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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක - 2017 /19    2017 ලේඳඵරලාරි         දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදූල ඳාර  

ඵත්තරමුඛ 

 

 
 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ සියළුභ නිධාරීන් ලේලත, 

 

විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන් සඳහා ප්රශංසසා ලාාීම 

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

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ නිධාරීන් ලේලත ප්රකවා ඵාීමභ වේඵන්ධලේයන් නිකුත් කර තති 

1972 ජුනි 13 දිනැති ංකක සී 72 ශා 1983 ංලේප්රේඛ 07 දිනැති ංකක 564 දරන කාර්යා නිලේයෝග ලේභයින් 

ංලකගු ලන ංතර, ඉදිරිලේේදි ප්රකවා ඉඛීමභ වේඵන්ධලේයන් ඳශත වශන් කරුු  ලේකලේරි  ංලධානය 

ලේයොමු කරනු කැභැත්ලේතමි. 

 

1. ප්රශංසසා සඳහා ල්ලුමේ ිරරීම  

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

 

1.1 ප්රකවා ඵාගැනීභ වශා නිධාරීන් විසින් කරනු ඵන ඉඛීමේ කණ්ඩායේ බාර නිධාරී / 

විගණන ංධිකාරි ශා වශකාර / නිලේයෝජ්ය විගණකාධිඳති භිනන් වජජුලභ විගණකාධිඳති ලේලත 

ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

 

1.2 ඉඛීමේ ඉදිරිඳත් කිරීභ ංප්රභාදල සිදු කෂයුතු ංතර, එය ප්රකවාල  ලේශේතුලන විගණන නිරී්ෂණය 

තතුෂත් විගණන විභසුභ නිකුත් කෂ දින සි  භාව ලේදොශක කායක් තතුෂත විය යුතුය. 

 

1.3 ඉශත ඳරිදි ඉඛලුේඳත් ඉදිරිඳත් කර ලේනොභැති ංලව්ථාලීම  නිධාරීන් විසින් ප්රකවා ඉඛා 

කරනු ඵන ඉඛීමභ ප්රතික්ලේේඳ කරනු ැලේේ. 
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1.4 ප්රකවාලක් ඵාීමභ වේඵන්ධලේයන් ීරරණයක  එෂිමලේේීම ඳශත වශන් කරුු  ලේකලේරි  

ංලධානය ලේයොමු කරනු ැලේේ. 
 

(ං) වාභානය විගණන  ක්රියාලයටය  ඳරිඵාි ර විලේේ වූ කර්තලයයන් විය යුතු ංතර ංදාෂ 

නිරී්ෂණය  ඳදනේ ු  වියය වේඵන්ධලේයන් නිධාරියාලේේ පිවිසුභ, ආරේබක ක්තිය 

ශා ඒ වශා විලේේ ප්රාගුණයයක් ලේඳන්ලා තිබුලේණ්ද යන ඵල, 

 

(ආ) වියය වේඵන්ධ කරුු  රැව් කිරීලේේීම ලේයොදාලේගන තති විධි ක්රභ භඟින් කරන ද 

නිරී්ෂණ වාක්ාත් කර ගැනීභ වශා ඒලා ප්රභාණලත් ඳරිදි ප්රාලේයෝිනකල ලේයොදාලේගන 

තිබුලේණ්ද යන ඵල, 

 

(ත) වියය වේඵන්ධලේයන් ංදාෂ නිධාරියා විසින් විලේේ උත්සුකබාලයක් දක්ලා තති ඵල  

ප්රභාණලත් වා්ෂි තති ඵල ශා නිධාරියා විසින් එභ කාර්යය ඉටුකෂ ඵල  තශු රු කර 

තිබුලේණ්ද යන ඵල,     

 

1.5 ප්රකවාලක් ඉඛලුේ කෂ යුත්ලේත් විලේේලේයන් ශා ප්රකවාත්භකල ඉටුකෂ රාජ්කාරියක් වශා 

ඳභණක්භ ලන ංතර, එභ රාජ්කාරිය ංලවානලේේ ැබී තති ප්රතිපලයටන් ඒ ඵල වනාථ ී  තිියය 

යුතුය. 

 

1.6 ප්රකවා ඵාීමභ වශා ලැරදි, ලකචා, නාව්තිය ශා ඳාඩුී ේ පිළිඵල ලේශළිදරේ කිරීේද, ලේවොරකභ 

දූණය ආදිය ලක්ලා ගැනීභ වශා ලේශෝ ංදාෂ විය වේඵන්ධ කාර්යවාධනය ලැඩි දියුු  කිරීභ 

වශා නිරී්ෂණය කරන ද විලේේිතත ු  ලේයෝජ්නාද, ංදාෂ ආයතනලයටන් තභ ංරමුු  ඉටුකිරීලේේීම 

වභාජීය පිරිලැය ලේකලේරි  ශා ඳරිවර වාධක ලේකලේරි  දක්ලා තති ංනුකතාලය වේඵන්ධලේයන් 

කර තති විලේේිතත ු  නිරී්ෂණද වකා ඵනු ඵන ංතර, එභ ආයතනලයටන් ඵාීම තති ප්රතිචාර 

ශා පිළිතුරු භිනන් ඒලා තශු රු ී භ වකා ඵනු තත.  

 

1.7 විගණන නිරීක්ණය ( ලේවොයා ගැනීභ ) නිධාරියාලේේ / නිධාරිනියලේේ ංති විලේේ කැඳී භ ලේශෝ 

දක්තාලය භත සිදුු ලක් විය යුතු ංතර, එි  ප්රතිපය ප්රභාණාත්භකී භත්, ලේබෞතිකල ංත්ඳත් කර 

ලේගන තිබීභත්  ශා ංත්ඳත් කරමින් ඳලතින ඵලත් තශු රු විය යුතුය. එභ නිරීක්ණයන් නිවා 

ංනාගතලේේ තලදුර ත් ලේභලැනි ංාබ ශා ංනාර්ථික තත්ත්ලයන් තතිී භ ලක්ලා ගැනීභ  ශැකි  

ලන ඵලත් තශු රු විය යුතුය.  
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2. විගණකාධිපති හා අසශං ප්රධානි විිනන් ප්රශංසසා්මමක කාර්භාායභන් හුනාාගනීම 

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

ංක ප්රධානීන් ලේශෝ විගණකාධිඳතිලරයා විසින් විගණන ලාර්තාල ංධයයනලේේීම (Finalization ) 

ශඳුනා ගත් ංති විලේේ විගණන නිරීක්ණ වේඵන්ධලේයන් තලදුර ත් ලේතොරතුරු කැලා 

ප්රකවාලන් ඵාදිය ශැකි දැයි විගණකාධිඳතිලරයා නේ කරනු ඵන කමිටුලක් විසින් ීරරණය 

කරනු ැියය ශැකි ංතර, එලේවේ ීරරණය කරනු ැබුලේේ නේ ඒ පිළිඵ විව්තර දැන්ී ේ පුලරුලේේ 

ප්රදර්නය කරනු තත. 

 

 

 

 

විගණකාධිඳති  
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ප්රකවාල  ංයඳුේ කිරීභ වශා භ  ලේඳන්ී භ  ආදර්යක් ඳශත දැක්ලේේ.  

 

1. ංයට ලැ ලඛ ඉදිකිරීභ වශා ඳසුිනය ලර් ගණනාලක් මුළුඛලේඛ ලේනදර්න්ත වභාගභක  

ලේකොන්ත්රාත්තුලක් පිරිනභා තිබු ංතර ලේභභ ලර්ලේේීමද ඒ ංනුල ලේකොන්ත්රාත්තුල එභ වභාගභ  

පිරිනැමීභ  ක යුතු කරමින් ඳැලතුණි. ලේේ වේඵන්ධල විගණන ඳරීක්කලරිය විසින් සිදුකකරන 

ද ංධයනලේේීම ලේනදර්න්ත වභාගලේභන් වඳයන උඳකරණල  ලඩා ගුණත්ලලේයන් ශා 

පිරිවිතරලේයන් යුත් උඳකරණ ඉන්දියානු වභාගේලයටන් මිීම ගැනීභ  ශැකි ඵල නිරීක්ණය කර 

ඒ පිළිඵල ංක ප්රධානි දැනුලත් කර තිබුණි.  

 

ංක ප්රධානීන්ලේේ භ  ලේඳන්ී භ ංනුල වජජුල ශා ංන්තර් ජ්ාය ශරශා එභ පිරිවිතරය ශා ඊ  ඉශෂ 

පිරිවිතරල  ලේභන්භ කකාලේේ ලේේගුණය  වරින උඳකරණ වශා මි ගණන් ඵාලේගන 

ංදාෂ ආයතන ලේලත ලේයොමු කරනු ැබුණි. එභ මි ගණන් ලේනදර්න්ත වභාගලේේ මි 

ගණන්ල  ලඩා  සියය  40  ක  ලඩා ංඩු විය.  

 

ලේභි ීම ංදාෂ ආයතනය එභ ලේකොන්ත්රාත්තුල ංලකගු කර ඉන්ීමය වභාගේල ත් එෂිමය ශැකි 

ඳරිදි  ප්රවේඳාදනය නැලත කැී භ භත ංඩු මි  ලේශොද පිරිවිතරලේයන් යුතු බාණ්ඩ ඵා ගැනීභ 

භත රු.මියටයන 40 ක ඉතිරියක් ආයතනය  ඵාගත ශැකි විය.  

 

ලේභි ීම එභ නිධාරිනියලේේ කැඳී භ ශා විලේේ ශැකියාල භත ඵාගත් රු.මියටයන 40 ක ඉතිරියත්, 

ංනාගතලේේීම ලේභලැනි ංනාර්ථික වියදේ සිදුී භ  තති ශැකියාල ලැකීභත් වෂකා ලේභභ 

නිධාරිනිය  ප්රකවාලක් ඵාීමභ  ක යුතු කරන දි.  

 

 


