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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/02            2017 ලේඳබරලාරි        දින  

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 
 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත 

 

කාර්යාලීය ඉන්වලන්ට්රි ඳානය   

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

සියළුම ඉන්ලේලන්ට්රි ණාඩ ප ළිබඳබ රධාන ඉන්ලේලන්ට්රිය ග ගබපා ා ාලේල යායා තබ ල බන ංතර  

ඉන්ලේලන්ට්රි ණාඩ ප  ීම්ේ වශ නිත්ත් රීරීේ වශා මුදඛ ලේරගුාසි 753 රකාරල ීම්ේ වශ නිත්තු 

ඇණවුේ   ණාවිතා කෂ යුතුය. වෑම උඳ කාර්යාය ග   ා ාලන් ශා ංකයන් නිලේයෝජනය ලන ඳරිදි රධාන 

ඉන්ලේලන්ට්රිය ග රධාන කාර්යාලේ  ගබපාල විසින් යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලා ගත යුතු ංතර එය 

ලාර්ෂිකල තුනය කර ගබපාලේල තිලේබන ලේේය ා ාල   ඉන්ලේලන්ට්රි ලේේය වමඟ වීවඳිය යුතුය. 

ලේලනව්කේ ලේලලේතොත් ඊඟ ලර්ලේ  ලේඳබරලාරි 28 දිනට ලේඳර ංලය ගීීමේ කර ඉන්ලේලන්ට්රි ලේඛ න 

යාලත්කාලීන කෂ යුතුය.  
 

2. නිධාරීන් වලත නිකුත් කරන ද භාණ්ඩ පිළිබ භාරය හා ලගකීම 

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

2.1   විගණන ංධිකාරීන් විසින් ඉදිරිඳත් කර ල බන ංක රධාීනන් විසින් ං ලමත කර ල බන 

ඉඛලුේඳත් මත ඉන්ලේලන්ට්රි ණාඩ ප නිත්ත් කර ල ීලේ . ඉඛලුේ ඳත්රය ළිටඳත් ලේදකරීන් යුතුල 

ළිබඳලේය කර ගබපා ංකයට යීවිය යුතු ංතර  ණාඩ ප නිත්ත් කෂ බල වශන් එ ග ළිටඳත ග 

නීලත ඉඛලුේ කෂ නිධාරියා ලේලත බාදිය යුතු ංතර  ඉතිරි ළිටඳත ගබපාලේල ලේගො ලගත කර 

තිබිය යුතුය. 

 

2.3 නිධාරීන් ණාරලේ  ඇති ණාඩ පල ලේතොරතුරු ංපකගු යාළිලේගො ල ගබපා ංකලේ  ලේලන් ලේලන් 

ලලේයන් තබා ගත යුතුය. 

 

2.2 නිධාරීන් ලේලත නිත්ත් කර ල බන ණාඩ ප ඒ ඒ නිධාරියාලේේ ණාරලේ  තිබිය යුතු ංතර  

ා ාලේල ඉන්ලේලන්ට්රියට ඇතුෂත් කෂ යුතුය. එම ණාඩ පල ලගකීමද ඒලා ණාවිතයට සුදුසු 

මට්ටමක ඳලත්ලා ගීීනලේේ ලගකීමද එම නිධාරීන් ලේලත ඳලර ල ීලේ . නිධාරියාලේේ 

කාර්යණාරලේ  ලේලනව්වීම ග මත ා ාල මාරුලන ංලව්ථාලදී නිධාරියා ණාරලේ  ඇති ණාඩ ප 
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නල නිධාරියා ලේලත යාඛිතල ණාරදිය යුතු ංතර  එහි ළිටඳත ග ගබපාලට ණාරදිය යුතුය. ධාරිතා 

ලර්ධන ලයාඳිතිය යටලේත් ා ාලේල කටයුතු වශා බා දී ඇති ීටොලේටොටො ඳරිගණක ශීර  

නිධාරියා නමට නිත්ත් කෂ ඉන්ලේලන්ට්රි ණාඩ ප ඳමණ ග ඉන්ලේලන්ට්රිලේ  වශන් කර 

නිධාරියාට රැලේගන යා ශීරී ංතර  නල ා ාලේල ඉන්ලේලන්ට්රියට ඒලා ඇතුෂත් කෂ යුතුය. 

 

3. රධාන කාර්යාලේ  ගබපාලේල ඇති රධාන ඉන්ලේලන්ට්රියට ංමතරල එ ග එ ග ා ාලට ීලේබන 

ශා ඉන් ඉලත්ලන ණාඩ ප ළිබඳබල වශන් කෂ ා ා ඉන්ලේලන්ට්රිය ග සියළුම ා ාල 

යාලත්කාලීනල ඳලත්ලාලේගන යා යුතුය. ඉන්ලේලන්ට්රිලේ  ඳලතින ණාඩ ප ා ාලේල ඳලතින බලට 

ා ා ණාර නිධාරියා ලරින් ලර කර ල බන ලත්කේ වතයාඳන මන්න් තශවුරු කරගත යුතුය. 

 

4. ලාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

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

 ලාර්ෂිකල රධාන කාර්යාලේ  ශා සියළුම ා ාල ඉන්ලේලන්ට්රි ණාඩ ප වක්ෂණ වශා විධිවිධාන 

වීීව්විය යුතු ංතර  ඉදිරි ලර්ලේ  ජනලාරි 20 දින ලන විට වක්ෂණ කටයුතු ංලවන් කර  

ජනලාරි 31 දිනට ලේඳර වක්ෂණ ලාර්තා රධාන ගණකාධිකාරි ලේලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. වක්ෂණ 

මඩ ප විසින් ලාර්තා කර ල බන විමතා වක්ෂණ මඩ ප ලාර්තා ීුණු  දින සිට මාවය ග 

ඇතුෂත විමර්ණය කර කටයුතු නිම කෂ යුතුය. 

 

5. හානි වු, කැඩුණු බිඳුණු හා ඳාවිච්චියට ගත වනොහැකි භාණ්ඩ 

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

 ශානි වු  කීඩුු  බිඳුු  ශා ඳාවිච්චියට ගත ලේනොශීරී ණාඩ ප ළිබඳබල ගබපාල ලේලත ලාර්තා 

රීරීමටත්  ගබපාල විසින් ඳරීෂා කර බා ඒ බල වනාථ කරගීීනමටත් කටයුතු කෂ යුතු ංතර  

ඉන්ලේලන්ට්රි ලේඛ නලේ ද ඒ බල වශන් කෂ යුතුය.  ලාර්ෂික ණාඩ ප වක්ෂණ ලාර්තා ං ලල ඒ 

ළිබඳබල විමර්ණය කර කටයුතු නිම කෂ යුතුය. ඳාවිච්චියට ගත ලේනොශීරී ලේමම ණාඩ ප මාර්තු 

31 ට ලේඳර මුදඛ ලේරගුාසි රකාරල ඉලත් රීරීමට කටයුතු කෂ යුතුය. 

 

6. ලේමම ක්රියාලයාය රධාන ගණකාධිකාරිලරයාලේේ ංධී ගණය යටලේත් සිදුවිය යුතු ංතර වෑම 

ලර්යය ග වශාම යාලත්කාලීන කෂ ඉන්ලේලන්ට්රි ලේගො ලල ග ගිු ේ ංකලේ  ඳලත්ලා ගත යුතුය.  

   

 

විගණකාධිඳති 


