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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/26    2017 ලේඳඵරලාරි       දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

ඵත්තරමුඛ 

 

 

 

සියළුභ ංක ප්රධාීනන් ලේලත  

 

L ශාඛාව මගින් සිදුකළ යුතු කාර්යභාරයන් - 2017 
------------------------------------------------------ 
 

2017 ලර්ලේේ සිට ව්ථාපිත කෂ L ා ාලලින් සිදුකිරීභට නියමිත කාර්යබාරයන් පිළිඵල ඳශත 

වශන් ඳරිදි කටයුතු කෂ යුතුය.  

 

01. L ා ාල පිහිටුලා ඇති ඳෂාත ංධීක්ණය කිරීභ වශා ංක ප්රධානිලේයකු (වශකාර විගණකාධිඳති) 

ංනුයුක්ත කරනු ැලේේ. 

 

02. වශකාර විගණකාධිඳතිලරලේයකු ංනුයුක්ත කිරීභට ශැකියාලක් ලේනොභැති ංලව්ථාලකදී  ඊට 

ආවන්න ඳෂාලේත් වශකාර විගණකාධිඳති ලේලත ලැඩඵැලීලේේ ඳදනභ භත එභ ලගකීභ ඳලරනු 

ැලේේ. 

 

03. L ා ාලේේ ංක ප්රධාීනන් දදිරිඳත් කරනු ඵන ලාර්තාල ංනුල ශඳුනාලේගන තිලේඵන කාර්යබාරයන් 

ඒ ඒ ා ාල විගණන ංධිකාරීන්ලේේ ශා ංදා ංක ප්රධාීනලේේ එකතතාලය භත L ා ාලට 

ඳැලලේරන ංතර  එය කාලීනල ශා ංලයතාලය ංනුල විගණකාධිඳතිලේේ ංනුභැතියට යටත්ල දදිරි 

ලේලනව්කිරීේලට බාජනය විය ශැකිය.  

 

04. භධයභ රජයට ංයත් ලේර්ීයය ංභාතයාක ශා ලේලනත් ා ා භඟින් සිදුකෂ යුතුල ඇති කාර්යබාරයන් 

L ා ාල භඟින් සිදුකරලේගන යාභට ප්රථභ එභ ලේර්ීයය ංභාතයාකය ලේශද ංදා ආයතනය බාරල 

කටයුතු කරන ා ාලේේ විගණන ංධිකාරීලේේ ංනුදැනුභ භත විගණන ලැඩවටශන්ලට ංනුකල 

සිදුකිරීභ වශා එභ ංක ප්රධාීනන් ලිිතතල දැනුලත් කෂ යුතුය. ංතයාලයල ශා ංප්රභාදල සිදුකෂ 

යුතුල ඇති කාර්යබාරයක දී ඳසුල ලිිතත එකතතාලය ඵාගැීනභට යටත්ල ඔවුලේනොවුන් ංතර 

ලාචිකල ලන ංලලේඵදධලේයන් යුතුල කටයුතු කිරීභට ංලව්ථාල වවා ගත ශැක.  
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05. දැනටභත් ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන ආයතන ලේලත ඳලරා ඇති කාර්යබාරයන් ආලරණය කිරීභ 

L ා ාල විසින් සිදු කරනු ලේනොැලේේ. 

 

06. භධයභ රජය භඟින් ලේර්ීයය ංභාතයාක ශා ලේලනත් ආයතනල විගණන කටයුතු බාරල තිලේඵන 

ප්රධාන ා ා ශරශා ඒ ඒ ඳෂාත්ලට ංදාල ප්රතිඳාදනය කර ඇති ප්රාේධන ංරමුදඛ 

ඵාලේඳොලේරොත්තු ව ංරමුණු දටුලන ආකාරලේයන් ලේයොදාලේගන තිබුලේේද යන්න පිළිඵල ඳශත 

වශන් කරුණු ඳරීක්ා කෂ යුතුල ඇත.  

 

I. ංලයතාලය ඳැන නැී  ඇති ආකාරය 

II. ප්රතිඳාදන ලේලන්කර ඇත්ලේත් වතය ලලේයන්භ ංලයතාලය ශා ව්ථාන ශඳුනාලේගනද 

යන්න 

III. වභාලේදචිත ලර්ය වශා ලේලන්කර ඇති ප්රතිඳාදන ප්රභාණය  

IV. එභ ප්රතිඳාදන වශා වකව් කර ඇති ්රියාකාරී ශා ප්රවේඳාදන වැසුේ  

V. ප්රතිඳාදන වතය ලලේයන්භ එභ ංලයතාලයන් ලේලනුලේලන්භ ලේයොදලාලේගන තිබුිද 

යන්න  

VI. ප්රතිඳාදන පදාීවල ආර්ිකකල ශා කාර්යක්භ ංයුරින් ලැය කර තිබුි ද යන්න 

VII. වැසුේක කාරාමුල තුෂ ංලේේක්ෂිත කාර්යයන් දටුකර තිබුිද යන්න  

VIII. දදිකිරීේ ල ලේශද නිභ කෂ කාර්යලේේ ශා මිදීගත් ද්රලයල ුණණාත්භකබාලය ප්රව්ත 

භට්ටමින් ඳලතීද යන්න   

IX. ප්රතිඳාදන ප්රභාණලත් ද ශා ප්රතිඳාදනල ඌණතා ලේශද ංතිරික්තතා ඳලතීද යන්න 

X. කාර්යයන් වේපූර්ණලේයන් ලේශද ංඩක් ලලේයන් නිභකර ඇති ලේශද වේපූර්ණ කර 

ලේනොභැති ංලව්ථා තිබුිද යන්න 

XI. ංදා කාර්යයන් ආරේබ කර ලේනොතිබුණු ංලව්ථා තිබුිද යන්න 

XII. කාර්යය නිභ ලේනොකර ංත්ශ ංලව්ථා තිබුිද යන්න 

XIII. එභ කාර්යයන් තුලින් ප්රභාණලත් ංගය එකතුවීභක් (Value Addition) වී ඇති ද යන්න  

XIV. එභ කාර්යයන් පදාීව ලේව ප්රලේයදජනයට ගනු ඵන්ලේන් ද ශා දැනටභත් බාවිතයට 

ලේනොලේගන ංත්ශැර දභා ඇත් ද යන්න 

 

07. ා ාල භඟින් සිදුකරනු ඵන එක් එක් කාර්යය ලේලනුලේලන් ලේලන ලේලනභ ලිපිලේගොනුලක් නඩත්තු 

කෂ යුතු  ංතර  එහි ඳශත වශන් කරුණු ද ඇතුෂත්ල තිබිය යුතුයි.  

 

i. සිදුකරනු ඵන කාර්යයන් වශා ංදා ංක ප්රධාීනන් ලේලතින් ඵාලේදන ද ලිිතත 

ංනුභැතියන් 

ii. කාර්යබාරය  ලැඩ වැැව්භ ශා කාර්ය ඳැලරුේ  

iii. පියලලේරන් පියලර සිදුකර ඇති කාර්යබාරය දැක්ලේලන කෂ ලැඩ ලාර්තා  
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iv. විගණන නිරීක්ණ ශා එභ විගණන නිරීක්ණ තශවුරු කිරීභ වශා ලන ලිිතත වාක්ෂි 

ශා තශවුරු කිරීේ  

v. ඳරීක්ා කිරීේ වශා සිදු කරන ද නිරීක්ණ චාරිකාලට ංදා දින ලකලානු පිළිඵ 

විව්තර  

vi. විගිත ආයතන විසින් ඵාදී ඇති පිළිතුරු ශා ංදශව ්දැක්වීේ 

vii. ංලවාන ලාර්තාලට ඇතුෂත් කිරීභ වශා වකව් කරන ද ලේකටුේඳත් ලේේද 

 

08. ංදා කාර්යය නිභවීලේභන් ඳසුල එහි විභර්ණ ලාර්තාල ංනුල එය දිගටභ සිදු කරලේගන යනු ැබිය 

යුතුද ලේශද ලිපිලේගොනුල ලවා එභ කාර්යය ංලවන් කෂ යුතු ද යන්න තීරණය කෂ යුතුයි.  

 

09. නිකුත් කරන ද විගණන විභසුේ ල පිටඳත් ංදා ා ාල විගණන ංධීකාරීන් ලේලත ද ලේයොමු 

කෂ යුතුය.  

 

10. ංලවාන ලලේයන් වකව් කරන ද ලාර්තාල ංනුභැතිය වශා තභ ංක ප්රධාීන භඟින් 

විගණකාධිඳති ලේලත දදිරිඳත් කෂ යුතුය.  

 

11. භධයභ රජලේේ ලේර්ීයය ංභාතයාක ශා ංලේනකුත් ආයතන භඟින් සිදුකෂ යුතුල ඇති පිටඳෂාත් 

කාර්යබාරයන් L ා ා භඟින් සිදුකරනු ඵන ලේශයින් ඔවුන්ලේේ ප්රලාශන ඳශසුල වශා ප්රධාන 

කාර්යාලේයන් ලාශනයක් ලේලන් කරනු ැඵ ඇති ංතර  ඒ පිළිඵල ඳශත වශන් ඳරිදි කටයුතු 

කෂ යුතුය.  

 

I. ලාශනය ංදා L ා ාලේේ විගණන ංධිකාරී ලේලත ංනුයුක්ත ලේකලේරනු ඇත.  

 

II. ලාශනලේේ ංධීක්ණය ංදා ංක ප්රධාීන යටතට ඳැලලේර්.  

 

III. භවකට උඳරිභ ලලේයන් කිලේදමීටර් 3000ක් ලේශද භාව තුනකට කිලේදමීටර් 9000ක් 

ආලරණය ලන ඳරිදි පදාීව ලේව විගණන කටයුතු වශා ලේයොදාගත යුතු ංතර  මුඛ භවදී 

කිලේදමීටර් 3000කට ංඩු ප්රභාණයක් ධාලනය කර තිබුණද භාව තුනක් ඇතුෂත 

කිලේදමිටර් 9000ක ප්රභාණය ආලරණය කෂ යුතුය.  

 

IV. ලාශනය භවකට කිලේදමීටර් 3000ක් ධාලනය කරන ඳරිදි ංලය ප්රභාණයට දන්ධන 

ංග්රිභයක් නිකුත් ලේකලේරනු ඇත.  

 

V. ලාශනලේේ දදනික ධාලන වටශන්  භාසික ලාර්තා ශා ධාලනය කෂ භාසික ලුණ වටශන  

ඊෂත භාවලේේ ඳශලේෂොවල්න දිනට ප්රථභ තභ ංක ප්රධාීනන්ලේේ ංනුභැතිය වහිතල 
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විගණකාධිඳති ලේලත දදිරිඳත් කෂ යුතු ංතර  ඒ වභත ඊට ංදාල සිදු කරන ද 

කාර්යබාරය ශා ගභන් කරන ද ව්ථාන  පිළිඵල ලාර්තාලක් ද දදිරිඳත් කෂ  යුතුය.  

 

VI. දන්ධන ංග්රිභය ප්රතිපූර්ණය කිරීලේේදී දශත (v) ඳරිදි දදිරිඳත් කරන ලුණ වටශන ද වහිතල 

ංදා ංක ප්රධාීනන්ලේේ ංනුභැතිය භත ිණණුේ ා ාලට දදිරිඳත් කෂ යුතුය.   

 

VII. ලාශනය නිසි ංයුරින් නඩත්තු කිරීභ ශා පිරිසිදුල තඵා ගැීනභ රියදුරුලේේ ලගකීභ ලේේ.  

 

  

 

 

විගණකාධිඳති   


