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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක - 2017 /14    2017 ලේඳබරවාරි         දින  

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුව  

306/72 

ලේඳොඛදව ඳාර  

බත්තරමුඛල 

 
 

ංකශ ප්රධාීනන් / විගණන ංධිකාරිවරුන් ලේවත,  

 

විදේශ ආධාර ව්යාපෘති ව විනය    

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

විලේේශ ආධාර වයාඳතති  පිළිබ ගිණුේ විගණනලේේදී ඳහත සහන් ක්රමලේදද  ංුගගමන  කරන ලේලස 

දන්වා සිටිමි.  

 

1. විලේේශ ආධාර වයාඳතති සේබන්ධව ඳහත සහන් චක්රලේඛ  හා ිය විිය ලේහොදින් ංධය න  කර 

විගණන කටයුතුවල නිරතවීලේේ ංවශයතාව  ංවධාරණ  ලේකලේර්.   

  විෂ  

(ං) 1994 ංලේප්රේඛ 20 දිනැති ංකක 30/94 දරන 

භාණ්ඩාගාර චක්රලේඛ   

 

විලේේශ ආධාර වයාඳතති සහා ගිණුේ 

තැබීම 

(ආ) 2015 ජුනි 28 දිනැති ංකක වි.ලේඛ.25 දරන 

විගණකාධිඳති චක්රලේඛ   

විලේේශ ආධාර වයාඳතති විගණන 

කටයුතු 

 

(ඇ) 2010 ජූිය 26 දිනැති ංකක 05 දරන 

කළමනාකරණ විගණන ලේදඳාර්තලේේන්තුලේද 

චක්රලේඛ   

ලේේශී  හා විලේේශී  ංරමුදඛ 

උඳලේ ෝජන න් පිළිබ ංභයන්තර 

විගණන න් ලේවත නිකුත් කර ඇති 

මඟලේඳන්වීම 

 

(ඈ) 2016 මාර්තු 24 දිනැති ංකක 1 / 2016 හා 2016 

ලේදසැේබර් 16 දිනැති ංකක 01/2016(1) දරන 

කළමනාකරණ ලේසේවා ලේදඳාර්තලේේන්තු  චක්රලේඛ  

වයාඳතති කාර්  මණ්ඩල  බවා 

ගැීනම  සහ ඳාරිශ්රමික න් 

 

(ඉ) ණ  ගිවිසුේ, ංවලේබෝධතා ගිවිසුේ හා (Mou) ංුගගමන  කළ යුතු / පිළිඳැදි  යුතු 
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වයාඳතති ඳරිඳාලන එකඟතාව න් (PAM)  ලේකොන්ලේේසි 

 

(ඊ) ආසි ාුග සකවර්ධන බැකකුව, ජාතයන්තර 

සකවර්ධන ආ තන , ලේලෝක බැකකුව, ංන්තර් 

ජාතික සහලේ ෝගීතා ආ තන  විසින් නිකුත් කර 

ඇති මිලට ගැීනේ සහ ංරමුදඛ ප්රතිූර්ණ 

සේබන්ධ ංත්ලේඳොත්  

රාජය ංරමුදඛ ප්රතිුරර්ණ  

උඳලේ ෝජන  පිළිබ උඳලේදස්  

 

2. ඳහත සහන් ලේතොරතුරු වයාඳතති ට ංදාළ විගණන වාර්තා ියපිලේගොුගලේද ඇතුළත්වී ඇතිද  න්න 

විගණන ංධිකාරිවර ා විසින් වාර්තාව ංුගමැති  සහා ඉදිරිඳත් කිරීමට ලේඳර තහවුරු කර ගත 

යුතු .  

(ං) විගණන ට භාවිත කරන ලද මූලය ප්රකාශන කට්ටලලේේ පිටඳත ( A Copy of audited  

Financial Statements ) 

(ආ) කළමනාකරණ තහවුරු කිරීලේේ ියපි  (Management Assertion Letter )  

(ඇ) වයාඳතති  පිළිබ විස්තරාත්මක ප්රකාශ  (Project Profile  Statement )  

(ඈ) ංවම විගණන වැඩ සටහන සහ සේුරර්ණ කිරීලේේ පිරික්සුේ ලැයිස්තුව (Minimum Audit 

Programe and Audit Completion Checklist )  

 

3. විලේශේෂ ( ලේඩොලර් / ලේ න් / ංග්රිම) ගිණුේවල ලේමලේහයුේ සේබන්ධලේ න් විගණන මත  ලේවනම 

ඉදිරිඳත් කළ යුතු ලේහයින් එම ගිණුේ සේබන්ධ ගුගලේදුග විගණන  කර ඌනූර්ණ  

(Replenishments ) කර ඇත්ලේත් ඉඩදී ඇති ලේගවීේ සහා ඳමණක්ද  න්න තහවුරු කර ගත 

යුතු . ංදාළ වැඩ ඳත්රිකා ප්රධාන ලේගොුගවට ඇතුළත් කළ යුතු . වර්ෂ  ංවසාන දිනට ලේමම 

ගිණුේවල ඳවත්නා ලේශේෂ සේබන්ධලේ න් ශ්රී ලකකා මහ බැකකුලේද ගිණුේ ප්රකාශනවල ඇතුළත්වු 

ලේශේෂ තහවුරුව සමඟින් ංදාළ ලේශේෂ න්ලේේ නිවැරදිතාව  පිළිබ විගණන ංධිකාරිවරුන් 

සහතික ක් ඉදිරිඳත් කළ යුතු .  

 

4. වයාඳතතිලේේ කාර්  සාධන  පිළිබව ඳහත සහන්  ක්ලේෂේත්ර සේබන්ධලේ න් ව විගණන 

නිරීක්ෂණ ංවසාන විගණන වාර්තාලේද ප්රමාණවත් ඳරිදි ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු .  

(ං) ගිණුේ ප්රමිත, ණ  ගිවිසුලේේ ලේකොන්ලේේසි ( Financial Covenants) චක්රලේඛ  ආදි ට 

ඳටහැනිව දරන ලද වි දම  

(ආ) ංරමුදඛ උඳලේ ෝජන   

(ඇ) වයාඳතතිලේේ කාර්  න්වල ංලේේක්ෂිත ඉලක්ක න් හා ලේභෞතික ප්රගති  පිළිබ නිරීක්ෂණ 
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(ඈ) ඌන උඳලේ ෝජිත / නිෂ්කාර්  වත්කේ 

(ඉ) මූලය ඳාලනලේේ ංඩුඳාඩු 

(ඊ) වයාඳතතිලේේ ංරමුණුවියන් බැහැර ව වි දේ ( ලේමම වි දේ ංදාළ විලේේශ නිලේ ෝජිත 

ආ තනලේ න් ප්රතිූර්ණ  කරන ලේලේේ නේ ඒ බව විලේශේෂලේ න් සහන් කළ යුතු )  

(උ) ුරර්ව විගණන වාර්තාවල ඇතුළත්වු ලේමලේතක් ලේනොවිසඳුුග විගණන නිරීක්ෂණ  

 

5. විගණන වාර්තා නි මිත කාලවකවාුග තුළ නිකුත් කිරීමට හැකි වන ඳරිදි  2016 ජනවාරි ...... 

දිනැති ංකක 2017/15 දරන කාර් ාල චක්රලේඛ  ට ංුගව වාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීමට කටයුතු කළ 

යුතු .  

  

6. විලේේශ ආධාර වයාඳතති  නිසි ංභයන්තර ඳාලන කට නතු කර ගැීනම සහා සහ සකවර්ධන 

වයාඳතතිවල නි මිත ප්රමාණ න් ංප්රමාදව ලේඳොදු ජනතාවට ලබාදීලේේ ංරමුලේණන් මුළු පිරිවැ  

ඇ.ලේඩො. මිිය න 10 කට වැඩි නව වයාඳතති සහා ුරර්ව වයාඳතති ඇගයීේ ංවස්ථාලේදදී සහ 

ඇ.ලේඩො.මිිය න 10 කට වැඩි ංවම වශලේ න් වසර එකක ංවම කාල ක් ඇති ක්රි ාත්මක ලේවමින් 

ඳවතින වයාඳතති සහා ංභයන්තර විගණක කු බවා ගැීනලේේ ංවශයතාව  මුදඛ ංමාතයාකශලේේ 

ලේඛකේවර ාලේේ ංකක ඩීඑේඒ/ඩී/2015-8-3 සහ 2016 ජුනි 10 දිනැති චක්රලේඛ   මඟින් 

ංවධාරණ  කර ඇත.  

 

7. ඒ ංුගව චක්රලේඛ ලේේ සහන් ක්රමලේදද න් ංුගව බවා ගැීනේ කටයුතු සිදුකර කළමනාකරණ 

ලේසේවා ලේදඳාර්තලේේන්තු චක්රලේඛ  ංකක 05 ංුගව ංභයන්තර විගණන කාර් ලේේ නිරත වන්ලේන්ද 

 න්න වාර්තාවට ඇතුළත් කළ යුතු .   

 

 

 

 

විගණකාධිඳති  


