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පෂළත් භළණ්ඩළගළර චක්රලේඛ ංක

2020-12-07

- 04/2020

වබරගමුල පෂළත් වභළලේේ
සියළුම ලේඛ ම්ලරුන් / නිලේයෝජ්ය ්රධාළ
පෂළත් ංධායක්ෂ ලරුන්,
පෂළත් ලේ ොමවළරිවහලරුන් වශ
වබරගමුල පෂළලේත්
සියළුම ්රළලේීය ය ලේඛ ම්ලරුන් ලේල .

ලේඛ ම්ලරුන්,

2020 ලර්යේ ගිණුම් පියවීම.
වබරගමුල පෂළත් වභළලේේ වම වියදම් ය ර්ය ම 2020 ලළර්ෂි මූය ්ර ළ 2021 ලේපබරලළරි 28 දි ට ්රථමම
විගණ ළධිපති ලේල ඉදිරිපත් කිරීමට ශෆකි ලනු පිණිව 2020 මුදඛ ලර්ය වඳශළ ව පශ වඳශන් ගිණුම් පියවීලේම්
ලෆඩපිළිලේල ක්රියළත්ම
 යුතුය.
ඒ ංනුල පෂළත් වභළ ංරමුදලින් ලෆය දරණ සියළුම පෂළත් ංමළ යක / ලේදපළර් ලේම්න්තු ඇතුළු සියළුම ්රළලේීය ය
ලේඛ ම් ළර්යළ වබරගමුල පෂළත් වභළ මූය රීති 308 විධිවිධාළ ලට ංනුකල 2020 ලර්ලේේ ගිණුම් ලේපොත්පත්
2020-12-31 දි ට පියවීමට ටයුතු ෂ යුතුය.

02.2020 මුදල් ලර්යේ ගිණුම් පියවීයම් කාර්යය වශා වූ නි්චිත කා වටශන
අනු
අංකය

කාර්යය

01

2020 ලේදවෆම්බර්
මළවය වඳශළ ංලවන්
ංග්රිම ඉඛමම.
2020 ලේදවෆම්බර් මව
ංලවන් ංග්රිම නිකුත්
කිරීම

02

කාර්යයට අදා විව්තරය
ංලය ළලය පරිදි නිහිත ල ගණ ය ර
ඉඛමම් පද ම් රමින් තීරණය ලේ ලේර්.

ද ංග්රිම

ංලය ළලය පරිදි නිහිත ල ගණ ය ර ද ංග්රිම
ඉඛමම් වශ පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේේ පෂළත් ංරමුදට
ෆලේබ ංග්රිම පද ම් රමින් තීරණය ලේ ලේර්.
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කාර්යය නිමක යුතු
ඉක්ක දිනය
2020 ලේදවෆම්බර් 22
දි ලේශෝ ඊට ්රථමම.
2020ලේදවෆම්බර් 30
දක්ෂලළ පමණි.
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2020
ලර්ලේේ 2020.12.31 දි 24.00 පෆලේයන් පසුල කිසිදු ගණුලේදනුලක්ෂ මුදඛ
මුදඛ
ලේපො
ලේපොත්ල වටශන් ෂ ලේ ොශෆකි ල ලේවේ ංදළ බය පලරණ ද
පියවීම.
නිධාළරියළ විසින් එක්ෂ එක්ෂ මුදඛ ලේපොලේත් එදි ට වටශන් ලේ ලේර
ංලවළ ගනුලේදනුලට යටින් රතු තීන්ලේ න් ඉරක්ෂ ඇඳ ම ංත්ව ,
ම,
තුර, දි ය ශළ ලේේළල වහි වටශ ක්ෂ බළ මුදඛ ලේපො
ලෆසිය යුතුය. (උප ළර්යළ ල මුදඛ ලේපොත් පියවීම් ්රධාළ
ළර්යළලේේ මුදඛ ලේපො ඉශ ලේේළලට පියවිය ශෆකිල පරිදි
ටයුතු වකවිධාළ ය ර ග යුතුය.)
2020 ලේදවෆම්බර් සියළුම ෆබීම් ශළ ලේගවීම් ඇතුත් ර නිලෆරදිල ශළ විධිමත්ල
ගිණුම් වළරළකය ව වහ ෂ යුතුය. (්රමළණලත් ්රතිපළද ලේ ොමෆතිල ගිණුම් වළරළක
පෂළත්
මගින් ලෆය වියන්ට ර ද ශර කිරීම් ඇත් ම් ඒලළ ලශළම
භළණ්ඩළගළරයට
නිලෆරදි ෂ යුතුය. එලේමන්ම ලේල ත් ලෆය ය ර්යන්ට සිදු රනු
එවීම.
බ
ශර කිරීම් ඇත් ම්, ඒ වම්බන්ධාල එම ංමළ යක /
ලේදපළර් ලේම්න්තු දෆනුලත් ෂ යුතුය.)
2021
ලර්ය ්රථමම ංග්රිම නිකුතුලේලන් පසු ෆල ංග්රිම නිකුත් රනුලේේ 2020
වඳශළ ්රථමම ංග්රිම ලර්ලේේ ඉතිරි ංග්රිම සියඛ වම්ර්ර්ණලේයන් පියලළ ංලවන් ෂ
නිකුතුල.
පසු පමණි
2020-12-31
“්රධාළ ලේඛ ම්, වබරගමුල පෂළත් වභළල ” මට ලිය ද
දි ට ඉතිරි මුදඛ ලේචක්ෂප ක්ෂ මගින් පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට ලේ්රේණය ෂ යුතුය. (ඒ
ලේේය
වහි
වමග ඇමුණුම 01 ශළ 02 ආ ෘති පත්ර වම්ර්ර්ණ ර එවීම
ලේචක්ෂප
ංනිලළර්යය ලේේ.)
ලේ්රේණය කිරීම.
පෂමු ලරට ගිණුම් පෂමු ගිණුම් වළරළක ෆබීලේමන් ං තුරුල පෂළත් භළණ්ඩළගළර
වළරළක
ගිණුම් ්ර ළ , newcigas.treasury.gov.lk ලේලබ් ංඩවියට
ෆබීලේමන්
මුදළශෆරීම
ං තුරුල පෂළත්
භළණ්ඩළගළර
ගිණුම් ්ර ළ
මුදළ ශෆරීම.
පෂමු
පරිර්ර
පෂමු ගිණුම් වළරළකය එවීලේමන් පසු පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේයන්
යට ංදළ භළණ්ඩළගළර ගිණුම් ලේ ොරතුරු
ගිණුම්
වළරළක මුදළශරි ද ඔබ ආය
වමග
ඔබ
ආය
ලේේ
ගිණුම්
ලේපොත්පත් පරීක්ෂළ ර සිදු ෂ යුතු
පෂළත්
වකලේෝධා යන් ඇත් ම් පරිර්ර ගිණුම් වළරළකයක්ෂ මගින් එවිය
භළණ්ඩළගළරයට
යුතුය. ලේමහිදී Cigas ලෆඩවටශලේ හි 2020 ලේදවෆම්බර් මළවය වඳශළ
එවීම.
ව මළසි ගිණුම් ලෆසීම (Month End Process) වම්ර්ර්ණ කිරීලේමන්
පසු පමණක්ෂ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු  යුතුය.
( වළලදය ගිණුම්
ෆබීමක්ෂ නිලෆරදි කිරීම වඳශළ පෂළත්
භළණ්ඩළගළරය ලේල ලේයොමු ෂ යුත්ලේත් ංදළ ංමළ යකය /
ලේදපළර් ලේම්න්තුල / ්රළලේීය ය ලේඛ ම් ළර්යළයට, එය සිගළවහ
ලෆඩවටශ මගින් සිදු ෂ ලේ ොශෆකි ම් පමණි. ලේමලෆනි නිලෆරදි
කිරීමක්ෂ වඳශළ පෂළත් භළණ්ඩළගළරය ලේල එලනු බ ලේ ොරතුරු
ල නිරලදය ළලය පිළිබඳ ලගකීම ංදළ ංමළ යකය /
ලේදපළර් ලේම්න්තුල / ්රළලේීය ය ලේඛ ම් ළර්යළය විසින් දෆරිය
යුතුය.)

2

2020-12-31 දි
24.00 පෆයට.

2021 01- 06 ලේශෝ
එදි ට ලේපර.

2021 ජ් ලළරි මව
පෂමු වතිය තු.
2021-01-08 දි
ලේශෝ ඊට ්රථමම.

2021-01-12 දි
ලේශෝ ඊට පසුල.

2021-01-15 දි ට
ලේපර

09

10

11

12

13

14

පෂමු
පරිර්ර
භළණ්ඩළගළර
ගිණුම්
්ර ළ
නිකුත් කිරීම
ලේදල ශළ ංලවන්
පරිර්ර
ගිණුම්
වළරකය පෂළත්
භළණ්ඩළගළරයට
එවීම
ංලවන්
ගිණුම්
්ර ළ
මුදළ
ශෆරීම

2020 ලේදවෆම්බර් ගිණුම් වළරළකලේයන් ශළ පෂමු පරිර්ර ගිණුම්
වළරළකලේයන් ලළර් ළ ර ද සියළු ෆබීම් ලේගවීම් ශළ ලෆරදි
නිලෆරදි කිරීම් ඇතුත් පෂමු පරිර්ර පෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුම්
්ර ළ ලේලබ් ංඩවියට මුදළශෆරීම.
නිකුත් ර ද භළණ්ඩළගළර ගිණුම් ්ර ළ ශළ වෆවීමම් ර
පරීක්ෂළ කිරීලේමන් ං තුරුල ලදුරටත් සිදු  යුතු නිලෆරදි කිරීම්
ඇතුත් කිරීම වඳශළ

2021-01-20 දි
ලේශෝ ඊට පසු

ලළර්ෂි
මූය
්ර ළ ,
ංත්ති ළරම්
ගිණුම් වශ ලළණිජ්
ංත්ති ළරම්
ගිණුම්
පෂළත්
භළණ්ඩළගළරයට
ඉදිරිපත් කිරීම
ලළර්ෂි
මූය
්ර ළ ,
ංත්ති ළරම්
ගිණුම් වශ ලළණිජ්
ංත්ති ළරම්
ගිණුම්
විගණ ළධිපති
ලේල
ඉදිරිපත්
කිරීම
ලේම් වමග දක්ෂලළ
ඇති
ඇමුණුම්
පෂළත්
භළණ්ඩළගළරයට
එවීම

ඔබ විසින් ව වහ ර
ලළර්ෂි මූය ්ර ළ , ංත්ති ළරම් 2021-02-15 දි
ගිණුම් වශ ලළණිජ් ංත්ති ළරම් ගිණුම්, විගණ ළධිපති ලේල
ලේශෝ ඊට ්රථමම
යෆවීමට ්රථමම පරීක්ෂළ කිරීම වඳශළ පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට
ලේයොමු  යුතුය.

2021-01-25 දි
ලේශෝ ඊට ලේපර.

ංලවන් පරිර්ර
ගිණුම් වළරළකය පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට 2021-01-29
ෆබීලේමන් ං තුරුල. (ලළර්ෂි මූය ්ර ළ , ංත්ති ළරම් ගිණුම්
වශ ලළණිජ් ංත්ති ළරම් ගිණුම් පිළිලේය කිරීම වඳශළ භළවි ළ ෂ
යුත්ලේත් ලේමම ංලවන් ගිණුම් ්ර ළ යන්ය.)

පෂළත් භළණ්ඩළගළර ලේපොත්පත් වමග නිලෆරදිල පරීක්ෂළ ර බළ 2021-02-28 දි
නිලෆරදි කිරීම් වහි ල ව වහ  ලළර්ෂි මූය ්ර ළ , විලේේ ලේශෝ ඊට ්රථමම
ංත්ති ළරම් ගිණුම් වශ ලළණිජ් ංත්ති ළරම් ගිණුම් ල වශති
 පිටපත් 03 ක්ෂ විගණ ය වඳශළ ඉදිරිපත් කිරීම.

පෂළත් භළණ්ඩළගළරය මගින් උපිත පද ම ම ව වහ ර
2021-02-15 ලේශෝ
වබරගමුල පෂළත් ංරමුදලේඛ ලළර්ෂි මුය ්ර ළ ව වහ කිරීම එදි ට ්රථමම
වඳශළ පමණක්ෂ ලේමම ආ ෘති පත්රල ලේ ොරතුරු ැසවහ රනු ෆලේබ්.
මෘදු පිටප වශ දෘඩ පිටප ය ලේද ම එවීමට ටයුතු  යුතු
ං ර මෘදු පිටප
ංදළ ලෆය ය ර්ය වඳශන්
රමින්
spcaccpay@gmail.com ලේල ලේයොමු රන් .
ඇමුණුම් ංක
ඇමුණුම් ංක
ඇමුණුම් ංක
ඇමුණුම් ංක

03 - ඉදිරියට  වියදම් පිළිබඳ විවහ රය
04 - බෆීමම් වශ බෆර ම් පිළිබඳ ්ර ළය
05 - බෆර ම් පිලිබඳ ්ර ළය - 1
06 - මූය ලේ ොල ලත් ම් පිළිබඳ ්ර ළය-2020
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03.යඳොදු කරුණු.
i.

්රළග්ධනධා ලෆඩවටශන් වඳශළ ව ල්ඛපත් නිරවුඛ කිරීලේම් දී ඒ ඒ ලෆඩවටශ / ලයළපෘතිය වඳශළ ව ංග්රිම, පෂළත්
භළණ්ඩළගළරලේයන් බළ ගෆනීලේමන් පසුල පමණක්ෂ ලේගවීම් ෂ යුතු ං ර කුම ලේශේතුලක්ෂ නිවළලත් පු රළලර්
වියදම් වඳශළ ලේදනු බ ංග්රිමලේයන් වියදම් ලේ ොදෆරිය යුතුය.

ii.

නිරවුඛ ලේ ො ර ද බෆීමම්, ලේදවෆම්බර් මව වියදම් ංලය ළලයන් වශ ඉතිරි ්රතිපළද
ංලය ළලය ම පමණක්ෂ ංක්ෂමුදඛ ඉඛලුම් ර ලේමන් ළරුණි ල දන්ලළ සිටිමි.

iii.

ංමළ යක ලේඛ ම්ලරුන් / ලේදපළර් ලේම්න්තු ්රධාළනීන් / ්රළලේීය ය ලේඛ ම්ලරුන් විසින් ම ළර්යළ ල මුදඛ
ලේපො පියවීම වඳශළ ලගකිල යුතු මළණ්ඩලි නිධාළරියකුට එම නිධාළරියළ මින් බය පෆලරිය යුතුය.

iv.

2020-12-31 දි ල විට ගිණුම් පියවිය ශෆකි ල පරිදි ංදළ උප ළර්යළ ලට ලේමන්ම නිධාළරීන්ට ද බළ දී
ඇති සියළු ංතුරු ංග්රිමයන් පියලළ ගෆනීමට ංලය විධිවිධාළ වවළ ගෆනීම ්රධාළ ගණන්දීලේම් ශළ ගණන්දීලේම්
නිධාළරීන්ලේග්ධන ලගකීම ලේේ.

v.

මුදඛ ලේපො පියවීලේමන් ං තුරුල පෂළත් භළණ්ඩළගළරය ලේල ලේචක්ෂප එවීමට ලේපර 2020 ලර්ලේේ ලේදවෆම්බර්
31 දි ට ංග්රිම ගිණුම වශ ලේදවෆම්බර් මළවයට ංදළ බෆකකු වෆවඳුම් ්ර ළය ව වහ ර වවඳළ බෆමමට ටයුතු
ෂ යුතුය. එලේමන්ම පියල මුද තු ලේපර ලර්ල ලේ ොපියව ංග්රිම ලට ංදළ ලේේයන් ඇත් ම් ඒලළ
ආලරණ ලිපිලේේ වශ ඇමුණුම් ංක 01 හි ලර්ළනුකල දෆක්ෂවිය යුතුය.

vi.

ලේමහි වඳශන් ගිණුම් ලළර් ළ නිසි පරිදි ඉදිරිපත් ලේ ොකිරීම ඉදිරිලේේ දී ංදළ ආය
ංත්හිටුවීමට ලේශේතුලක්ෂ විය ශෆකිය.

vii.

2020-12-31 දි ට මුදඛ ලේපොලේත් ලේේයක්ෂ ලේ ොමෆති

viii.

2020 ලර්යට ංදළ සියළුම ලෆඩ වෆපයුම් ශළ ලේවේලළ වඳශළ ල
භළවි ළ ර ලේගවීම් කිරීමට සියළුම උත්වළශයන් දෆරිය යුතුය.

වෆකිඛට ගනිමින්

යට ංග්රිම නිකුත් කිරීම්

ම් ඒ බල ද පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට ලළර් ළ

ෂ යුතුය.

ල්ඛපත් 2020 ලර්යට ලේලන් ෂ ්රතිපළද

ix.

2020 ලවලේර් ලෆය ය ර්යන්හි ඉතිරි ්රතිපළද

ෆන්පත් ගිණුමට මළරු කිරීම ලේ ො ෂ යුතුය.

x.

ලේදවෆම්බර් මළවලේේ ්රධාළ ගිණුම් වළරළකයට ංම රල එල ගිණුම් වළරළක , “පරිර්ර ගිණුම් වළරළක” ලේව
වඳශන් ර එවිය යුතුය. පරිර්ර ගිණුම් වළරළක වක යළල උපරිම ලලේයන් ලේද ක්ෂ පමණක්ෂ විය යුතුය.

xi.

කිසිදු ංයුරකින් සෆක්ෂවහ මගින් ලේශෝ ජ්ළයළ පිටපත් මගින් එලනු බ
වටශන් භළර ලේ ොගෆලේන්.

xii.

ලේපර මළවයට ංදළ ගිණුම් ලේපොත් පත් වශ පෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුම් ්ර ළ, වෆවීමම් සිදු  යුතු ලනුලේේ ඊඟ
මළවලේේ 10 ල දි ට ්රථමම ල ං ර “ ගිණුම් පියවීලේම් විලේේ ංලය ළලය ව ළ බළ 2020 ලේදවෆම්බර්
මළවයට ංදළල එම ළර්යය ලේමහි වඳශන් ළ වටශ ංනුල සිදුකිරීමට ටයුතු  යුතුය.

xiii.

වම මව ම මුද්රි ගිණුම් වළකරළක පිටපත් පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට ලේයොමු කිරීලේම් දී මළසි ශර ශළ බෆර වටශන්
ලට ංදළ උපලේඛ ණ නිලෆරදිල ංමුණළ තිල්ය යුතු ං ර විලේේලේයන් “ංග්රිම ගිණුම් ංක යට ංදළ ංග්රිම
ගිණුම, ලේ ොපියව ංග්රිම ලේේ ෆස්වහතුල, ලේපොදු ෆන්පත් ලේක්ෂල ලේේ ෆස්වහතුල” ංමුණළ එවීමට ටයුතු 
යුතුය.
4

ගිණුම් වළරළක / මළරු නිලේයෝග / ජ්ර් ඛ

xiv.

“ඇමුණුම් ංක 06 - මූය ලේ ොල ලත් ම් පිළිබඳ ්ර ළය-2020” ්ර ළරල මූය ලේ ොල ලත් ම් ඇතුත්
උපලේඛ ණය පෂළත් භළණ්ඩළගළරය ලේල ඉදිරිපත් කිරීලේම් දී එම ලේඛ ණලේේ වඳශන් මුළු ංගයන් පෂළත්
භළණ්ඩළගළරය විසින් නිකුත් රනු බ SA-80 ආ ෘතිලේේ වඳශන් ංගයන් වමග වමළ විය යුතුය.

xv.

2021.02.28 දි ල විට සියළුම ංලවළ ගිණුම් විගණ ළධිපති ලේල ඉදිරිපත් ෂ යුතු බෆවින් මවිසින් නියම
ර ඇති දි ලට ංදළ ගිණුම් පියවීලේම් ටයුතු ංලවන් ර සියළුම ලළර්ෂි මූය ්ර ළ , රජ්ලේේ
නිධාරීන්ලේග්ධන ංත්ති ළරම් බී ගිණුම්, ලළණිජ් ංත්ති ළරම් ගිණුම් ල ංලවළ ගිණුම් 2021.02.15 දි ලේශෝ
එදි ට ලේපර මළලේල එවීමට ටයුතු කිරීම සියළුම ්රධාළ ගණන්දීලේම් නිධාළරීන්ලේග්ධන ශළ ගණන්දීලේම්
නිධාළරීන්ලේග්ධන ලගකීම ලේේ. ලේම් වඳශළ ංලය උපලේදවහ ලේල මම චක්ර ලේඛ මගින් පසුල නිකුත් රනු ඇ .

xvi.

ලේම් වමග ංමුණළ ඇති ඇමුණුම් ංක 01 සිට 06 දක්ෂලළ ව ආ ෘති, ඉශ
වම්ර්ර්ණ ර එවීමට ටයුතු  යුතුය.

xvii.

2020 ලර්ලේේ මුදඛ ලේපොත් පියවීලේම් ටයුතු, ංලවන් ගිණුම් වළරළක පිළිලේය කිරීම පිළිබඳ ටයුතු වශ
ලේජ්ර් වෆවීමම් ටයුතු නිලෆරදිල සිදුකිරීම පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේේ ංලවන් ගිණුම් නිලෆරදිල පිළිලේය කිරීම
වඳශළ ම ළ පිටිලශක්ෂ ල ං ර ඒ වඳශළ ඔබලේගන් ෆලේබ වශළය ඉ ළ ංගයලේ ොට වෂ මි.

ලේමම

ළර්යය පශසු

රගෆනිම වදශළ ලෆඩිදුර ලේ ොරතුරු පශ දුර ථම

තනතුර
නිලේයෝජ්ය ්රධාළ
්රධාළ ගණ ළධි
්රධාළ ගණ ළධි
්රධාළ ගණ ළධි
ගණ ළධි ළරී

ලේල ඇමතීලේමන් බළ ග ශෆකිය.

දුරකථන අංකය

ලේඛ ම් (මූය ෂම ළ රණ)
ළරී (ගිණුම් ශළ ලේගවීම්)
ළරී (ංයලෆය)
ළරී (මූය ශළ ආදළයම්)

පිටපත්01. විගණ ළධිපති - දෆ.ගෆ.ව./ ං. .ව.
02. ංභයන් ර විගණ

ංක

ළ වටශලේන් වඳශන් පරිදි නිලෆරදිල

ංධායක්ෂ - දෆ.ගෆ.ව./ ං. .ව.

5

045-2231224
045-2228099
045-2233886
045-2222005
045-3604497

ඇමුණුම් අංක - 01
නිලේයෝජ්ය ්රධාළ ලේඛ ම් (මූය ෂම ළ රණ),
නිලේයෝජ් ්රධාළ ලේඛ ම් (මූය ෂම ළ රණ) ළර්යළය,
වබරගමුල පෂළත් වභළල,
ල ගරය,
රත් පුර.

2020-12-31 දිනට මුදල් යේය යරේ

ය රීමම.

2020-12-31 දි ට ලේමම ංමළ යකලේේ / ලේදපළර් ලේම්න්තුලේේ / ්රළලේීය ය ලේඛ ම් ළර්යළලේේ මුදඛ ලේපොලේත්
ලේේය පශ පරිදි ලේේ. එම ලේේය පියවීම වඳශළ ්රධාළ ලේඛ ම්, වබරගමුල පෂළත් වභළල මට ලිය ද ------------------------- ංක දරණ ලේචක්ෂප ලේම් වමග එලමි.

මූයකර
වංයක්තය

අග්රිම ලර් ය
01.පු රළලර්
්රදළ .
02.්රළග්ධනධා උපමළ පළද ්රදළ
(C.B.G.)
03.පෂළත් ළර්ය නිහිත වකලර්ධා
්රදළ . (P.S.D.G.)

11
12

04.ලේෝ

බෆකකු ආධාළර

16

05.වළමළ ය ංධායළප
වී රණ
ලයළපෘතිය
06.්රදළ ලට ංම රල ෆබීම්

17

2020
අග්රිම යේය

2020 ලර්යට යඳර
අග්රිම යේය*

13

20

එ තුල
(*පියවීම් ලර් ංනුල ලර්ග

ර ඉදිරිපත්

රන් )

ඉශ ංග්රිම පියවීම් ලේචක්ෂපත් ලිවීමට ලේපර මුදඛ ලේපොලේත් ලේේය, ංග්රිම ගිණුලේම් ලේේය වමග වෆව බ බල ද 2020
ලේදවෆම්බර් මව බෆකකු වෆවඳුම් ්ර ළය පිලිලේය  බල ද ංග්රිම ගිණුම ංනුල පෂළත් වභළලට 2020 ලර්ය
වඳශළ පියවීමට ලදුරටත් ලේේයක්ෂ ලේ ොමෆති බල ද / රු. -----------හිග ලේේයක්ෂ පමණක්ෂ පලති බලද
වශති
රමි.

ලේදපළර් ලේම්න්තු ්රධාළනියළ / ්රධාළ

ගණ ළධි ළරී / ගණ ළධි ළරී

(නි මුද්රළල)

6

ඇමුණුම් අංක - 02

2020 ලර්ය - අග්රිම අතිකාකාරම් සඳ අ අයකරය න ඇකා ටලට වශකාකය.
2020 ලර්ය වම්බන්ධාලේයන් ලේගල
ංනුල එම ලර්ය වඳශළ ලේමම

ද සියළුම ංග්රිම ංත්ති ළරම් ආපසු ංය ර ලේග

ළර්යළලේේ ංක්ෂ මුදඛ ගිණුලේම් ලේේයක්ෂ ඇති /

ලේදපළර් ලේම්න්තු ්රධාළනියළ / ්රධාළ
(නි මුද්රළල)

ඇති /

ෆති බලත් වශති

ෆති බලත් , ඒ
රමි.

ගණ ළධි ළරී / ගණ ළධි ළරී

කිසියම් ංත්ති ළරමක්ෂ ංය ර ගෆනීමට ලේ ොශෆකි වී ඇත් ම් පශ

වඳශන් වශති ය ංග්රිම ලේේය වමග එවිය

යුතුය.

2020 ලර්ය වශා අග්රිම අතිකාකාරම් යේ වශකාකය.
2020 ලර්ය වම්බන්ධාලේයන් නිකුත්
ආය
ටයුතු

ර තිබූ ංක්ෂ මුදඛ ලලින් පශ

දෆක්ෂලේල

නිධාළරීන් / පුීගයන් /

වඳශළ ංත්ති ළරම් ලේගලළ ඇති ං ර, 2021 ජ් ලළරි මළවය තු දී එම මුදඛ සියඛ ංය ර එවීමට
ර

බල වශති

රමි. 2020-12-31 දි ට ලේ ොපියව ංග්රිම ලේේය ල

එම ලර්ලේේ ලේ ොපියව ංත්ති ළරම් මුද ට වමළ

ලේදපළර් ලේම්න්තු ්රධාළනියළ / ්රධාළ

රු. ----------------

ලේේ.

ගණ ළධි ළරී / ගණ ළධි ළරී

(නි මුද්රළල)

ංත්ති ළරම් බළගත්
ංයලේග්ධන ම

කුමක්ෂ වඳශළද ය

ලග

එ තුල

7

මුද

ලේ ොපියවීමට ලේශේතුල

මුද

ඇමුණුම් අංක 03

ඉදිරියට ක වියදම් පිළිට විව්තරය
(2020-12-31 දිනට)

ලැය
ශීර්ය

ලැඩවශටන

ලයාඳිකාය

මූයකර ය

විව්තරය

මුද (රු.ත)

එකතුල

දිනය:-

(මුදල් වශකාර /

8

කාධිකාම / රධාන

කාධිකාම)

ටැඳීම් වශ ටැරකම් පිළිට රකාය
ංමළ යළකලේේ / ලේදපළර් ලේම්න්තුලේේ

ඇමුණුම් අංක 04

ම:

වියදම් ශීර් අංකය:
ලැඩවටශන් අංකය ශා නාමය:
පුද් යායේ / සයතනයේ
නම

ටැඳීම්
අංකය

මාවය

දිනය

ශීර්ය

ලැඩවටශන

ලයාඳිකාය

ලැය
වියය

මූයකර ය

අයිතමය

ටැඳීම්

ටැඳීම්
යේය

ටැරකම්ලට
ඇතුෂති වූ
දිනය

ටැරකම්
ලටිනාකම

ටැරකම්
නිදශව්
රීමම්

ටැරකම්
යේය

1. ංමළ යළක / රජ්ලේේ
ලේදපළර් ලේම්න්තු
...................................
..................................
එකතුල
2. රළජ්ය වකවහථමළ /
ලයලවහථමළපි මණ්ඩ
...................................
..................................
එකතුල
3. ලේල ත් (ලේපෞීගලි
ංකය)
...................................
..................................
එකතුල
මුළු එකතුල
ලේගවීම් / බෆීමම්ල වහලභළලය පශ වඳශන් ආ ළරයට ශඳු ළග යුතු ය.
1. ංමළ යළක / රජ්ලේේ ලේදපළර් ලේම්න්තු
2. රළජ්ය වකවහථමළ / ලයලවහථමළපි මණ්ඩ
3. ලේපෞීගලි

ංකය

බෆර ම් යනු ංදළෂ ගිණුම් ලර්ය ඇතුෂ භළණ්ඩ, ලේවේලළලන් ලේශෝ ඉදිකිරීම් ලේ ොන්ත්රළත්තුලට ංදළෂ ලත් ම් ශළ ලේවේලළලන් ෆබී ඇති
සිදු ර ලේ ොමෆති ගනුලේදනුය.
බෆඳිම් යනු ංදළෂ ගිණුම් ලර්ය ඇතුෂ භළණ්ඩ, ලේවේලළලන් ලේශෝ ඉදිකිරීම් ලේ ොන්ත්රළත්තු වම්බන්ධාලේයන් ංදළෂ ලත් ම් ලේශෝ ලේවේලළල ආය
ලේවේලළලන් බළගෆනීලේම් ංරමුණින් බළහිර පළර්හලයන් වමඟ එෂඹ ඇති ගිවිසුම් ලේශෝ ලිඛි එ ඟ ළලයන්ය.

මුත් ගිණුම් ලර්ය තුෂ දී ඒ වඳශළ ංදළෂ පළර්හලයන්ට ලේගවීම්
ය ලේල ෆබී ලේ ොමෆති, එලේශත් එකී භළණ්ඩ ශළ

……………………………………………
දි ය:-

මුදඛ වශ ළර / ගණ ළධි ළරි / ්රධාළ

9

ගණ ළධි ළරී

ඇමුණුම් අංක - 05

ටැරකම් පිළිට රකාය - (i)
මු.ම.46 රකාරල එෂයනන ද ටැඳීම් රකාය
ංමළ යළකලේේ / ලේදපළර් ලේම්න්තුලේේ
වියදම් ය ර් ංක ය :
ලෆඩවටශන් ංක ය ශළ ළමය :

ම:

ටැඳීම් පිළිට
විව්තරය

පුද් යායේ / සයතනයේ නම

ලයාඳිකාය

ලැය විය
වංයක්තය

මූයකර
වංයක්තය

ලටිනාකම(රු. )

1. ංමළ යළක/රජ්ලේේ ලේදපළර් ලේම්න්තු
...................................

XX

..................................

XX

එ තුල
2. රළජ්ය වකවහථමළ /ලයලවහථමළපි මණ්ඩ
...................................

XX

..................................

XX

එ තුල
3. ලේල ත් (ලේපෞීගලි

ංකය)

...................................

XX

..................................

XX

එ තුල
මුළු එකතුල
මුදඛ වශ ළර / ගණ ළධි ළරි / ්රධාළ
දි ය :
10

ගණ ළධි ළරී

ඇමුණුම් අංක 06

මූය යනොලන ලතිකම් පිළිට රකාය - 2020
වියදම් ශීර් අංකය :
ංමළ යළකලේේ / ලේදපළර් ලේම්න්තුලේේ
ජ්කගම ලේ ොල

ම:
(2)
ගනුලේදනු

ලත් ම්*

(3)
ලේල වහ ම්

(1)
2(1)
්රධාළ
ලේජ්ර්
ංක ය

ලත් ම්

ළමය

9151

ලේගොඩ ෆගිලි ශළ
ඉදිකිරීම්

9152

ලළශ ශළ
ලේල ත්
යන්ලේත්රෝප රණ

9153

ඉඩම්

9160

ලේ රීලේග
ලෆඩ

ලේක්ෂ ය

ංත්පත්
01.01
දි ට
ලේේය

මිදී
ගෆනීම්
මගින්

රගෆනීම්
මළරු කිරීම්
ංලේ කුත්
ලේ රීලේග
ආය
ය ලෆඩ
ලලින් /
ලලින්
පරි යළග

2(2)

2(3)

ංපශරණයන්

ශුීධා ංගය

ඉලත්කිරිම්
/ විකිණීම්
මගින්

මළරු
කිරීම්
මගින්

2(3)=2(1)-2(2)

ංගය
ලේල වහවීලේම්
ළභ / ංළභ

ලේභෞති
ලේල වහවීම්

3(1)

(-)/+ 3(2)

මුළු එ තුල
----------------------------------

ගණ ළධි ළරී

දි ය :-
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3(3)=3(1)
+/-3(2)

4=1+2(3)+
+3(3)

+/(-)

ය

මුදඛ වශ ළර / ගණ ළධි ළරි / ්රධාළ

ලේේය

.......12.31
දි ට ලේේය

