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ඳෂළත් භළණ්ඩළගළර චක්රලේඛ ංක

2019-01-22

- 01/2019

වබරගමුල ඳෂළලේත් සියළුම ප්රධළන ගන්  ීමලේ ිළෂධළීන්  ශළ

ගන්  ීමලේ ිළෂධළීන්  ලේලත.

මූල්ය ප්රකාශන  ප - 2018.
ඳෂළත් මූය ීනි  972 ංුවල ප්රධළන ගන්  ීමලේ ිළෂධළීන්  ශළ ගන්  ීමලේ ිළෂධළීන්  වම මුදඛ ල්ෂය්  ංලවළනය තම ලෆය
ශී්ෂ ල ංදළල විව්ෂජන ගිණු ශළ ආදළය ගිණු ඊෂඟ ල්ෂලේේ මළ්ෂතු 31 දින ලේඳර විගන ළධිඳි  ලේලත ඉදිරිඳත්

ෂ

යුතුය2
එලේවේ වුලද , රළජය ගිණු

චක්රලේඛ

ංක

: 67

118 චක්රලේඛ ලේයි  ද් ලළ ති  ඳරිදි 2018 ංක

ඳනලේත් 16 ලන ලග් ි ය ංුවල වම ංවහි ත්ලය්  විසි් ම ලේමලේත්  ඉදිරිඳත්
ලේලුවල
පිළිලේය

ංදළ ආදළය

ලේතොරතුරු තතුත්

විව්ෂජන ගිණු ශළ ආදළය ගිණු

ර මුදඛ ඳදනම ය ලේත් ලන “ලළ්ෂෂි

මූය ප්ර ළන”

ට් ය් 

ෂ යුතු ලේේ2

මූල්ය ප්රකාශන  පිළියලල් පිරීම.

ලේමම චක්රලේඛ ලේය්  ශඳු් ලළලේදන ආ ෘතී්  ංුවල 2018 ල්ෂය වදශළ ලන මූය ප්ර ළන A4
පිළිලේය

3.

විගනන

ෂ යුතු ලන ංතර 2018 ල්ෂය ංදළ මූය ප්ර ළන 119 ලේඳබරලළරි 8 ලන දින ලේශ ඊ ලේඳර විගනළ ළධිඳි 

ලේලත ඉදිරිඳත්
2.

ශළ වියද

ෂ ලළ්ෂෂි

19 දරන ජළි 

ඩදළසිලේේ ලේල්  ලේල් ල

ෂ යුතුය2

මූල්ය ප්රකාශන  පිළියෙලල් පිරීම පදහාශ පවශනය පදඛ්යශමල පහත .

ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය විසි්  ිළකුත්

රුව බන 2018 ලවර වදශළ වූ ංලව්  ඳරිගන

ගිළමි්  ඳශත වදශ්  උඳලේදවහ ල ංුවකල මූය ප්ර ළන පිළිලේය

1

ෂ යුතුය2

මුද්රිත ව ශ්  ල වක යළ ඳදන

ර

3.1 ඳෂළත් ංමළතයළක

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තු ල ංදළෂ මූය ප්ර ළන පිළිය ිරීනලේ ීම එි  තතුත් වක යළමය

ංගය්  118 ලවර වදශළ වූ ඳෂළත් භළණ්ඩළගළර ංලව්  ඳරිගන

මුද්රිත ව ශ්  ල වදශ්  ආදළය , වියද

ශළ ප්රධළන ලේජර ලේේ වමග එ ඟ විය යුතු ංතර එම ංලව්  ඳෂළත් භළණ්ඩළගළර ඳරිගන
තමුණු ලේව මූය ප්ර ළන ල යළ

ෂ යුතුය2

3.2 මූය ප්ර ළන පිළිය ිරීනලේ ීම ආදළය , වියද
රුපිය ලළ්ෂතළ
ලටිනළ

ශළ ංලේනකුත් ප්රධළන ලේජ්ෂ ලේේය් ි  ංගය ආව් න

 යුතුලේේ2

323 මූය ලේනොලන ලත්
ලත්

මුද්රිත ව ශ් 

ලළ්ෂතළ ිරීනලේ ීම එම ලත්
ඳීන් ළ

ල ංදළ ප්රධළන ලේජර ලේේ ලටිනළ ම වමඟ ලේ් ලෂ

ර බළ එම ලටිනළ

වෆවලේන බල තශලරු

ර ගත යුතුය2

325 මුලු පශුද්ධ ප්රතිපාශහ  පාශ පියලහ්  පියලල් ල පද් න්ධධෙල්ධ පාහාහිලි  පිරීම.
එ්  එ්  ලෆය විය වකලේ් තය ය ලේත් වම ලෆය වියය්  ලේලුවලේල් ම මුලු ශුද්ධ ප්රි ඳළදන ශළ වතය වියද
ංතර ලේලනව ශළ එම ලේලනව
ප්රි ඳළදන ප්රමළනලේය්  සියය

ලේශේතු ඒසීඒ- (ii) ි  ලේඳ් විය යුතුය2 ලේමම ලේලනව ලෆය වියලේේ ශුද්ධ
5්  ලේශ රු2 11,111 - යන ලේදලේ ් 

ලර ලේශ ලෆඩි මුද

ලඩළ ංඩු

ල් ලේ්  න , ලේලනව ලේශේතු ඉදිරිඳත් ිරීනම ංලය ලේනොලේේ2 විචනය්  වදශළ ලේශේතු දෆ් ීමලේ ීම එම ලේශේතු
වක් ෂිප්තල ලේම් ම වළධළරණීය ිරීනම

ංලය

රුණු තතුත් ලන ඳරිදි ශළ දෆන මත් පිළිතුරු වඳයළ ති 

විගනන විමසු ල ංදළ ල් ලේ් න එි  වදශ් 
326 මූය

රුණු ල ංනකල ද ව වහ විය යුතුය2

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළය, මූය තත්ලය පිළිබද ප්ර ළය වශ මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළය පිළිය

ඒසීඒ 1 සි 6 ද් ලළ ං ෘි ල තතුත් ලේතොරතුරු ශළ ව ශ්  ංක

(i) සි

(vii) ද් ලළ වූ විවහතර ඳදන

රලේගනය2 ලේමි ීම ංදළ ආ ෘතී්  එ්  එ්  ලෆඩ ව ශ්  වදශළ ලේලන ලේලනම පිළිය
ංගය්  ඳමන්  ංලව්  මූය ප්ර ළන ල තතුත්
4.

ෂ යුත්ලේත්

ර ඒලළලේේ ඒ ළබද්ධ

ෂ යුතුලේේ2

මූල්ය ප්රකාශන  පදිලිපාත පිරීම.
421 ඳ2මූ2ීන 972 ි  ඳරිදි ිළරලදය ලේතොරතුරු ශළ ංලය තෆ් ි  ප්රමළනලත් ඳෆශෆදිි  ිරීන
වදශළ වූ ංලව්  මූය ප්ර ළන පිළියෂ ිරීනලේ

වි තල 118 ල්ෂය

ලගකීම ඒ ඒ ංමළතයළක ශළ ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල ප්රධළන

ගන් ීමලේ ිළධළරියළ ගන් ීමලේ ිළධළීන්  විසි්  දෆරිය යුතුය2 ලේමි ීම විලේේලේය්  ංදළ මූය ප්ර ළන
ලේතොරතුරු

ංලව් 

ඳෂළත්

භළණ්ඩළගළර

ගිණු

ව ශ් 

වමඟ

ගන ළධි ළරි ගන ළධි ළීන ංධය් මමුදඛ) ලේ ොමවළරිවහමමුදඛ) වශි 
42

ආ ෘි  ල ිළහචිතල වශ් 
ිළධළීන ශළ ගන් ීමලේ

ර ති  වි

බල

ිළධළීන, ආදළය

ගන් ීමලේ

ෂ යුතු ංතර සියලුම ං ෘි ඳත්ර වශළ ප්රධළන

මූල්ය ප්රකාශන  පදහාශ පූ  පවකාතීන්ධ පල්නශැහීම.
මූය

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළනය, මූය තත්ත්ල ප්ර ළනය, මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළනය වශ ඊ ංදළ උඳ ආ ෘතී් 

www.sg.gov.lk

යන ලේලබ් ංඩවිය

ප්රලේේීමලේම්  භළගත ශෆිර ංතර ංලය න

වබරගමුල ඳෂළත්

භළණ්ඩළගළරලේේ ප්රධළන ගන ළධි ළීන මගිණු ශළ ලේගවි ) ලේලත දෆ් ීමලේම්  මෘදු පි ඳත්  බළගත ශෆ 2

62

ප්රධළන

ෂ යුතුය2

ගන ළධි ළීන ලේශ ගන ළධි ළීන විසි්  ංත්ව් 

52

ලන

ෂ යුතුය2

ඳමන්  ප්රධළන ගන් ීමලේ

ිළධළීන්  එම ආ ෘි ල ංත්ව් 

එ ඟ

මූල්ය ප්රකාශන  පිළියලල් පිරීම පදහාශ පාශිය ශ පකා  පුතු  පකකාතතිප පා්ර.
ඳශත වදශ්  ආ ෘි  මූය ප්ර ළන පිළිය ිරීනම වදශළ භළවිතළ

ෂ යුතුය2

ඒසීඒ-මඑසහ)

------ ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ මූය

ඒසීඒ-මපී)

------ ලේදවෆ බ්ෂ 31 දින මූය තත්ත්ලය පිළිබද ප්ර ළනය

ඒසීඒ-මසී)

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළනය

ඒසීඒ-1

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ ආදළය ප්ර ළනය
2

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළනය

ඒසීඒ-1මi)

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ ි ඟ ආදළය පිළිබද ප්ර ළනය

ඒසීඒ-1මii)

මූි 

ආදළය තවහතලේ ් තුල වශ වකලේ ධිත ආදළය තවහතලේ ් තුල ංතර විචතළ ඳෆශෆදිි 

ිරීනම
ඒසීඒ-1මiii)

වකලේ ධිත ආදළය තවහතලේ ් තුල ශළ වතය ආදළයම ංතර විචතළ ඳෆශෆදිි  ිරීනම

ඒසීඒ-

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ ලෆඩව ශ්  ංුවල වියද වළරළකය

ඒසීඒ- (i)

ලෆඩව ශ්  ංුවල වියද ප්ර ළය

ඒසීඒ- (ii)

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දිලේන්  ංලව්  ල්ෂය වදශළ වියද ප්ර ළය

ඒසීඒ- (iii)

මූි 

වියද තවහතලේ ් තුල වශ වකලේ ධිත වියද

තවහතලේ ් තුල ංතර විචතළල ඳෆශෆදිි 

ිරීනම
ඒසීඒ- (iv)

ලෆඩව ශ්  ංුවල වියද මූය රන වළරළකය

ඒසීඒ- (v)

එ්  එ්  ලෆඩව ශන

ලයළඳෘි  ංුවල වියද

මූය රනය මලෆඩව ශන

ලයඳෘි  ංුවල

මූධන වියද ශළ පුනරළල්ෂතන වියද ල මූය රනය)
ඒසීඒ-3

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දින ංග්රිම ගිණුම

ඒසීඒ-4

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දින තෆ ඳත් ගිණුම පිළිබද ප්ර ළය

ඒසීඒ-5

----- ලේදවෆ බ්ෂ 31 දින ංත්ි  ළර ගිණුම

ඒසීඒ-6

මූය ලේනොලන ලත්

ව ශන-(i)

ඳළඩු ශළ ංත්ශෆීන පිළිබද ප්ර ළය මඳ2මූ2ීන 51 ශළ ඳ2මූ2ීන 5 ය ලේත් ලන ඳළඩු)2

ව ශන-(ii)

ලේඳොත් ලි ් 

ව ශන-මiii)

බෆඳී ශළ බෆර

ව ශන-(iv)

බෆර

පිළිබද ප්ර ළය මi) මඳ2මූ2ීන 46 ප්ර ළරල එලේඹන ද බෆීම ප්ර ළය)2

ව ශන-(v)

බෆර

පිළිබද ප්ර ළය මඳ2මූ2ීන 146232 වශ 1462323ප්ර ළරල තෆ ඳත් ගිණුම මළරු

පිළිබද ප්ර ළය2

ඳළ ශෆීනම පිළිබද ප්ර ළය2
පිළිබ ප්ර ළය2
රන

ද ප්රි ඳළදන)2

7.

ව ශන-(vi)

ංවහථළනගත ලේච්ෂ පිළිබද ප්ර ළය2

ව ශන-(vii)

2018-12-31 දින බෆකකු ගිණු පිළිබ තත්ත්ල ලළ්ෂතළල2

මූල්ය ප්රකාශන  පිළි ෙල  පිරීම පදඳාශ පූ  පමැෝධවීම.
ලේමි ීම ඳශත වශ්  පියලර ංුවගමනය
(i) මූය

ෂ යුතුලේේ2

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළය, මූය තත්ත්ලය පිළිබ ප්ර ළය ශළ මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළය පිළිලේය

ිරීනලේ ීම ඒසීඒ - 1, ඒසීඒ - , ඒසීඒ - මඒ), ඒසීඒ - මi), ඒසීඒ - 2(ii), ඒසීඒ - 3, ඒසීඒ - 4, ඒසීඒ - 5,
ඒසීඒ වශ ඒසීඒ - 6 යන ආ ෘතී්  තතුෂත් ලේතොරතුරු වෆෂිරඛ ගත යුතුය2
(ii) ආදළය

ගන් ීමලේ

ිළධළීන්  ලේලුවලේල්  ආදළය

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තු එම ආදළය
යුතු ංතර එම රැවහ
ආ ෘි ලේේ තතුෂත්
(iii) ආදළය

තම මූය

ෂ ආදළය

එ තු

රුව බන ලේලනත් ංමළතයළක

ළ්ෂයවළධන ප්ර ළලේේ ඒසීඒ - 1 ය ලේත් තතුෂත් ලේනො ෂ

ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය්  ද ං් මුදඛ ලේව වෂ ළ ඒසීඒ - 3

ෂ යුතු ය2

ලලේය්  එ තු

ෂ මුලු ංගය

ආදළය

ලේනොලන ලේලනත් ෆබී

ෆලේබන ංගය්  පුනරළල්ෂතන, ප්රළග්ධනධන ශළ ංලේනකුත් ප්රධළන ලේජ්ෂ ලේගීම
3

එ තු ිරීනලේම්  ඳසු
ංඩු

ෂ ඳසු ෆලේබන

ංගය ධන ංගය්  ගනී න එය ල්ෂය ංලවළනලේේ ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය පියවිය යුතු ංගය ලන ංතර
එය වෘන ංගය්  න

එම ලටිනළ ම ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය්  ෆබිය යුතු ලටිනළ ම ලේේ2 මුහල් ප

ාහ ම ප ම  ප හහ ටමත ප ඔන ප ියසි්ධ ප වග්රිම ප ණුම ම ප දදඳශ ප මුහල් ප ොොෙත පෙනේෂල ප නිශහරිලශ ප ිළලශශ ප ඇත ්  ප
දාතිප්ධ ප හක්ශ  ප ල්හ ප ධ  ප ොෝ ප දතණ ප වැල්ධ ප ිළලවීමක් ප වශනය ප ෙ ොශ  ප නශ ප දල්කා්ධ . මතම ලෆය
ශී්ෂය ය ලේත් ලන වියද
සිදු

වශළ මුදි ්  ලේගීම

ිරීනම ලේලනත් ංමළතයළක ලේදඳළ්ෂතලේ ් තු විසි් 

රුව බන ංලවහථළලීම ලේමලෆිළ වෘන ලේේය්  ලේබොලේශ වි ලේඳ් ුව

ෂ ශෆ 2)

(iv) මූය තත්ත්ල ප්ර ළනලේේ ද් ලුව බන ලේද්ඳෂ, පිරියත ශළ උඳ රන ලටිනළ ම
ලටිනළ ම්  ශුද්ධ ලත්

ප්රළග්ධනධනය ය ලේත් වකචිත ලටිනළ ම්  ලේව දෆ් විය යුතු ය2

(v) මූය තත්ත්ල ප්ර ළනලේේ ශුද්ධ ලත්
ංමළතයළකය

වමළන

ශළ ප්රළග්ධනධනය ය ලේත් ති  ශුද්ධ ලත්

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල වතු ංත්ි  ළර

ගිණු

ලටිනළ

ලි ්  තෆ් ඳතු ගිණු ල

ලටිනළ ම ංඩුිරීනලේමිළ2 ඒ ංුවල ලේමම ංගය ධන ංගය්  ගනී න
භළණ්ඩළගළරය පියවිය යුතු ංගය්  ලේව ලේඳ් ුව
ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය්  තම ංමළතයළකය

බළගුවලේේ

ල්ෂය ංලවළනලේේීම

රන ංතර වෘන ංගය්  ගනී න එම ලටිනළ ම

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල

ෆබිය යුතු ංගය්  ලේව ලේඳ් ුව

ලේ ලේ්ෂ2 ලේමි ීම ද ඉශත මiii) ය ලේත් ද් ලන ද ඳරිදි ංමතර ං්  මුදඛ පියීමම්  ලේශ බළ ගෆනීම් 
ංලය ලේනොලේේ2
(vi) මූය

ළ්ෂයවළධන ප්ර ළනය ංුවල ල්ෂය ංලවළනලේේ ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය පියවිය යුතු ලේශ ඳෂළත්

භළණ්ඩළගළරලේය්  ෆබිය යුතු ලටිනළ ම ශළ මුදඛ ලේඳොත

ංුවල ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය

පියවිය යුතු

ංගය ංිළලළ්ෂයලේය් ම ලේලනවහ ංගය්  ග් නළ බෆවි්  එම ලේේය්  වෆවීමම වශළ ං් මුදඛ ගෆපී
ගිණුම පිළිලේය

ෂ යුතු ය2

ඳශත දෆ් ලේලන ලේශේත්  මත එලෆිළ ගෆපී ිරීනලේ ංලයතළල ඳෆන නී2
මං) තම ංමළතයළකය

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල ංයත් ආදළය ශී්ෂය්  ය ලේත් ල්ෂය තුෂ එ තු

ති  මුළු ආදළය ප්රමළනයම එම ආයතනලේේ මූය
එ තු

ෂ ආදළයම තුෂ තම්  විසි්  එ තු

එ තු

ෂ ආදළයමද තතුත් ලේේ2 එවි

ලේඳොලේත්  එ තු

ළ්ෂයවළධන ප්ර ළනය තතුෂත්

ර

ෂ යුතුය2 එම

ෂ ආදළයම ලේම් ම තමළ ලේලුවලේල්  ංලේනකුත් ආයතන
ළ්ෂයවළධන ප්ර ළනලේේ දෆ් ලේලන ංයභළරය තම මුදඛ

ෂ ප්රමළනය ලඩළ ලෆඩි ලන ලේශින්  ලෆඩි ං් මුදඛ ලේේය්  ලේඳ් ලින2 එම ප්රමළනය

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළනලේේ දෆ් ලේලන ං් මුදඛ ලේේලේය්  ංඩු ලේ ො මශර ලේ ො ) ගෆපිය යුතුය2
මආ)

ලේලනත් ංමළතයළකය් 

ප්රි ඳළදනය්  උඳලේය ී

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල්  නවු් ලේග්ධන ලෆය ශී්ෂ ලි ්  ලේල් 

රලේගන දරළ ති  වියද තම

ළ්ෂයවළධන ප්ර ළනලේේ ලෆය ගිණු

ර දු් 
ය ලේත්

ලන වියදම්  ලේව තතුත් ලේනො රන ලේශින්  එි  ද් ලන ං්  මුදඛ ලේේය එම ප්රමළනලේය් 
ලෆඩිලේය්  දෆ් ලේේ2 එම ප්රමළනය ද

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළනලේේ දෆ් ලේලන ං් මුදඛ ලේේලේය්  ංඩු

ලේ ො මශර ලේ ො ) ගෆපිය යුතුය2
මත) තම ලෆය ශී්ෂලේය්  ලේලනත් ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල
වියද ද

ලේල් 

ර දු්  ප්රි ඳළදන ලි ්  නවු්  දෆූ

ළ්ෂයවළධන ප්ර ළනලේේ වියද ල තතුත් ලන බෆවි්  එම ප්රමළනලේය්  එම ප්ර ළනලේේ
4

දෆ් ලේලන ං් මුදඛ ලේේය ංඩු ලේේ2 එබෆවි්  එම ප්රමළනය

ළ්ෂය වළධන ප්ර ළලේේ දෆ් ලේලන

ං් මුදඛ ලේේය ලෆඩි ලේ ො මබෆර ලේ ො ) ගෆපිය යුතුය2

8.

ොොදු පඋාෙහද්.
8.1 මූය ලේනොලන ලත්

ගිණු

ගත ිරීනම ව බ් ධලේය්  ිළකුත්

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තු චක්රලේඛ ි පිය මගි්  ලත්
ලත්

ප්රධළන ලේජ්ෂ ගිණු ංක

ල්ෂී රනය

ෂ

11321721

ර ඊ ංදළෂ වකලේ් තළක

දිනෆි  රළජය ගිණු
බළ ීම ති  ංතර එම

9151, 915 , 9153, 9161,9165 ශළ 9166 ය ලේත් ගිණු ගත

දෆන ASM ලෆඩව ශන තතුත්

ර ති  සියළුම ලත්

Cigas ලෆඩව ශන තතුත්

රුව ෆලේබ්2

ර ති  ලත්

වමඟ වෆවඳිය යුතුය2
8.2 එලේම් ම තලදුර ත් ලළ්ෂතළ

ෂ යුතු මූය ලේනොලන ලත්

ලේශ පිරිලෆය ශඳුනළගත ලේනොශෆිර ංලවහථළලීම ත් ලේවේරු
ලන වි තම ආයතන වතු සියලුම මූය ලේනොලන ලත්
8.3 මූය ප්ර ළනල තතුෂත් ආ ෘි  ංක
ගිණු

ල විවහතර ල

ලේලනම පිළිලේය
විගන ළධිඳි 
09.

ගිණු ගත

ගත

ර ංලව් 

ර ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය

ෂ යුතු ංතර ලවර 1 1

ෂ යුතුය2

ඒසීඒ -5 ි  ංඩකගු තෆ් ඳතු ශළ ංත්ි  ළර

ශී්ෂය්  විසි් ම තම ශී්ෂය

යුතු ව බ් ධලේය්  ලන ගිණු

ඉදිරිඳත්

ඒලළ ිළසිඳරිදි ශඳුනළලේගන පිරිලෆය

ෂ ංගය ගිණු

ඒසීඒ - 4 ශළ ආ ෘි  ංක

ංමතරල වම වියද

ය ලේත් ලන ංත්ි  ළර

ි ලේබ්න

ංදළෂල ඳ2මු2රි 368 වශ 369

ශළ තෆ් ඳතු ගිණු

පි ඳත්  ද වි තල

ල

ංදළෂ ගිණු

119 ලේඳබරලළරි

ලේලන

8 දින

ලේඳර

ෂ යුතුය2

ියැණ කාශධිාතිපශරලශ පෙශ  පණුම ්  පදිලිපාත පිරීම2
විගන ළධිඳි ලරයළ ලේලත මූය ප්ර ළන ඉදිරිඳත් ිරීනලේ ීම ඳශත දෆ් ලේලන පියලර ංුවගමනය
I.

එම ගිණු

ෂ යුතුය2

119 ලේඳබරලළරි 8 දින ලේඳර විගන ළධිඳි  ලේලත ඉදිරිඳත් ිරීනම ශෆිර ලන ඳරිදි ිළසි

ලේව වශි 

රන ද මූය ප්ර ළනය් ි  මුඛපි ඳත වශ තලත් පි ඳත් ලේද ් , 119 ලේඳබරලළරි

5 දින ලේශ ඊ ලේඳර ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය බළදිය යුතුය2
II.

ඉශි ්  වශ් 

රන ද ආ ෘතී්  වශ උඳලේදවහ ල ංමතරල ඳශත

රුණුද වෆිරඛ ලේගන

ගිණුම ඉදිරිඳත් ිරීනම සිදු  යුතුය2


මුඛ පිටුල - මංදළ ආයතනලේේ නම වි තල “ලළ්ෂෂි



ඳටුන - ගිණුලේ ං් ත්ෂගතය්  සියඛ ිළලෆරදිල ිළලේය ජනය ලන ඳරිදි ඳටුන ඉදිරිඳත්



ආයතනලේේ දෆ් ම ශළ ලේමලේශලර ඉදරිඳත්



117 ශළ 118 ල්ෂය්  ි  දත්ත ඳදන
ලළ්ෂතළල්  ඉදිරිඳත්

III.

විගනනය

ගිණු - 118” ය් න තතුත් විය යුතුය2)
 යුතුය2

 යුතුය2
ර ගිළමි්  ආයතනලේේ ප්රගි ය ව බ් ධ වකව් ධනළත්ම

 යුතුය2මවක යළ ලගු වශ ප්රවහතළර තසුරි්  ඉදිරිඳත්

ර් න)

රන ද මූය ප්ර ළන විගන ළධිඳි ලරයළ විසි්  ඳශත වශ්  ඳරිදි ලේබදළශරිුව තත2

(i) -මුඛ පි ඳත

- ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය

(ii) -ලේදලන පි ඳත - ලෆය ශී්ෂය ංයත් ඳෂළත් ංමළතයළකය
(iii) -ලේතලන පි ඳත - ජළි 

විගනන

5

ළ්ෂයළය

ලේදඳළ්ෂතලේ ් තුල

ලේමම චක්ර ලේඛ ලේේ වශ්  ලේතොරතුරු ව බ් ධලේය්  තලදුර ත් ඳෆශෆදිි  ිරීනම්  ංලය ල් ලේ්  න ඳෂළත්
භළණ්ඩළගළරලේේ ප්රධළන ගන ළධි ළීන මගිණු

ශළ ලේගීම ) - මදුර ථන ංක

145-

8199 ) තමතීලේම්  බළ

ගත ශෆ 2
10.

ා ශත පාශණ්ඩශැශරල පෙශ  පකාි ්ධ පදිලිපාත පකා  පුතු  පණුම ්  ප/ පශශර් ශ.

ඳෂළත් වභළ ංරමුද ලේලුවලේල්  උඳචිත ඳදන

මත ඉදිරිඳත්

ලේඳබරලළරි මව 8 දින ලේඳර විගනනය ඉදිරිඳත්

ෂ යුතු 118 ල්ෂය

ංදළ මූය ප්ර ළන 119

 යුතුලන ලේශින්  එම ගිණු ල ඒ ළබද්ද

 යුතු ලේතොරතුරු

වශ දත්ත තතුත් ඳශත දෆ් ලේලන ලළ්ෂතළ 119 ලේඳබරලළරි මව 11 ලන දින ලේඳර ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරය ලේලත ඉදිරිඳත්
 යුතුලේේ2 එලේව ඒලළ

ි ්  ඉදිරිඳත්

ෂ යුත්ලේත් වුලද නබලේග්ධන මූය ප්ර ළන වමග ඉදිරිඳත්

ලේලනව්  ලේනොමෆි ල එම ලේතොරතුරු ශළ දත්ත තතුත්ල ි බිය යුතු බල ංලධළරනය
1. ව ශන මiv) - බෆර

පිි බ ප්ර ළය2 ලේමි  බෆර

ඉදිරිඳත්

ළ්ෂයමණ්ඩය ලේගවිය යුතු ද” යුවලේල්  ලේලනම
2. ි ඟ ආදළය

ලළ්ෂතළ - ලේ

ය ලේත් ල්ෂය ංලවළනය

දෆ් ලේලන උඳලේඛ නය්  ඉදිරිඳත්
3. ල්ෂය ංලවළනය ලන වි
උඳලේඛ නය්  තතුත්
4. ඒසීඒ - 6
ලත්

රමි2

යුතු බල දෆ් ලේලන

ළණ්ඩය්  එ තු ලේ ො

ගම්  වියද , ඉ් දන බිඛඳත් ලෆිළ ද ල විවහතර තතුත්

රන ලළ්ෂතළ ලද

ළණ්ඩ තුන ංමතරල “42

ලේගවිය යුතු ි ඟ ලෆටුප්, ංි  ළ,

ර් න2

ලන ි ඟ ආදළය

පිබල ආදළය

ශී්ෂය ශළ ි ඟ මුද

ර් න2

ර ති 

ි ්  ලේගීම

ලේේ න

ඒ පිළිබ ලෆය විවහතර ශළ ප්රමළනය්  තතුත්

ර් න2

මූය ලේනොලන ලත්

පිළිබ ප්ර ළන මලත්

ළණ්ඩය්  ශළ ලේ් තය්  ය ලේත් ඒසීඒ - 6 ඉදිරිඳත්

එවිය යුතු ලළ්ෂතළලේලි  ලත්

වකචන ලළ්ෂතළ) - මූය ප්ර ළන වමඟ එ්  එ් 
යුතු ලේේ2 ඳෂළත් භළණ්ඩළගළරලේේ ප්රලේය ජනය වදශළ

ලේ් ත ය ලේත් ල්ෂග ලේ ලේරන වවිවහතරළත්ම

විවහතරය්  ංලය ලේනොලන ංතර

ලළශන
ගෘශ භළණ්ඩ ශළ

ළ්ෂයළලීය උඳ රන

ය් ත්ර වශ ය් ලේත්ර ඳ රන
ලේගොඩනෆගිි  ශළ ඉදිිරීන
ඉඩ ශළ ඉඩ ලෆඩිදියුණු ිරීනම
මෘදු ළකග වකල්ෂධනය
යන

ළණ්ඩ ය ලේත් මුළු එ තුල දෆ් ලේලන වළරළකගත ලළ්ෂතළල්  ඉදිරිඳත් ිරීනම ප්රමළනලත් ලේේ2 එලේශත් ලේමම

වළරළකගත ලළ්ෂතළලේේ දෆ් ලේලන ලටිනළ

, නබලේග්ධන මූය ප්ර ළන වමඟ විගනනය

ලළ්ෂතළලේේ ලේ් තය්  ය ලේත් දෆ් ලේලන ලටිනළ

එ ත්  වමළන විය යුතුය2

ඩී2එ 2මළනී,
ප්රධළන ලේඛ ,
වබරගමුල ඳෂළත් වභළල2

පි ඳත්විගන ළධිඳි  - දෆ2ගෆ2ව2 ං2 2ව2
ංභය් තර විගනන ංධය්  - දෆ2ගෆ2ව2 ං2 2ව2
6

ඉදිරිඳත්

රන ඒසීඒ - 6

