
 

 

විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/15    2017 ලේඳබරලාරි         දින 

විගණකාධිඳති ලේෙඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 

විදේශ ආධාර ව්යාපෘති ව ව්ාතා ා යමිත   නයනිට න යමත් ක රීම   

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

විලේේ ආධාර ලයාඳිති වශා ලන ගිණුේ එම නිලේයෝජිත ආයතන වමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුේල 

නියමයන්ට ංනුකල (TOR) විගණනය කර නියමිත දිනයන්ට ලේඳර ලාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීම ංතයාලය 

කරුණක් ලන බල ංලධාරණය කරනු බන ංතර ලාර්තා ප්රමාෙීමම ලේශ තුලේලන් ආධාර ංරමුෙඛ 

ංලකගුීමමට ලේශෝ ංත්හිටුීමමට බඳෑේ ඇති විය ශැකි තත්ත්ලයන් යටලේත් විගණකාධිඳති 

ලේෙඳාර්තලේේන්තුල ලේෙෝ ෙර්නයට ක්ීමමටත්, ලේෙඳාර්තලේේන්තුලේේ කීර්තිනාමයට විා ශානියක් 

සිදුීමමටත් ඉඩකඩ ඳලතින බල ලේඳන්ලා ලේෙනු කැමැත්ලේතමි.  

 

එම තත්ත්ලය ලැැක්ීමම වශා ඳශත වශන් ඳරිදි විගණන කාර්යලේේ නියැලීමට කටයුතු කෂ යුතු බල 

ලේඳන්ලා ලේෙමි.  

 

1. ලේඳර ලර්ලේේ විගණන කටයුතු නිමවු ලශාම ( ජූලි මාවලේේ සිට ලේෙවැේබර් මාවය ෙක්ලා කාය 

තුෂ ) ලේගීමේ ලවුචර් ඳරික්ාල ශා ඳසුගිය විගණනයන්හි නිරීක්ණ වැකිඛට ලේගන ක්ලේ ත්ර 

ඳරික්ණ කටයුතු සිදුකර ඒ මත විගණන විමසුේ නිකුත් කිරීමටත්, ඒ වශා ඉදිරිඳත් කරන 

පිළිතුරු ංනුල කෂමනාකරණ ලාර්තාල පිළිලේය කිරීමටත් ලේතොරතුරු රැව්කර ගත යුතුය.  

 

2. එම ලර්ලේේ ලේෙවැේබර් ෙක්ලා වූ කාර්තුමය කාර්යවාධනලේේ ප්රගතිය පිළිබ ලේතොරතුරු බාලේගන 

ලයාඳිතිලේේ ංලේේක්ෂිත ප්රගතිය වශ වතය ප්රගතිය වවා යේ ප්රමාෙයන් ලේලලේතොත් ඊට ලේශ තු 

විගණන විමසුේ ආශ්රලේයන් තශවුරු කර ගත යුතුය.  

 

3. එම ලර්ලේේ ලේෙවැේබර් මාවය ෙක්ලා වූ ලේගීමේ ලවුචර් (ංලය නේ ලේතෝරාගත් නියැඳීන් මත) 

ඳරීක්ාලට ක් කෂ යුතු ංතර ලේේශීය ංරමුෙඛ  උඳලේයෝජනය, විජු ප්රතිුරර්ණ ශා ඌනපූර්ණ 

ඳරික්ා කර ඊට ංොෂ විගණන විමසුේ නිකුත් කර නිරීක්ණ තශවුරු කර ගත යුතුය.  



 

 

4. ගිණුේ ැබීලේේ ප්රමාෙයන් ඇති විලේටක ගිවිසුේල නියම කරනු ැබ ඇති ලේකොන්ලේේසි ප්රකාරල 

නියමිත කා සීමාලන් තුෂ ගිණුේ බාදීමට කටයුතු කෂ යුතු බලට ප්රධාන ගණන්දීලේේ නිධාරී 

ලේලත ලිඛිතල ෙැනුලත් කෂ යුතුය.  

 

5. ගිණුේ ැබීලේමන් ඳසු ඉශත 1 , 2 , 3 හි වශන් ලේතොරතුරු ඇතුෂත් කෂමනාකරණ ලාර්තාලක් 

ංොෂ චක්රලේඛ  මඟ ලේඳන්ීමම ංනුල ලේකටුේඳත් කර තබා ගත යුතු ංතර, ගිණුේ ැබීලේමන් ඳසුල 

ගිණුේකරණ ංඩුඳාඩු ෙ ඇතුෂත් කරමින් ංලේප්ර ඛ 30 දිනට ලේඳර ලේකටුේඳත් කෂමනාකරණ 

ලාර්තාල ප්රධාන ගණන්දීලේේ නිධාරියා ලේලත නිකුත් කෂ යුතුය.  

 

6. කෂමනාකරණලේේ ංෙශව් බා ගැනීලේමන් ඳසු විගණන නිරීක්ණ වශා වි්ලාවයක් ලේගොඩනගා 

ගත ශැකි ලන ංතර එම ංෙශව් ෙැක්ීමේ (එකඟතාලයන්ෙ) ඇතුෂත් කර ංලය නේ වකලේෝධන 

වහිතල මැයි 20 දිනට ලේඳර කෂමනාකරණ ලාර්තාල නිකුත් කෂ යුතුය.  

 

7. එදිනම ංලවාන ලාර්තාලේේ ලේකටුේඳත ංෙශව ්ෙැක්ීමම වශා උඳරිම ලලේයන් දින 10 ක් බාදී  

ප්රධාන ගණන්දීලේේ නිධාරී ලේලත නිකුත් කෂ ශැකි ංතර ආලරණ ලිපිලේේ පිටඳත් භාණ්ඩාගාර 

ලේඛකේ ශා විලේේ වේඳත් ංධයක් ජනරාඛලරයා ලේලත යැවිය යුතුය.  

 

8. ංෙශව් බා ගැනීලේමන් ඳසු ංලවන් විගණන ලාර්තාල ජුනි 10 දිනට ලේඳර විගණකාධිඳතිලරයාලේේ 

ංනුමැතිය වශා ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  

 

9. ගිණුේ ලාර්තා ැබීලේේ ප්රමාෙයන් තිබුණෙ, විගණන ක්රියාලලිය ලේේගලත් කර ලාර්තා යැීමම වශා 

උත්වාශ ගත යුතු ංතර, ප්රමාෙයන් වශා ංඳ ලගකිලයුතු ලේනොලන බලට තශවුරු කිරීම වශා ලන 

වාක්ෂි ලේගොනු කර තිබිය යුතුය.  
 

ංොෂ කා ලකලානු තුෂදී විගණන කටයුතු නිමකිරීමට ශා ංලවාන ලාර්තාල ඉදිරිඳත් කිරීමට ප්රමු තාලය 

දී කටයුතු කිරීම විගණන ංධිකාරීන්ලේේ ලගකීමක් ලන බලෙ ංලධාරණය කරනු කැමැත්ලේතමි.  

 

 

 

 

විගණකාධිඳති   


