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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/13     2017 ලේඳබරලාරි      දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 
 

 
 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 
 

 

වාර්තා අංශයට ලැබෙන වාර්තා ප්රමාායබය්  බත වව නිකුත් කිරීමාට කටයුතු කිරීමා 

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

ඉක්ක ගත කා ලකලානු තුෂ ලාර්තා නිකුත් කිරීමට ලේනොශැකිවීම පිළිබල ඔබ සියළු ලේදනාලේේ 

ංලධානය ලේයොමු කරන ංතර, ලාර්තා කඩිනමින් නිකුත් කිරීම වශා ඳශත වශන් ඳරිදි කටයුතු කෂ යුතු 

බලද දැනුේ ලේදමි. 

 

02.  ලාර්තා ංකයට ැලේබන වශ නිකුත් කරන ලාර්තා පිළිබ වටශන් කිරීම වශා ලාර්තා ංකලේේ 

ලේඛ නයක් ඳලත්ලාලේගන යා යුතුය. 

 

03. එම ලේඛ නලේේ ලාර්තා ැබුණු දිනය ශා භාරගත් නිධාරියාලේේ ංත්වන, ලාර්තාල ඳරික්ා 

කිරීලේමන් ඳසු ආඳසු භාරදුන් දිනය වශ භාරගත් නිධාරියාලේේ ංත්වන වටශන් කෂ යුතුය.  

 

04. විලේේ ංලව්ථාලක් ලේනොලේේ නේ ලාර්තා ංකයට ලාර්තා ඉදිරිඳත් කර ඇති ංනුපිළිලේලට ලාර්තා 

ඳරීක්ා කිරීම කෂ යුතු ලන ංතර, ංනලය ප්රමාදයන් ලැැක්වීම වශා ලාර්තා ංකලේේ 

නිධාරීන් කටයුතු කෂ යුතුය. 

 

05. ලාර්තා ඳරික්ණ නිධාරීන් ලාර්තාලේේ ඳශත වශන් කරුණු මැනවින් ඳරික්ාලට ක් කෂ 

යුතුය.  
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(ං) වේමත වැැවම් ංනුල ලේේද වැකසීම, 

(ආ) විගණන ප්රමිති ංකක ශා එම ප්රමිීනන්ට ංදාෂ ලේේද ඳරීක්ා කිරීම, 

(ඇ) ලේේදල ලගන්ති ගැපීම ඳරීක්ා කිරීම, 

(ඈ) ංකුරු ශා ඳරිගණක ලේදෝ ඳරීක්ා කිරීම, 

(ඉ) මූය ප්රකාන, ඉක්කේ ශා ඒ වමඟ ඉදිරිඳත් කර ඇති ලේඛ න  

පිළිබ ඳරීක්ා කිරීම, 

(ඊ) ලේකටුේඳත් ලාර්තාල වශා ආයතනය බාදී ඇති පිළිතුරු  

වමඟ විගණන ලේේදලේේ නිලැරදිතාලය ඳරික්ා කිරීම  

(උ) ලාර්තාලේේ විගණන ලේේදල ඇතුෂත් ලයව්ථාපිත විධිවිධාන,  

මුදඛ ලේරගුාසි , ආයතන වකග්රශලේේ විධිවිධාන , ප්රවේඳාදන  

මාර්ලේගෝඳලේේ වකග්රශලේේ විධිවිධානල නිලැරදිතාලය  

ඳරික්ා කෂ යුතුය.  

 

ඳරික්ා කිරීලේේදී විලේේෂිත කරුණක් උේගත ලන්ලේන් නේ ංධික්ණ නිධාරි ලේලත ලේයොමු කෂ 

යුතු ංතර ංධික්ණ නිධාරී ශා ංක ප්රධාී  විසින් ඳරික්ණ කටයුතු ංප්රමාදල ශා ගුණාත්මකල 

සිදුලන්ලේන් ද යන්න ංධීක්ණය කෂ යුතුය.  

 

06. වකව්කරණ කටයුතු වශා නිධාරිලේයකු ලේලත භාර ලේදන ද  ලාර්තාලන් උඳරිම ලලේයන් ලැඩ 

කරන දින 2 ක කායක් ඇතුෂත සියළුම ඳරීක්ා කිරීේ ංලවන් කර ලාර්තා ංකලේේ ංක 

ප්රධාී න් මිනන් ංදාෂ විගණන ංධිකාරීන් ලේලත ලාර්තා ලේගොනුල වමඟ ආඳසු භාර දිය යුතු ංතර,  

වකව්කරණ කටයුතු වශා නිධාරිලේයකු ලේලත බාලේදන ලාර්තාලලින් ංලම ලලේයන් දිනකට 

ලාර්තා 1ක් ලේශෝ ංලවන් කර ලාර්තා ංකලේේ ංක ප්රධාී න් මිනන් ංදා ංක ප්රධාී න් ලේලත 

ආඳසු භාරදිය යුතුය. විගණන ංධිකාරීන් විසින් නිලැරදි කරන ද  ලාර්තා ලේගොනුල, නැලත දින 

තුනක් ඇතුෂත ලාර්තා ංකය ලේලත බා දිය යුතු ංතර, නිලැරදි කිරීේ ශා වටශන් කිරීේ පිළිබ 

ගැටළු ලේේ නේ ංක ප්රධාී , විගණන ංධිකාරී ලේශෝ ංදාෂ නිධාරීන් වමඟ වාකච්ඡා කර ංප්රමාදල 

විවා ගැී මට ලග බා ගත යුතුය. 

 

07. නැලත භාර ලේදන ද ලේගොනුලේේ වටශන් කිරීේ නිලැරදි කර ඇත්දැයි ඳරීක්ා කර දින තුනක් 

ඇතුෂත ංලවාන ලාර්තාල පිළිලේය කිරීම වශා ලාර්තා ංකලේේ  විගණන ංධිකාරී ශා ංක 

ප්රධාී ලේේ ංනුමැතිය ඇතිල ංදාෂ විගණන ංධිකාරී ලේලත ලේයොමු කිරීමට කටයුතු කෂ යුතු ංතර 

ලාර්තාලක ඳරීක් ා කිරීේ කටයුතු ංලවන් කිරීම වශා උඳරිම ලලේයන් ලැඩ කරන දින 10 කට 

ලඩා ලැඩි කායක් ලේනොගැී මට ලාර්තා ංකලේේ නිධාරීන් ලග බා ගත යුතුය. 

ලාර්තාල ගුණාත්මක 
භාලය ශා එකාකාරී 
බල ( Consistency ) 
ආරක්ා කර ගැී ම 
වශා ඳරික්ණ 
නිධාරින්ට ලැඩමුළු 
ඳැලැත්වීම මිනන් 
දැනුලත් කරනු ැලේේ.  
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08. ා ාල විගණන ංධිකාරීන් ශා විගණන ඳරීක්ෂකලරුන් වමඟ ලාර්තා පිළිබල යශඳත් ඳරිදි 

වන්නිලේේදන කටයුතු ඳලත්ලාලේගන යාමට ලාර්තා ංකලේේ විගණන ංධිකාරි ශා ංක  ප්රධාී  ලග 

බා ගත යුතු ංතර, එලේවේ කටයුතු සිදු ලේකලේරන බලට ංක ප්රධාී  ශා විගණන ංධීකාරීන් 

ලේඳෞේගලිකලම ංධීක්ෂණය කෂ යුතුය. 

 

09. ඳෂමු ලාර්තාල යැවීලේමන් ඳසුල ඳරිලර්තන ලාර්තා යැවීලේේ ලගකීම ලාර්තා ංකයට ඳැලලේරන 

ංතර, මුඛ ලාර්තාලේේ ලේේදයන්, ඉක්කේ ශා වකයුතිය පිළිබ ඳරීක්ා කිරීම වශා ංදාෂ විගණන 

ංධිකාරී ලේලත ලේයොමු කෂ යුතුය. ඳරීක්ා කිරීලේමන් ංනතුරුල ඔවුන් විසින් ලේකටුේඳත් ඳරිලර්තන 

ලාර්තාල, නිලැරදි බලට තශවුරු කරන ද වටශන් තැබිය යුතුය. 

 

10. ලාර්තා නිකුත් කිරීලේේ දී ඒ ඒ ංලව්ථාලදී සිදුලන ප්රමාදයන් ශා ලේනොවකා ශැරීේ පිළිබල ංදාෂ 

නිධාරීන්ලේගන් කරුණු විමසීමට කටයුතු කරන ංතර, ංදාෂ ලර්ය ලේලනුලේලන් දිරි දීමනා 

ලේගවීලේේදී ලේේ පිළිබල දක්ලන ද කාර්යක්මතාලය වකා බනු ැලේේ. 

 

ඉශත වශන් කරුණු පිළිබ ංලධානය ලේයොමු කර ඒ වශා ඔබ වැමලේේ උඳරිම වශලේයෝගය බාදී ලාර්තා 

නිලැරදි කා ලකලානු තුෂ ඳාර්ලිලේේන්තුලේේ වභාගත කිරීමට කටයුතු කෂ යුතු බල දන්ලමි. 

 

 

 

 

විගණකාධිඳති  

 

 

 


