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විගණකාධිඳති  චක්රලේඛ  ංකක -  2017/17    2017 ලේඳඵරලාරි          දින  

විගණකාධිඳති ලේෙඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

ඵත්තරමුඛ 

 

 

සියළුභ නිධාරීන් ලේලත, 
 

විගණන නිලධාරින්ගේ හා ශාඛා කාර්යාලවල කාර්යක්ෂමතාාව හා ලලාාීතාාවය හහ  නව ීමත  

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

විගණකාධිඳති ලේෙඳාර්තලේේන්තුල ලේලත ඳැලරී තිබුණු ශා ෙශ නල ලන ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාා වකලේ ධනය 

තුළින් සිදුවු නල ඳැලරීේ ංනුල ංති විලේේ කාර්යබාරයක් සිදු කිරීභට නියමිතල ඇත. එභ කාර්යබාරයන් 

සිදුකර ලේගන යාභ වශා නවීන තාක්ෂණ ලේභලේ බඵ ලේලත ංලවථාානුකල ෙැනටභත් වඳයා ඇති ංතර, 

විගණනලේේ කාර්යක්ෂභතාල ශා පොීතතාලය හශෂ නැකවීභ වශා  නවීන තාක්ෂණ විධි ක්රභ පඳලේය ී 

කරගත යුතුල ඇත. ඒ ංනුල ංලය ලන ෙැනුභ ලැි  දියුණු කිරීභ වශා පඳකාරී ලන ුහුණණුවීේ කටයුතු 

නිරතුරුලභ සියළුභ නිධාරීන් ලේලත පඳරිභ පොීතතාලයක් ැලේඵන ංයුරින් ඵාදීභට ංලේේක්ෂිතය. 

 

02.  විගණන නිධාරීන්ලේේ කාර්යබාරය පිළිඵල නිරතුරු ඇගීතභ තුළින් ා ා කාර්යාල 

කාර්යක්ෂභතාලය ශා පොීතත්ලය හශ නකලා ගැනීභට ශැකි ලන ඵැවින්, නිධාරීන් නිතැතින් 

ංධීක්ෂණය ලන ඳරිදි ඳශත වශන් කරුණු සිදුවිය යුතු ඵලට බඵලේේ ංලධානය ලේයොමු කරනු 

කැභැත්ලේතමි. 

 

2.1   ා ාලේේ ඳරිඳාන කටයුතු විධිභත්ල ශා ංප්රභාෙල සිදු කිරීභ වශා ඳසුබිභ වකවථ කෂ යුතු 

ංතර, ඒ ංනුල විගණන නිධාරීන් වේඵන්ධලේයන් ව ඳශත වශන් ංලවථාා පිළිඵල 

ා ා ප්රධානීන් ශා ංක ප්රධානීන් නිරතුරුල තභ  ංධීක්ෂණය ලේයොමු කෂ යුතුය. ලකා ගත 

ලේනොශැකි ශා ංලය ංලවථාාලදී විනය තීරණ ගැනීභ වශා ංප්රභාෙල භා ලේලත ලාර්තා 

කෂ යුතුය.  

2.1.1   ඳැමිණීභ 

2.1.2   ප්රභාෙ වී ඳැමිණීභ 

2.1.3   නිලාඩු ඵා ගැනීභ  

2.1.4   නියමිතල ඳැමිණිය යුතු කාර්යා ලේේාලේලන් ඳසුල ඳැමිණීභ ශා නියමිතල පිටවිය   

           යුතු කාර්යා ලේේාලට ලේඳර පිටවීභ. 
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2.1.5  කාර්යා ලේේාල තුෂ නිරතුරුල ශා ුහරුද්ෙක් ලලේයන් ලේඳෞද්ගලික කටයුතුල  

          නිරතවීභ ශා කාර්යාය තු රැඳී ලේනොසිටීභ.  

2.1.6  කාර්යා ලේේාල තුෂ නිරතුරුල ශා ුහරුද්ෙක් ලලේයන් ලේඳෞද්ගලික දුරකාන  

          ඇභතුේල ශා ලේඳෞද්ගලික කටයුතු වශා ඳරිගණකලේේ රැඳී සිටීභ. 

2.1.7   රාජකාරි ලේේාල තුෂ නිරතුරුල ශා ුහරුද්ෙක් ලලේයන් රාජකාරි ලේනොලන කටයුතු  

වශා ඵැශැර යාභ.  

2.1.8   දිලා ලේබ ජන ශා ලේත් විලේේකය වශා ංනලය ඳරිදි කාය ගත කිරීභ. 

2.1.9   ඳලරා ඇති කාර්යබාරයන් හටු කිරීභ ඳැශැර ශැරීභ, හටු කිරීභ ප්රභාෙ කිරීභ,  

           ලේනොවකා ශැරීභ ලේශ  ප්රභාණලත් ඳරිදි හටු ලේනොකිරීභ 

  2.1.10 ලේවේලාොීත ආයතන ශා නිධාරින් වභඟ යශඳත් ආකාරලේයන් කටයුතු ලේනොකිරීභ,  

 තභ රාජකාරිය සිදු කරලේගන යාභ වශා ංලය ලේනොලන කටයුතු ලේශ  

ගනුලේෙනුලට වේඵන්ධ වීභ, ංලේ බන ලේව ශැසිරීභ ලේශ  කතා කිරීභ, තභ 

ලෘත්තිය සීභාලන් හක්භලා නිධාරීන්ට තර්ජනය කිරීභ ලේශ  තා ලේඳා කටයුතු 

කිරීභ. 

2.1.11 භැෙශත් ඵලේලන්, වථලාධීන ඵලේලන් ශා රශවයබාලය ආරක්ෂා කිරීලේභන් ලේතොරල ශා  

           ලෘත්තිය ආචාර ධර්භලට ඳටශැනිල කටයුතු කිරීභ. 

2.1.12 විගණකලේයකු ලලේයන් තභා ලේලත ැබී ඇති ඵත ංයුතු ලේව ශා ලේඳෞද්ගලික 

ංභිභාාර්ා හටු කර ගැනීභට ලේයොෙලා ගැනීභ වශ විගණිත ආයතනල වේඳත් 

බාවිතලේේ දී ලගකීභකින් යුතුල කටයුතු ලේනොකර ඒලා ලේඳෞද්ගලික ංලයතා වශා 

ලේයොෙලාලේගන තිබීභ  

 

 2.2 ා ාලේේ ක්රියාකාරී වැැවථභ ංනුල නිධාරීන් ලේලත කාර්යබාරයන් ඳලරා නිසි 

කෂභනාකරණලේයන් යුතුල කාර්යය නිභලා ඇති ඵල කාර්යය ඳැලරීේ ලේඛ නලේයන් 

තශවුරු වී තිබිය යුතුය. 

 

 2.3 නිධාරින්ලේේ දෙනික කෂ ලැඩ වටශන් විගණන ඳැලරුභට ශා විගණනලේේ ප්රතිප 

ෙැක්ලේලන් ංයුරින් ංර්ාාන්විතල ඳලත්ලා ගත යුතුය.  

 

 2.4 කාර්යබාරයන් සිදු කිරීභ, කට ලේේාලට ශා වැැසුේ ගත ඳරිදි නිභ කිරීභ, ප්රභාණලත් 

ඳරිදි කටයුතු සිදු කර තිබීභ ශා විගණන නිරීක්ෂණ ශා වාක්ෂි රැවථකිරීභ සිදු කර තිබුණු ඵලට 

ංධීක්ෂණය කෂ යුතුය.  
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 2.5 විගණන විභසුේ නිකුත් කිරීභ, පිළිතුරු ැබීභ ශා විභසුේල ප්රගතිය පිළිඵල ංලධානය 

ලේයොමු කෂ යුතු ංතර, පිළිතුරු ප්රභාෙ වීභ වේඵන්ධලේයන් ලේනොඳභාල සිි  කැවීේ යැවිය 

යුතුය. 

 

 2.6 ා ාලේේ ඳලත්ලා ලේගන යන විගණන විභසුේ ලේඛ නය එි  වශන් කෂයුතු සියළුභ 

ලේතොරතුරු ඇතුෂත් කර යාලත්කාලීනල ඳලත්ලා ගත යුතුය. 

 2.7 එක් එක් ආයතන වේඵන්ධලේයන් ව විගණන විභසුේ ශා ඒලා වශා ැලේඵන පිළිතුරු ෙ 

ඇතුෂත් ලන ඳරිදි ප්රධාන ලේගොනු යාලත්කාලීනල ඳලත්ලාගත යුතුය.  

 

 2.8 ඳැමිණීභ, නිලාඩු, හන්ලේලන්ට්රි ශා දුේරිය ලාර ප්රලේේ ඳත්ර, ිණණුේ ශා ලාර්තා ආදී ලේතොරතුරු 

ඇතුෂත් ලේඛ නෙ, චක්රලේඛ , ඵාි රට ශා ප්රධාන කාර්යාය ලේලත ා ාලේලන් යැලේලන ශා 

ා ාලට ැලේඵන ලිපි පිටඳත් ආදිය ඇතුෂත් ලිපි ලේගොනුෙ යාලත්කාලීනල ඳලත්ලාලේගන 

යා යුතුය. 

 

 2.9 ා ාලේේ ඳවිත්රතාලය ශා පිළිලේල පිළිඵල ෙ ලේඳොදු ඳශසුකේ පිළිඵල ෙ වැකිඛ ලේයොමු 

කෂ යුතුය. 

 

  2.10 ලේලනත් පිළිඳැදිය යුතු කරුණු පිළිඵල ංලධානය ලේයොමු කෂ යුතුය.  

   

2.11  විගණන ා ාලකට ආයතන කිි ඳයක විගණනයක් ඳැලරී ඇතිවිට ිණණුේ ශා ලේඛ න 

ලේලන් ලේලන්ල ඳලත්ලාලේගන යා යුතුලේේ.  

 

2.12  වෑභ ා ාලක්භ ලිපිලේගොනු ලේඛ නයක් ඳලත්ලාලේගන යා යුතු ලේේ. එි  ඳශත ලේතොරතුරු 

ඇතුෂත් විය යුතුය. (ංනු ංකකය(ලේගොනුලේේ ෙ එභ ංකකය වටශන් කෂ යුතුය), ලේගොනු 

ංකකය, ංොෂ ආයතනය, ංොෂ විය, විගණන ංධිකාරීලරයාලේේ ංත්වන) 

 

2.13  ා ාලක් තුෂ ංලභ ලලේයන් ලර් 10ක ිණණුේ ලාර්තා ශා විභසුේ තඵාගත යුතුය. ඳැරණි 

ලාර්තා හලත් කිරීලේේ දී ආයතන වකග්රශලේේ විධිවිධාන ඳරිදි කටයුතු කෂ යුතුලේේ. 

  

  

     

විගණකාධිඳති   


