණය කරන ෙ කරුණු 

ිණළිබහල සිකකරනු බන කරුණු විමසීම  පමණ  ලන බකවින්  විමසුලේේ ලේයදිය යුතු 

භාාල වර  පකශකදිලි  ංර්නලත් ශා ආචාරශිලි විය යුතුය  ංණ ිරරීම   නිලේය ගය  

ංලවාන නිලේ ෙනය  ලේශ  ලේච ෙනා පත්රයක ව්ලරපය  ඉන් ලේනොෙක වීමට ලග බා 

ගත යුතු ංතර  රළු  ලගකීලේමන් ලේතොර ශා විචිත්ර ලචන ලේශ  ලාකය  ාණ්ඩ භාවිතලේයන් 

ලේතොර විය යුතුය  

විලේේලේයන්ම පශත ෙක ලේලන පරිදි ව ලචන වශ ලාකය කාණ්ඩ ලේනොලේය පමට 

වකිරලිමත් විය යුතුය   

දං)               කරුණාකර කරුණු පකශකදිලි කරන්න 

දආ) ඔබට ංධිභාර පකනවිය ලේනොයුතු බලට කරුණු ෙ ලන්න 

දඇ) ලශාම             

දඈ) විගණනලේේ ප ංනුමත කෂ ලේනොශකිරය  

දඉ) ංධිකාරය කුම ෙ යන්න ෙන්ලන ලේවත්  කකී   රියාල තරලේේ ලේශා ෙිරන 

බලත්             

දඊ) විගණන විමසුලේමපය වහශන් කරුලේණපය ලකරදි නිලකරදිතාලය ිණළිබහ කරුණු 

ඉදිරිපත් ිරරීම ලේනොල විගණනලේේ ප ලේපන්ලා  ප ඇති වාධාාරණභාලය ිණළිබහල 

ංෙශව් පමණ  ඉදිරිපත් කෂ ශකිර බල ංලධාාරණය කර සිපාමිත  

දඋ) විගණනලේේ ප විගණන වා   ( කකහවීම වශ කකහලන ආකාරය කුම ෙ යන්න 

වේපුර්ණලේයන්ම විගණකයා වතුලන ංතර             ඒ ිණළිබහල ංභිලේය ග 

ිරරීම ලේශ  කරුණු විමසීමට විගිසත ආයතනයට ිරසිලේවේත්ම ංයිතිය  

ලේනොමකති බලත් විමවා ඇති කරුණු ිණළිබහ පමණ  පකශකදිලි ිරරීේ කෂ ශකිර 

බලත් ෙන්ලනු කකමකත්ලේතමිත  

දඌ) ලකචා වශගත ලේව කෂමනාකරණලේේෙ වශාය ඇතිල තම ලේපිද්ගලික 

ංරමුණු මුඛ කරලේගන                   

දක) ලගිරල යුතු තනතුර  ෙරන නිධාාරින් ලේමලකනි ආකාරලේේ ශාවය උපෙලන 

සුළු කරුණු ඉදිරිපත් ිරරීම                

දඒ) තමන්ට පයමිත බෙය  ලේව වකා තම ලේපිද්ගලික ඕනෑ කපාකේ මත 

ලේපිද්ගලික ලාසි ප්රලේය ජන බා ගත ශකිර ලන පරිදි                          

 

10.7 ීනති  රීති  ලේරගුාසි ංොෂලන ංලව්නාල ප නි්චිතලම ංොෂ ලේයොමුල වහශන් කෂ 

යුතු ංතර  විමසුම මිනන් නි්චිත කාරණා ිණළිබහල විමසීම  විනා විව්තර ප්රකාය  

සික ලේනොකෂ  යුතුය  
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10.8 විමසුලේේ නිරී  ණ ශා බකඳුනු විව්තර ඇමුණුේ මිනන් ඉදිරිපත් කෂයුතු ංතර  

ලේයොමුගත තකනකත්තාට ිරයවු වකනින් ංලලේබ ධා විය ශකිර ංයුරින්  කරුණු ලේකපාලේයන් 

ශා ලේත්රුේ ගකීනමට ශකිර ලන ආකාරයට වහශන් කෂ යුතුය  

 

10.9 ලකචාල   ංක්රමිතකතාලය  ලේශ  ංයනා කටයුත්ත  පලතින බලට පකශකදිලිලම කරුණු 

නිරීක්ෂණය වී තිබුණෙ  ඒ බල ංලවාන ලලේයන් තශවුරු වී ඇති බල වහශන් 

ලේනොිරරීමට ලග බා ගත යුතුය  කලේවේ වුලෙ ලකචාල   ංක්රමිතකතාල  ලේශ  ංයනා 

කටයුත්ත  සිකවී ඇතකයි වාධාාරණ වකකය  මතුවු විට කය තශවුරු කර ගකීනම වහශා 

ලේතොරතුරු කකහවීලේේ ංයිතිය විගණනය වතු ලන ංතර කම තත්ත්ලය තශවුරු ලන්ලේන් 

නේ ලකඩිකර පරි ණ වහශා කම ලේතොරතුරු ආයතනලේේ ප්රධාානියාලේ  ංලධාානයට 

ලේයොමු කරන බල වහශන් කෂ යුතුය    

 

10.10 විගණන පරී  ණලලින් පසුල ංොෂ විගණන විමසුම ංප්රමාෙල නිකුත් ිරරීමට කටයුතු 

කෂ යුතු ංතර  විලේේ නිරීක්ෂණ ඇතුෂත් විගණන විමසුේල ිණටපත් මාලේ  

ංලධාානය වහශා ලේයොමු කෂ යුතුය  

10.11 ක  ක  මාවය තුෂ ප නිකුත් කර ඇති විගණන විමසුේ ිණළිබහ වාරාක ලාර්තාල  

ඇමුණුලේේ වහශන් පරිදි ංක ප්රධාාීන ලේලත මාසිකල ඉදිරිපත් කෂ යුතුය  

 

10.12 විමසුේ වහශා බා ප ඇති කාය ඇතුෂත ිණළිතුරු බා පමට කටයුතු කර ලේනොතිලේබ් 

නේ ඒ ිණළිබහල සිපය කකහවීේ නිකුත් කෂ යුතු ංතර  පසු විපරේ කෂ යුතුය  විමසුමට 

ංොෂ කරුණු වහශා ංලවාන නිගමනයකට කලේඹන තුරු ංොෂ ලිිණලේගොනුල ලකසීමට 

කටයුතු ලේනොකෂ යුතුය  

10.13 ආයතන පද්ධාතිලේයපය වශ  ංභයන්තර පානලේේ පලතින කර්ලතා ලේශේතුලේලන්  සිකලන 

ංඩු පාඩු ිණළිබහල  විගණන නිරී ණ පකන නිනන ලේශයින්, ඒලා ිණළිබහල විමසීමට ශා 

නිලකරදි ිරරීමට මග ලේපන්වීම වහශා විගණනලේේ ප කම නිරී ණ ඇතුෂත් කර  

විමසුේ ඉදිරිපත් කෂ යුතු නමුත්, කපය ප  පුද්ග නාමලට ලේශ  තනතුරුලට ංපයතකර 

බපෑම  සික ලේනොලන  ංයුරින් කටයුතු ිරරීමටත්, ංොෂ නිධාාරීන්ලේ   නේ වශ 

ලේපිද්ගලික විව්තර විමසුේල වහශන් ලේනොිරරීමටත් ලග බා ගත යුතුය   

විගණකාධිපති ලේලත මශජන නිලේය ජන ඉදිරිපත් කර ඇති ලේව හුලා ෙ ලමිතන් 

ඇතකේ ආයතනල නිධාාරීන්ලේ  නේ  වශ තනතුරුලට බපෑේ ඇතිලන 

ආකාරයට විමසුේ නිකුත් කර ඇති ඇතකේ ංලව්නා ිණළිබහල ලේතොරතුරු, කම 

විමසුේල ිණටපත්ෙ වමග මා ලේලත ඉදිරිපත් කර ඇති ලේශයින්, ලේපිද්ගලික කරුණු 

කාරණා මත පෙනේල විගණන කටයුතුල නිරත ලේනොලන ලේවත් ලේමම කරුණු  
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ිණළිබහල විගණන ංධිකාරීන්ලේ  විලේේ ංලධාානය ලේයොමු කරන ලේවත් ංලධාාරණය 

කරමිත     

 

11. විගණකාධිපතිලරයාට ලේශ  ඔහුලේ  ංධිකාරය ත් කලර ලේශ  තකනකත්ලේතකුට තම කාර්යය 

වශ කර්තලය ඉටුිරරීලේේ ප  

i. සියලු ලේපොත්පත්  ලාර්තා  ලාර ලාර්තා වශ විගණනය වහශා බා ගතයුතු ලේලනත් 

සියලු ලිිණ ලේඛ න බා ගකීනලේේෙ  

 

ii. ගබඩාලට ශා ලේලනත් ලේද්පෂලට ිණවිසීලේේෙ  

 

iii. කපය කාර්යය ශා කර්තලය ඉටු ිරරීම වහශා ංලය විය ශකිර ලේතොරතුරු බාගකීනලේේ ශා 

කරුණු පකශකදිලි කරලා ගකීනලේේෙ  පයමිතකේ ඇත්ලේත්ය  

 

12. තීරණ ගකීනම වහශා ලන කෂමනාකරණලේේ ංභීමතානූවාරී ංයිතීන් ප්ර්න ලේකලේරන ශකඟීේ  

විගණන විමසුේ ලේශ  ලිිණලලින් උද්ගත ලේනොවිය යුතුය   

 

13. විගණන විමසුමකට ලේශ  ලිිණයකට කලේබන ප්රතිචාරය  ංප්රවන්න ව්ලභාලයිරන් ූක ත වු 

ංලව්නාල ප ෙ ඊට ංනූරප ලන පරිදි ංප්රවන්න ප්රතිචාර ලේනොෙක වීමට ලග බා ගතයුතු  ංතර  

විගණනය ලේලත කලේබන ප්රතිචාර කුමන ආකාරලේේ වුලත්  විගණන විධි ආචාර වේපන්නල ශා 

සුශෙල සික කෂ යුතු බල ංලධාාරණය කරමිත  විගණනය ලේලත ෙ ලන ලේනොවකෂිරඛ  ංයශපත් 

ප්රතිචාර ශා වශලේය ගය ලේනොෙ ලන ංලව්නා ිණළිබහල මාලේ  ලේපිද්ගලික ංලධාානයට ලේයොමු 

කෂ යුතුය   

 

14. වෑම විගණන විමසුමකටම ලේයොමු ංකකය  වපයතල විගණනලේේ ප නිරීක්ෂණය කරන ෙ 

කරුණු ඒලාට ංොෂ ලිිණ ලේඛ න  තීරණ ශා ංලේනකුත් වාක්ෂි ංලවන්ානුරප ලේශ  තාලකාලික 

විගණන නිගමනයන්  ශා ඒ වහශා ංෙශව් ෙ ලන ලේමන් කරන ෙ ආචාර වේපන්න ඉඛන්ම  

ෙ වපයතල වකක්ෂිේතල  පකශකදිලිල ශා වෑම ංකගයිරන්ම වේපර්ණ ලන ංයුරු වකව ්කෂ යුතුය  

විගණන විමසුම  පශත ෙක ලේලන පරිදි ප්රධාාන ලේකොටව් ශතරිරන් වමන්විත විය යුතුය  

දං) විගණන වියය විව්තර ලේකලේරන ලේකොටව 

දආ) විගණන නිරී  ණ විව්තර කරමිතන් කම කරුණු වනාන ිරරීම වහශා ව ලිිණ ලේඛ න  

තීරණ ආ ප ංලේනකුත් වා   ( ආදිය ශඳුන්ලාලේෙන ලේකොටව  

දඇ) විගණන නිරී  ණ ංනුල කෂඹුනා වු ංලව්නානුරපී ලේශ  තාලකාලික නිගමන  

දඈ) විගණන නිරී  ණ ශා තාලකාලික නිගමන ිණළිබහ ව්ලකීය ංෙශව් ෙක වීේ ඉදිරිපත් 

කරන ලේව ආයතනය ලේලත කරනු බන ආචාර වේපන්න ඉඛන්ම  
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15. විගිසත ආයතනය මඟින් කරනු බන වේමන්ත්රණ  රැව්වීේ ශා වාකච්ඡා ආදියට ආවන්නතම 

ංධී ණ නිධාාරියාලේ  ංනුමකතිය ලේනොමකතිල වශභාගී ලේනොවිය යුතුය   

විගණන විමසුේ   ලිිණ ංත්වන් ිරරීම ශා විගිසත ආයතන වමඟ වාකච්ඡා පකලකත්වීම වහශා 

ංනිලාර්ලේයන්ම විගණන ංධිකාරීන් කණ්ඩායේ භාර නිධාාරීන් වශ ංක ප්රධාාන නිධාාරීන්ට 

බත පලරනු බන ංතර   ංලය ංලව්නා ල ප විගණන කාර්ය සිකකෂ නිධාාරියා ෙ ඒ 

වහශා වශභාින කරලා ගත ශකිරය  ඒ ංනුල කටයුතු ිරරීමට සියළුම නිධාාරීන් තරලේේ ලග 

බා ගත යුතුය  සීමාලන් ඇමුණුලේේ ෙක ලේ   

 

16. ිණටතට යලනු බන සියළුම ලිිණ ගනුලේෙනු ිණළිබහ ලාර්තාල  ක  ක  විගණන ංකලේේ 

පලත්ලාලේගන යායුතු ංතර  විගණන විමසුේ ලේශේතුලේලන් ආයතනයට ලන ප්රතිාභ ිණළිබහල ෙ 

වටශන් තබා ගත යුතුය  ලේේ වහශා සුකසු වකලේ ධාන වපයතල විගණන විමසුේ ලේඛ නය 

භාවිතා කෂ ශකිරය   

 

17. ලේමම විය වේබන්ධාලේයන් මීට ඉශත නිකුත් කර ඇති සියළුම කාර්යාන්ය චක්රලේඛ  නිලේය ග 

ලේමයින් ංලකගු කරනු කලේබ්     

 

 

 

 

විගණකාධිපති  
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 ආකතතිය 

කණ්ඩායම :                                             

විගිසත ආයතනය :                                             

20           මාවය තුෂ නිකුත් කරන විගණන විමසුේ ිණළිබහ ලාර්තාල 

විගණන 

විමසුේ 

ංකකය 

දිනය කාරණය 

නිරීක්ෂණය ඉදිරිපත් කෂ 

නිධාාරියාලේ  ලේලනත් කරුණු 

නම තනතුර 

      

 

 

විගණන ංධිකාරිලේ  ංත්වන : ........................................... 

දිනය : …………………………………… 
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ඇමුණුම 

ංත්වන් ිරරීලේේ බත      පරිශි්ඨය 1 

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

 

ලිිණ ලර්ගය 

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

ලිිණ ංමතනු බන පාර්ලය 

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

ංත්වන් ිරරීලේේ බත 

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

ලේලනත් කරුණු 

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

1. ලේතොරතුරු ඉඛා යලන ලිිණ ආයතනලේේ ප්රධාාන විධාායක 

නිධාාරී ෙ ලා  

ප්රමාෙ වීම ලකක වීම වහශා 

ආයතනලේේ ගණන්  පලේේ 

නිධාාරී ලේශ   ප්රධාාන ගණන් 

 පලේේ නිධාාරී ෙ ලා ලේව 

ඇතුෂත් විය යුතුය  

 

කණ්ඩායේ භාර 

නිධාාරි  

නිලේය ජය විගණකාධිපති / වශකාර 

විගණකාධිපති ලේලනුලට යන්න වහශන් 

කර ඒ යටලේත් ංත්වන් කෂ යුතුය  

ංත්වන් තබනු බන නිධාාරීයාලේ  නම 

වශ තනතුර නිලේය ජය විගණකාධිපති 

වශ වශකාර විගණකාධිපති ලේලනුලට 

යන ලචනලට ඉශළින් ඇතුෂත් කෂ 

යුතුය   

 

2. ලේෙලකනි සිපය කකහවීම ෙ ලා ංලධාානය ලේයොමු 

කරන ලිිණ 

 

කම කම කම 

3. ලාර්තා  ිනණුේ තකබීලේේ ලියවිලි  කබී 

ලේනොමකති ිනණුේ පෂමුලරට ඉඛා සිටීම වහශා 

ව ලිිණ 

කම කම කම 
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4. විගණන විමසුේ වශ ලිිණ දවිගණන නිරීක්ෂණ  

තාලකාලික නිගමන වශ ංෙශව් ෙන්ලන ලේව 

ඉඛන්ේ ලේමම විමසුේ වශ ලිිණලට ඇතුෂත් 

විය ශකිරය ) 

කම කම කම 

5. කබී ලේනොමකති ලාර්තා  ිනණුේ  විගණන 

විමසුේ ලිිණ ආදිය වහශා ිණළිතුරු ආදියට ංොෂ 

තුන්ලකනි කපය කකහවීලේේ ලිිණ 

 

කම කම කම 

6. ලකෙගත් ලේවොයාගකීනේ  විලේේ විගණන විමසුේ 

ශා ලාර්තා  ලකචා ංක්රමිතකතා ලේශ  ංයනා 

කටයුතු සිකවී ඇතකයි යන බලට වකක කරනු 

බන ංලව්නා වේබන්ධා ලිිණ වශ නිරීක්ෂණ 

 

කම ංක ප්රධාාීනන්  ංක ප්රධාාීනන්ලේ  නි නාමය යටලේත් 

ංත්වන් කෂ යුතුය  නි නාමයට 

ඉශළින් නම වහශන් කෂ යුතුය   

7. ංත්තිකාරේ ිනණුේ කටයුතු  පෂාත් පාන 

ආයතන ිනණුේ  ලාර් (ක විවර්ජන ශා ආොයේ 

ිනණුේ වශතික ිරරීේ  රාජය ලයලවාය 

වේබන්ධා කෂමනාකරණ ශා ලේකටුේපත් 

විගණන ලාර්තා 

 

-කම - -කම- විගණකාධිපති ලේලනුලට ංත්වන් කෂ 

යුතුය  

8. ප්රතිපත්තිලට ංොෂ සියළු කටයුතු, ඉතා 

ලකෙගත් විගණන ලේවොයාගකීනේ වශ නිරීක්ෂණ, 

සියළුම පාර්ලයන් ලේලත විගණකාධිපති  
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ංමාතයාක ලේඛකේලරු වශ කම මමේටලේේ 

ලේලනත් නිධාාරීන් ංමතනු බන ලිිණ  

භාණ්ඩාගාරය, ලකෙගත් පාර්්ලයන්, 

ංමාතයලරුන් වශ පාර්ලිලේේන්තු මන්්රීලරුන් 

ංමතනු බන ලිිණ  රාජය ලයලවායයන්ලේ  

වශ ලයලව්ථිත ංරමුෙඛල ලේේ පත්රල 

වටශන්, සියළු ලයලව්ථිත ලාර්තා, ංධිභාර 

නිලේ ෙන ශා කම වශතික වශ ංලේනකුත් 

ලයලව්ථිත ලිිණ ලේඛ න 

 

වටශන් :   ද1) කණ්ඩායේ භාර නිධාාරීන් ලේනොලන  1 ලකනි ලේශ්රේිසලේේ විගණන පරීක්ෂකලරුන්ට ලේමම ංත්වන් ිරරීලේේ බත පාවිච්චි කෂ ලේනොශකක 

ද2) ලාර ලාර්තා  ිනණුේ තකබීලේේ ලියවිලි වශ කබී ලේනොමකති  ිනණුේ ඉඛමිතන් මුඛ ලතාලට යලන ලිිණ වේබන්ධාලේයන් කණ්ඩායේ භාර 

නිධාාරීන්ලේ  ංත්වන් ිරරීලේේ බත ංනුල ලේක්ෂේත්ර පරීක්ෂණ නිධාාරීන්ට කටයුතු කෂ ශකක  


