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ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 

 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 
 

රාජ්ය ගිණුම් ගපිළිබඳ ගකාරක ගසභාව ගහා ගප ොදු ගවයා ාර ගපිළිබඳ ගකාරක ගසභාව ගවිසින් ගකැඳවනු ගලබන ග රීක්ෂණ ග 

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

රාජ්ය ිණුමේ ශා ලේඳොදු ලයාඳාර කාරක ව ා මන්න් විගණකාධිඳතිලේව ලාර්තාල ඳදනේ කරලේගන 

ංමාතයාක ලේඛකේලරුන් ශා නයතන රධාීනන් විසින් නයතනලේේ ලේමලේශයවීේ පිළිබ ඳරීක්ෂා කර  

බන ංලව්ථාලන්හිදී එම ඳරීක්ෂණ වශා ංලය ලේතොරතුරු රමාණලත් ඳරිදි ැසව් කර   වශා ුදදානේ වීම 

ංතයාලය ලේ.  වාකච්ජ්ාලට වැුදේ කරලේගන ඇති සියළුම නිරීක්ෂණ වේබන්ධලේයන්  ලා තශවුරු කර 

ගැීනමට  ශැකි ලන ඳරිදි රමාණලත් ිඛිතත වා්ෂි තිය ය තුතුය    

 

02  ලේමම ඳරීක්ෂණ වශා රමු ත්ලය්  දී ුදදානේ විය තුතු බල ංලධාරණය කර  බන ංතර, 

ඳරීක්ෂණ වශා පිළිලේය කර  බන ලාර්තාල ංක රධාීන වම  වාකච්ා ා කර  ංලවාන කරන 

ද පිටඳත්  ඳුද පිලේේ වශන් විව්තර ඇතුෂත් නලරණ ිඛපිය ද වම  ඳරීක්ෂණයට නියිතත දිනට 

වතියකට ලේඳර මා ලේලත ඉදිරිඳත් කෂ තුතුය  

 

03  විලේේ විමර්ණ ංකය ලේශෝ කාර්ය වාධන ංකය විසින් ලේමම විගණිත නයතනයට ංදාෂල 

සිදුකරන ද ඳරී් ණලදී නිරී් ණය ව ලැදගත් නිරී් ණ ා ාලට ලේයොමු කර ඇත්නේ   

පිළිබ රමාණලත් ලේතොරතුරු බාලේගන යලේථෝ් ත ලාර්තාලට ඇතුෂත් කෂ තුතුය   
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රාජ්ය ගිණුම් ගකාරක ගසභාව ග  ගප ොදු ගවයා ාර ගපිළිබඳ ගකාරක ගසභාව ග 

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

ඳශත විව්තර කර ඇති ඳරීක්ෂණය ලේල ලේලන් ඊට ංදාෂ ව සියළුම ලේතොරතුරු තශවුරු කිරීම වශා 

නයතනලේේ කරුුම ඳැශැදිිඛ කිරීේ ශා ිඛිතත වා්ෂි බාගත් බලත්,   වශා සියළුම විව්තර ඇතුෂත් කර 

ලාර්තාල්  පිළිලේය කර ඇති බලත්, ඳරීක්ෂණ වශා ංලය රමාණලත් වා්ෂි ඇතුෂත් ිඛපිලේගො , 

ලේඛ න, චක්රලේඛ  ශා ිණුමේ රකා බාලේගන ඇති බලත්,  ලා ඇතුෂත් කර ඳරීක්ෂණ ංලව්ථාලේ. 

ඉදිරිඳත් කිරීම වශා ිඛපිලේගො  පිළිලේය කර ඇති බලත් දන්ලන ංතර, ලාර්තාලේ. පිටඳත්  ලේේ වම  

ඉදිරිඳත් කරමු  

i. ඳරීක්ෂාලට ්  කර  බන නයතනය 

ii. ඳරීක්ෂාලට ්  කර  බන කාඳරිච්ලේයදය  

iii. ඳරීක්ෂණ දිනය 

iv. ලේ.ාල 

v. නයතනලේයන් එලන ද කරුුම ඳැශැදිිඛ කිරීලේේ ලාර්තාල ැබුුම දිනය ශා ිඛපිලේගො ලට 

ලේයොමුල 

vi. ංක රධාීන වම  වාකච්ා ා ඳැලැත්වු දිනය 

vii. ලාර්තාල ංලවාන කෂ දිනය  

 

 

ංක රධාීනයාලේව නම :     විගණන ංධිකාරීලේව නම : 

ංත්වන :      ංත්වන : 

දිනය :       දිනය : 

 

 

 

 


