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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/23       2017 ලේඳඵරලාරි        දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදූල ඳාර  

ඵත්තරමුඛ 

 

සියළුභ නිධාරීන් ලේලත, 

 

කාර්යවාධන විගණනය ලයාප්ත    රීම   

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

රාජ්ය යයතනල ගණන් ීමලේේ ලගීභ පිළිඵල විගණකාධිඳතිතුභා විසින් ඳාර්ලිලේේන්තුලට ලාර්තා 

කිරීලේේීම මූය  විගණනය භඟින් ඳභණක් එය ඉටු කර ගත ලේනොශැකි වී ඇති ඵල  භෑත  කාලේේීම 

ගභය වී  ඇත. ඒ ංනුල යේ ලයාඳිතියකට, ලැඩවටශනකට ලේශෝ ලේලනත් කිසියේ ංරමුණක් ලේලනුලේලන්  

ලේලන්කරන  ද  ංරමුදඛ නි්චිත කාඳරිච්ලේේදයක් තුෂ උඳලේයෝජ්නය කර තිලේේද, එහිදි ංදාෂ 

නීති,රීති ලේරගුාසිලට  ංනුකූල කටයුතු කර තිලේේ ද, ලේඳොත්ඳත් ශා ලාර්තා නිසි ඳරිදි ඳලත්ලා 

ලේගනලේගොව් තිලේේද යන ංලයතා මූලික ලලේයන්  වකා ඵැලීලේභන් ඳභණක් ගනන්ීමලේේ ලගීභ 

වේපූර්ණ ලේනොලේේ. 

 

 ඒ ංනුල රාජ්ය විගණනය භඟින්  ංලේකක්ිතත වාභාජීය ලගීභ ඉටුකිරීලේභහිා තලත් පුළුඛ ඳරාවයක් 

විගණනය තුළින් යලරණය විය යුතුය. එනේ යේ කාර්යයක් වශා ලේලන්කරන ද මූය වේඳත්, 

භානල ශා ලේබෞතික වේඳත් යර්ථිකල, පදායිකල ශා කාර්යක්භල එී  මූලික ංරමුණු ඉටුකර 

ගැනීභ උලේදවා බාවිතා කලේඛද යන්න ශා එභඟින් ංලේකක්ිතත කාර්යවාධනය පිළිඵල  ලාර්තා කිරීභ 

ලැදගත් ලේේ. 

 

ලේේ  ංනුල කාර්යවාධන විගණනයක්  සිදුකිරීභ වශා ංදාෂ  ක්ලේේත්රය ලේතෝරා ගැනීභ, විගණන 

ංරමුණු විය ඳථය ශා විගණන නිර්නායක තීරණය කිරීභ ඇතුළුල, විගණනය වැසුේ  කිරීභ,  

ක්රියාත්භක කිරීභ  ශා  ලාර්තා  කිරීභ  පිළිඵ      වකක්ිතකත   භඟලේඳන්වීභක්  ලේේ  වභඟ දක්ලා   ඇත.  

 

01. කාර්යවාධන  විගණනය  යනු 

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

 රාජ්ය ංකලේේ ක්රියාකාරකේල යර්ථිකබාලය, පදායිකත්ලය ශා කාර්යක්භතාලය ඇගයීභ 

වශා සිදුකරන ව්ලාධීන වභාලේෝචනයක් කාර්ය වාධන විගණනය නේ ලේේ. 
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02. කාර්යවාධන   විගණන   ප්රවේය  

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

කාර්යවාධන  විගණනයකට  ඳශත  ඳරිදි   ප්රලේේයක්  ඵාගත  ශැක. 

(i) ඳාන   ක්රභය  ඳදනේ   කරගත්  ප්රලේේය   

කෂභණාකරන  ක්රියාලලිය  නිසි  ඳරිදි   ක්රියාත්භකලේේද  යන්න  පිළිඵ වකා 

ඵැලීභ. 

 

(ii) ප්රථිඳ   (කාර්යපය)   ඳාදක   කරගත්   ප්රලේේය 

යේ   ලැඩවටශනකින් /  ලේවේලාලකින්   ඵාලේඳොලේරොත්තු   ව   ප්රතිපය    ලේශෝ   

නිභවුභ ඟාකර    ලේගන තිලේේ ද   යන්න  පිළිඵද  ඇගයීභ 

 

(iii) ගැටළුල ඳාදක   කරගත්   ප්රලේේය  

යේ   සුවිලේේිත  ගැටළුලකට  ලේශේතුල  ලේශෝ  නිර්නායකයන්ලේගන්  ලේලනව්වීභ  

තශවුරුකර  ගැනීභ   ශා   වි්ලේඛණය   කිරීභ   වශා   ඳරීක්ා  කිරීභ. 

 

03. කාර්යවාධන    ා ෘකාලක්   ව ෝරාගැනී   

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

ඉශත ප්රලේේයන් ඔව්ලේවේ කාර්ය වාධන විගණනයක් සිදුකිරීභට සුදුසු ංකයක්                                          

/ ක්ලේේත්රයක්/ලැඩවටශනක්/ලයාඳිතියක් ලේතෝරා   ගත  ශැක.  

කාර්ය වාධන විගණනයක් සිදුකිරීභ වශා ඉටුකෂ ශැකි භාතිකාලක් ලේතෝරාගත යුතු ංතර 

ලේභභ විගණනය භඟින් වභවථ් වභාජ්යට ලේභන්භ විගණිත යයතනයට යශඳත් ප්රතිප 

උදාකර ගැනීභටද ශැකි විය යුතුය.   

එලේවේභ ලේභහිීම ඳශත කරුණු ලේකලේරහිද වැකිලිභත්විය යුතුය. 

 ලේතෝරා ගන්නා විලේේ ප්රභාණාත්භක බාලය (Significance)  

 විගණනයට ඇති ංලදානභ 

 ඳලතින වේඳත් ංනුල ප්රමු තා ලේඳෂගැව්භ 

 රාජ්ය ප්රතිඳත්තිභය තීරණ පිළිඵ දැක්භ  

 

04. කාර්යවාධන  විගණනයක්   වැසුම්   රීම   

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

කාර්යවාධන විගණනයක් යරේබ කිරීභට ප්රථභ ංලේකක්ිතත විගණනය පිළිඵ  ඳශත   කරුණු   

තීරණය   කෂ   යුතුය. 
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(i) විගණන   අරමුණු 

යේ  කාර්යයක  යර්ථිකබාලය, කාර්යක්භතාලය, පදායකත්ලය  ඉටු   වී  තිලේේ ද  

යන්න ඇගයීභ   පිණිව   විගණන   ංරමුණු  පිළිලේයෂ   කරගත   යුතුය.  

 

  (ii) විගණන  විය   පථය  

ලේතෝරාගත්  විගණන  වියය/භාතිකාල  වේඵන්ධලේයන්   කාර්යවාධන   විගණනයක්   

සිදුකිරීභට   ංලේකක්ා   කිරීලේේීම    ංදාෂ   වියලේේ   ප්රභාණය ලේශලත් සීභාල ශා 

ව්ලබාලය   තීරණය   කෂයුතුය.  

 

(iii) විගණන   නිර්ණායක  

යේ කාර්යයක් යර්ථිකල, කාර්යක්භල ශා පදායීල ක්රියාත්භක වී තිලේේද යන්න 

තක්ලේවේරු කිරීභ වශා පිළිලේයෂකර ගත් වාධාරණ ශා ඟාකරගත ශැකි   ඉක්ක  

ලේශලත්  මිනුේ   ඩු   විගණන  නිර්නායක   ලේේ.  

ලේභභ විගණන නිර්නායක වභඟ වතය තත්ත්ලය වැවීමලේේීම විගණන නිරීක්ණ 

උත්ඳාදනය ලේේ. නිර්ණායකලේේ ප්රභාණයට ලේශෝ ටට ලඩා ඉශළින් වතය තත්ත්ලය 

ඳැලතීභ යශඳත් ඳරිචයක් ලන ංතර නිර්ණායක කරා ඟා ලේනොවීභ ංදාෂ කාර්යලේේ / 

තත්ත්ලලේේ ලැඩිදියුණු වීේ විය යුතු ඵල නිරඳණය ලේකලේර්. කාර්ය වාධන 

විගණනයකීම ලේභභ තත්ත්ලයන් ලේදකභ ලාර්තා ලේකලේර්. 

(අ) විගණන නිර්ණායක පිළිවය රීම  

 විගණන ංරමුණු උලේදවා විගණන නිර්ණායක වකවා ගත යුතුය. 

 විගණනය කෂ යුතු ඳරාවය ශා සීභාලන් පිළිඵල ංලලේඵෝධයක් තිබිය 

යුතුය. 

 ංදාෂ විගණන භාතිකාලට වේඵන්ධලන රාජ්ය යයතන පිහිටුවීලේේ 

ංණඳනත්, දැක්භ, ලේභලේශලර, ංරමුණු ශා ක්රියාකාරකේ පිළිඵ 

ංලලේඵෝධයක් තිබිය යුතුය. 

 ංදාෂ විගණිත යයතන ලේකලේරහි ඇඛභක් දක්ලන ඳාර්ලයන් කවුද 

යන්න ශා ඔවුන්ලේේ ංලේකක්ාලන් පිළිඵ ංලලේඵෝධයක් තිබිය යුතුය. 

 

(ආ) නිර්ණායකල   ප්රභවලය් 

කාර්යවාධන  විගණන  නිර්ණායකල   ප්රබලයන්   ලන්ලේන්  

 ංදාෂ නීති, රීති, ලේරගුාසි වශ ලයලව්ථාපිත ංලයතා 

 පිළිගත් ලිත්තීය යයතනයන්ලේේ ංත්දැීේ ශා යයතන විසින් 

ලැඩිදියුණු  කෂ  ප්රමිත 
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 කාර්යවාධන  ලාර්තා 

 ලේඳොදු වේභත කෂභනාකරණ මූධර්භ ශා   ඳරිචයන් 

 විගණිත   යයතනය   විසින්   ව්ථාපිත   කර  ඇති   ප්රමිත ශා කාර්ය 

වාධන දර්ක (KPI= Key Performance Indicator) 

 ව්ලාධීන  විලේේඥ  භත  

 විදයාත්භක  දැනුභ 

 ලේේශීය  ලේශෝ  විලේේශීය  ලලේයන් ඇති  වභාන තරගකාරී යයතනයන් 

විසින්   පිළිලේයෂ   කරගත්   ප්රමිත.  

 

(ඇ) වයෝගය   විගණන   නිර්ණායකල පැලතිය යුතු ක්ණ  

විගණනය වශා  ඳාදක කර ගන්නා විගණන නිර්නායකල වි්ලාවදායී  ඵල, 

ංරමුණුගත  ඵල, ප්රලේයෝජ්නලත්  වියයුතු   ඵල (Usefullness ) , ංලලේඵෝධ 

කරගත  ශැකි  ඵල, වැවැදිය   ශැකි   ඵල, වේපුර්ණත්ලය යන ගුණාකග 

ඳැලතිය යුතුය.  

 

(ඈ) ආය නය  ව ඟ  අදශව්   හුල ාරු කර   ගැනී   
 

කාර්යවාධන   විගණනලේේදි   එහි  ප්රලේේය  තුෂ  ලැදගත්   කාර්යබාරයක්  

ලන්ලේන්   යයතනය   වභඟ   ලේභභ  විගණන   කාර්යය   පිළිඵ ශා විගණන 

නිර්නායක පිළිඵල  ංදශව්   හුලභාරු කරගැනීභ  ශා ඒ පිළිඵද  ංලේනෝනය   

ලලේයන්   ංලලේඵෝධයක්   ඇති   කර   ගැනීභයි. 

 

05. කාර්යවාධන  විගණනයක්   ක්රියාම ක රීම  

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

පිළිලේය  කරගත්   විගණන  ංරමුණු   ශා   නිර්ණායක   ංනුල   විගණන   වාක්ිත   රැව්කිරීභ    

ලේභහිීම    ංදශව්   ලේකලේර්. ලේභලේවේ   ඵාගන්නා   විගණන   වාක්ිතල   ඳශත   ගුණාකග  තිබිය  

යුතුය. 

 ලකගු විය යුතුය 

 වි්ලාවදායී  විය යුතුය 

 ංදාෂ   විය යුතුය 

 ප්රභාණාත්භක   විය යුතුය 

විගණන වාක්ිත ලේබෞතික ලලේයන් වාක්ාත් කරගත් (Testimonial), ලිඛිත ශා 

වි්ලේඛනාත්භක ඒලා විය යුතුය.   

 



 

5 
 

06. කාර්යවාධන   විගණන   ලාර් ා   රීම   

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

කාර්යවාධන  විගණනලේේීම   රැව්කර   ගන්නා   විගණන   වාක්ිතලලින් ඉදිරිඳත්ලන දත්ත 

වි්ලේඛණය කර විගණන   නිරීක්ණයන්, නිගභනයන් ශා නිර්ලේේයන් පිළිලේය   කරනු   

ඵන   ංතර ඒ ංනුල විගණන ලාර්තාල පිළිලේය කරනු ැලේේ. විගණන නිරීක්ණයන් 

පිළිලේය කිරීලේේීම ඳශත තත්ත්ලයන් වැකිඛට ගත යුතුය. 

(i) ඳලතින තත්ත්ලය (Condition) 

(ii) ඳලතින තත්ත්ලයට ලේශේතුල ( Reason ) 

(iii) නිර්ණායකය (Criteria ) 

(iv) නිර්ණායකයට ංනුකූ ලේනොවීභ නිවා ඇතිව ඵඳෑභ ( Effect ) 

 

07. විගණන නිර්වේල   ඇතුෂම   විය යුතු   කරුණු  

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

ඉදිරිඳත් කරනු ඵන විගණන නිරීක්ණල දැක්ලේලන ංහිතකර තත්ත්ලයන් ංලභ කිරීභ 

වශා ලේශෝ ශූනය කිරීභ වශා යයතනයන් ලේලත විගණන නිර්ලේේ ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

එලැනි විගණන   නිර්ලේේල   ඳශත   වශන් ක්ණ ලලින් ලේඵොලේශෝභයක් ඇතුෂත්   

වියයුතුය. 

S - SPECIFIC   නි්චිත   වියයුතුය 

M - MESURARABLE භැනිය ශැකිවිය යුතුය 

A - ACHEIVABLE ඟාකර ගත ශැකි  විය යුතුය 

R - RELEVANT/REALISTIC  

 
 

T           -             TIMELY විගණන  නිර්ලේේ ක්රියාලට   නැකවිය  යුතු   කාඳරිච්ලේ ද  දැක්විය   

                            යුතුය. 

ලේභලේවේ   විගණන   නිර්ලේේ වභඟ  කාර්යවාධන  විගණන ලාර්තාලක්   ඳශත   යකිතිය   

ංනුල   පිළිලේය කරනු ැලේේ. 

(i) විධායක වාරාකය 

(ii) විගණනලේේ   ඳසුබිභ 

(iii) විගණන   ංරමුණු   ශා   නිර්ණායක 

(iv) විගණන   විය ඳථය 

(v) විගණන නිරීක්ණ   ශා   නිර්ලේේ 

(vi) ංලවාන  නිගභනය 

 

ශදුනාගන්නා  ද  ංඩුඳාඩු  ංලභ  කෂ  ශැකි  යකාරලේයන් 

ප්රාලේයෝක ක  ශා  ංදාෂ   කරගත   ශැකි නිර්ලේේ   විය යුතුය. 
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08. පසුවිපර  

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

කාර්යවාධන   විගණන   කාර්යබාරයක   ංලවන්   ප්රතිපය  ලේව  ංදාෂ   කරුණු   ලාර්තා   

කිරීභට   ඳභණක්  සීභා  ලේනොලේේ. ලේභහිීම   කාර්යවාධන   විගණන   ලාර්තාලක්   භඟින්   

ලේඳන්ලාීම  ඇති   නීරීක්ණ   ශා  ඒ  වේඵන්ධලේයන්   ඵාීම   ඇති   නිර්ලේේ   විගණන   ශා  

විගණිත     යන   ඳාර්ල   ලේදකභ   එකඟතාලයට   ඳත්ල    ඇතුෂත්   වු  ලැදගත්   කරුණු   

ලේව   ශැදින්විය     ශැක. ඒ   ංනුල    යේ  වාධාරණ   කා සීභාලක්    තුෂ   එහි   නිර්ලේේ   

ක්රියාත්භක   කිරීලේේ   ලගීභ      විගණිත   යයතනය   වතුලේේ. ඒ  ංනුල   ඳසුවිඳරභ     

භඟින්    එහි   නිර්ලේේ   ලේශෝ   ප්රතිපය   පිළිඵද   ගැඹුරින්     ංධයනය   කිරීභ    ංලයයයි. 

ඒ   ංනුල   එභ   ඳසුවිඳරලේේ  කාර්යය   භනා  ලේව    වැසුේකර   ක්රියාත්භක    කෂයුතු   

ංතර   එභ   ඳසු  විඳරභට   ංදාෂ  නීරීක්ණ   ඇතුෂත්   නිරීක්ණ   ලාර්තාලක්ද   ඉදිරිඳත්   

කිරීභට     කටයුතු   කෂ යුතුය. 

 

 

 

 

 

විගණකාධිඳති  

 


