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CSAC/13/AP/06/FS/2020
පෂළත් භළණ්ඩළගළර චක්රලේඛ ංක

- 01/2021

වබරගමුල පෂළලේත් සියළුම ප්රධාළ
ගන්දීලේේ නිෂධාළරී් ලේලත.

ගන්දීලේේ නිෂධාළරී් ශළ

මූල්ය ප්රකාශන  ප-2020.
පෂළත් මූය රීි 97.2 ංනුල ප්රධාළ ගන්දීලේේ නිෂධාළරී් ශළ ගන්දීලේේ නිෂධාළරී් විසි් වම මුදඛ ලර්යක්
ංලවළ ලේේ දී ම තම ලෆය ශීර්යට ංදළල විවර්ජ ගිණුේ ශළ ආදළයේ ගිණුේ ඊෂඟ ලර්ලේේ මළර්තු 31 දි ට ලේපර
විගන ළධිපි ලේලත ඉදිරිපත් ෂයුතු ලේව වටශ් වුලද 2018 ංක 19 දරන ජළි විගන ප ලේත් 16 ල
ලග්ිලේේ ංලයතළලය් වෆිලඛට ගනිින් ලේමම චක්රලේඛ ලේේ විධිවිධාළ ප්ර ළරල වම ංවහථිත්ලයක් විසි් ම
“ලළර්ෂි මූය ප්ර ළ ” ට්ටයක් පිළිලේය ෂ යුතුලේේ.
ඒ ංනුල වබරගමුල පෂළත් වභළලේේ සියළුම ප්රධාළ ගන්දිලේේ නිධාළරී් වශ ගන්දීලේේ නිධාළරී් විසි් තම ලෆය
ශීර්යට ංදළල 2020-12-31 දි ට ව වහ රනු බ මූල්ය ප් පරකාශන  පසිංහල්, පදෙමළ, පහශ පඉිංග්රීස ප  පභශෂශත්රද ්මම ප
පිටපත් ප03 පබැගි්ම පිළිලේය ර 2021-02-28 දි ට ප්රථමම විගන ළධිපි ලේලත ඉදිරිපත් ිලරීමට ටයුතු  යුතුය.
2. පමූල්ය ප්රකාශන  පපිියද ල් පිරීමම.
ලේමම චක්රලේඛ ලේය් ශුන්ලළලේද
ලේල්ල පිළිලේය ෂ යුතුය.

ආ තීන් ංනුල 2020 ලර්ය වඳශළ ල

මූය ප්ර ළ

3. මූල්ය ප්රකාශන  පපිියද ල් පිරීමම පදෙහශ පවශනය පදිං්යශ ම  පෙත් .
පෂළත් භළණ්ඩළගළරය විසි් නිකුත් රනු බ 2020 ලවර වඳශළ වූ ගිණුේ ප්ර ළ
ගනිින් පශත වඳශළ් උපලේදවහ ලට ංනුකූල මූය ප්ර ළ පිළිලේය ෂ යුතුය.
3.1 පෂළත් ංමළතයළක / ලේදපළර්තලේේ්තු ලට ංදළෂ මූය ප්ර ළ
ංගය් 2020 ලවර වදශළ වූ පෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුේ ප්ර ළ
 යුතුය.

1

ඩදළසිලේේ ලේල්

ල වක යළ පද ේ

ර

පිළිය ිලරීලේේ දී එහි ඇතුත් වක යළමය
ල වඳශ් ආදළයේ, වියදේ ශළ ප්රධාළ

ලේේ වමග එ ඟ විය යුතු ංතර එම ංලව් පෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුේ ප්ර ළ
වමග ඉදිරිපත්

A4

ලේජර්

ඇමුණුේ ලේව මූය ප්ර ළ

3.2 මූය ප්ර ළ

පිළිය ිලරීලේේ දී ආදළයේ, වියදේ ශළ ංලේ කුත් ප්රධාළ

රුපියට ලළර්තළ
3.3 මූය ලේ

ල

 යුතුලේේ.

ලත් ේ ලළර්තළ ිලරීලේේ දී එම ලත් ේ ලට ංදළ ප්රධාළ

ලත් ේ ලින ළ ේ පරීක්ළ
3.4 මුලු ශුද්ධා ප්රිපළද

ලේජර් ලේේය්හි ංගය් ආව්

ර බළ එම ලින ළ ේ වෆවලේඳ

ලේජර ලේේ ලින ළ ම වමඟ ලේක්ලෂ

බල තශවුරු

ර ගත යුතුය.

ශළ වියදේ විච ය වේබ්ධාලේය් පෆශෆදිි  ිලරීම.

එක් එක් ලෆය විය වකලේක්තය යටලේත් වම ලෆය වියයක් ලේලනුලේල්ම මුලු ශුද්ධා ප්රිපළද

ශළ වතය වියදේ

ංතර ලේල ව ශළ එම ලේල වට ලේශේතු ඒසීඒ-2(ii) හි ලේප්විය යුතුය. දමම පදශ ද පශැ  පවිෂ දේ පශුද්ධ ප්රතිපපශෙ  ප
්රමශයද ්ම පස

ට පක්  පදහ  පු.. ප00,000 - ප

ලේල වට ලේශේතු ඉදිරිපත් ිලරීම ංලය ලේ
ලේම්ම වළධාළරණී
විගන
3.5 මූය

ළර්යවළධා

ලේේ. විච ය් වදශළ ලේශේතු දෆක්ීමලේේ දී එම ලේශේතු වකක්ෂිප්තල

රනය ිලරීමට ංලය

විමසුේ ලට ංදළ ල්ලේ්

 පදෙදකා්ම පකාශර පදහ  පශැඩි පමුෙල්කාට පශඩශ පවඩු පශ්මද්ම ප ම්,
රුණු ඇතුත් ල

ේ එහි වඳශ්

පරිදි ශළ දෆ ටමත් පිළිතුරු වපයළ ඇි

රුණු ලට ංනුකූල ද ව වහ විය යුතුය.

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

ෂ යුත්ලේත් ඒසීඒ

1 සිට 6 දක්ලළ ං තිල ඇතුත් ලේත රතුරු ශළ වටශ් ංක

(i) සිට (vii) දක්ලළ වූ විවහතර පද ේ

ලේමහිදී ංදළ ආ තීන් එක් එක් ලෆඩ වටශ් වඳශළ ලේල

ලේල ම පිළිය

පමනක් ංලව් මූය ප්ර ළ

ලට ඇතුත්

රලේග ය.

ර ඒලළලේේ ඒ ළබද්ධා ංගය්

ෂ යුතුලේේ.

4. මූල්ය ප්රකාශන  පඉිරිපපත් පිරීමම.
4.1 පෂළත් මූය රීි 97.2 හි පරිදි නිරලදය ලේත රතුරු ශළ ංලය තෆ්හි ප්රමළනලත් පෆශෆදිි  ිලරීේ වහිතල ප
2020 ලර්ය වඳශළ වූ ංලව් මූය ප්ර ළ
ලේදපළර්තලේේ්තුල ප්රධාළ

ගන්දීලේේ නිධාළරී් / ගන්දීලේේ නිධාළරී් විසි් දෆරිය යුතුය. ලේමහිදී

විලේේලේය් ංදළ මූය ප්ර ළ
බලට ප්රධාළ

පිළිලේය ිලරීලේේ ලගීමම ඒ ඒ ංමළතයළක ශළ

ලේත රතුරු ංලව් පෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුේ වටශ් වමඟ එ ඟ ල

ගන ළධි ළරි / ගන ළධි ළරී / මුදඛ වශ ළර වශි

4.2 ආ ති ල නිහචිතල වඳශ්

ර ඇි විට පමනක් ප්රධාළ

නිධාළරී ශළ ගන්දීලේේ නිධාළරී් එම ආ තිල ංත්ව්
ගන ළධි ළරී ලේශෝ ගන ළධි ළරී විසි් ංත්ව්
5.

ෂ යුතුය.

ගන්දීලේේ නිධාළරී, ආදළයේ ගන්දීලේේ
ෂ යුතු ංතර සියලුම ං තිපත්ර වඳශළ ප්රධාළ

ෂ යුතුය.

මූල්ය ප්රකාශන  පදෙහශ පූ  පකකාතීන්ම පල්බශැැීමම.
මූය

ළර්ය වළධා

ප්ර ළ ය, මූය තත්ත්ල ප්ර ළ ය, මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළ ය වශ ඊට ංදළ උප ආ තීන්

www.sg.gov.lk ය ලේලබ් ංඩවියට ප්රලේේීමලේම් Download
පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේේ ප්රධාළ

රගත ශෆිල ංතර ංලය

ගන ළධි ළරී ගගිණුේ ශළ ලේගවිේ ලේලත පෆිනණීලේම් ද මතදු පිටපතක් බළගත

ශෆ .
6.

ේ වබරගමුල

මූල්ය ප්රකාශන  පපිිය ල් පිරීමම පදඳහශ පභශවි ශ පකාළ පයුතු පකකාතතිප පපත්ර.
පශත වඳශ් ආ ති මූය ප්ර ළ

පිළිය ිලරීම වඳශළ භළවිතළ
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ෂ යුතුය.

ඒසීඒ-ගඑසහ

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ මූය

ඒසීඒ-ගපී)

2020 ලේදවෆේබර් 31 දි ට මූය තත්ත්ලය පිළිබද ප්ර ළය

ඒසීඒ-ගසී)

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළය

ඒසීඒ-1

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ ආදළයේ ප්ර ළය

ඒසීඒ-1ගi)

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ හිඟ ආදළයේ පිළිබද ප්ර ළය

ඒසීඒ-1ගii)

මූි 

ළර්ය වළධා

ප්ර ළය

ආදළයේ ඇවහතලේේ්තුල වශ වකලේෝධිත ආදළයේ ඇවහතලේේ්තුල ංතර විචතළ

පෆශෆදිි  ිලරීම
ඒසීඒ-1ගiii)

වකලේෝධිත ආදළයේ ඇවහතලේේ්තුල ශළ වතය ආදළයම ංතර විචතළ පෆශෆදිි  ිලරීම

ඒසීඒ-2

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ ලෆඩවටශ් ංනුල වියදේ වළරළකය

ඒසීඒ-2(i)

ලෆඩවටශ් ංනුල වියදේ ප්ර ළය

ඒසීඒ-2(ii)

2020 ලේදවෆේබර් 31 දිලේ ් ංලව් ලර්ය වඳශළ වියදේ ප්ර ළය

ඒසීඒ-2(iii)

මූි 

වියදේ ඇවහතලේේ්තුල වශ වකලේෝධිත වියදේ ඇවහතලේේ්තුල ංතර විචතළල පෆශෆදිි 

ිලරීම
ඒසීඒ-2(iv)

ලෆඩවටශ් ංනුල වියදේ මූය රන වළරළකය

ඒසීඒ-2(v)

එක් එක් ලෆඩවටශ
මූධා

ලයළපති ංනුල වියදේ මූය රනය ගලෆඩවටශ

වියදේ ශළ පු රළලර්ත

ලයපති ංනුල

වියදේ ල මූය රනය

ඒසීඒ-3

2020 ලේදවෆේබර් 31 දි ට ංග්රිම ගිණුම

ඒසීඒ-4

2020 ලේදවෆේබර් 31 දි ට තෆ්පත් ගිණුම පිළිබද ප්ර ළය

ඒසීඒ-5

2020 ලේදවෆේබර් 31 දි ට ංත්ි ළරේ ගිණුම

ඒසීඒ-6

මූය ලේ

වටශ -(i)

පළඩු ශළ ංත්ශෆරීේ පිළිබද ප්ර ළයගප.මූ.රී 51 ශළ ප.මූ.රී 52 යටලේත් ල

වටශ -(ii)

ලේප ත් ලි ්

වටශ -ගiii)

බෆඳීේ ශළ බෆර ේ පිළිබඳ ප්ර ළය.

වටශ -(iv)

බෆර ේ පිළිබද ප්ර ළය ගi) ගප.මූ.රී 46.2.1 වශ ප.මූ.රී. 46.2.2. ප්ර ළරල එලේඹ

ල

ලත් ේ පිළිබද ප්ර ළය.
පළඩු .

පළ ශෆරීම පිළිබද ප්ර ළය.
ද බෆදීේ

ප්ර ළය .
වටශ -(v)

බෆර ේ පිළිබද ප්ර ළය ගප.මූ.රී 146.3.2 වශ 146.3.3ප්ර ළරල තෆ්පත් ගිණුමට මළරු
ද ප්රිපළද

7.

.

වටශ -(vi)

ංවහථමළ ගත ලවුචර් පිළිබද ප්ර ළය.

වටශ -(vii)

2020-12-31 දි ට බෆකකු ගිණුේ පිළිබඳ තත්ත්ල ලළර්තළල.

මූල්ය ප්රකාශන  පපිියද ළ පිරීමම පදඳහශ පූ  පමැදප්මීමම.
ලේමහිදී පශත වඳශ් පියලර ංනුගම ය

ෂ යුතුලේේ.
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ර

(i)

මූය

ළර්යවළධා

ප්ර ළය, මූය තත්ත්ලය පිළිබඳ ප්ර ළය ශළ මුදඛ ප්රලළශ ප්ර ළය පිළිලේය

ිලරීලේේ දී ඒසීඒ - 1, ඒසීඒ - 2, ඒසීඒ - 2ගඒ , ඒසීඒ - 2ගi), ඒසීඒ - 2(ii), ඒසීඒ - 3, ඒසීඒ - 4, ඒසීඒ - 5,
ඒසීඒ වශ ඒසීඒ - 6 ය

ආ තීන් හි ඇතුෂත් ලේත රතුරු වෆෂිලඛට ගත යුතුය.

(ii) ආදළයේ ගන්දීලේේ නිධාළරී් ලේලනුලේල් ආදළයේ එ තු
ලේදපළර්තලේේ්තු එම ආදළයේ තම මූය

ළර්යවළධා

රනු බ

ලේල ත් ංමළතයළක /

ප්ර ළලේේ ඒසීඒ - 1 යටලේත් ඇතුෂත් ලේ

ෂ

යුතු ංතර එම රැවහ

ෂ ආදළයේ පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය් ද ංක්මුදඛ ලේව වෂ ළ ඒසීඒ - 3

ආ තිලේේ ඇතුෂත්

ෂ යුතු ය.

(iii) ආදළයේ ලලේය් එ තු
ෆලේබ
ංගය ධා

ෂ මුළු ංගයට ආදළයේ ලේ

ංගය් පු රළලර්ත , ප්රළග්ධනධා
ංගයක් ගනී

එය වතන ංගයක්

ල

ලේල ත් ෆබීේ එ තු ිලරීලේම් පසු

ශළ ංලේ කුත් ප්රධාළ

ලේජර් ලේගීමේ ංඩු

ෂ පසු ෆලේබ

ේ එය ලර්ය ංලවළ ලේේ පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට පියවිය යුතු ංගය ල

ංතර

ේ එම ලින ළ ම පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය් ෆබිය යුතු ලින ළ ම ලේේ. මුෙල් ප

පෙ ම පම  පෙැ ටමත් පඔබ පවිස්ම පවග්රිම පගිම ම පදදඳශ පමුෙල් පදපොදත් පදනේෂ  පනිශැරිරශ පපි ශශ පඇත් ම් ප
ඉහතිප්ම ප ේ ශ  ප ල්ෙ ප ධ  ප දහ  ප දතය ප වැ ්ම ප පි ීමම්  ප වශනය ප ද ොශ  ප බශ ප දල්කා්ම . ගතම ලෆය
ශීර්ය යටලේත් ල
සිදු

රනු බ

වියදේ වඳශළ මුදි ් ලේගීමේ ිලරීම ලේල ත් ංමළතයළක / ලේදපළර්තලේේ්තු විසි්

ංලවහථමළල දී ලේමලෆනි වතන ලේේයක් ලේබ ලේශෝවිට ලේප්නුේ

(iv) මූය තත්ත්ල ප්ර ළ ලේේ දක්ලනු බ

ෂ ශෆ .

ලේද්පෂ, පිරියත ශළ උප රන ලින ළ මට වමළ

ලින ළ මක් ශුද්ධා ලත් ේ / ප්රළග්ධනධා ය යටලේත් වකචිත ලින ළ මක් ලේව දෆක්විය යුතු ය.
(v) මූය තත්ත්ල ප්ර ළලේේ ශුද්ධා ලත් ේ ශළ ප්රළග්ධනධා ය යටලේත් ඇි ශුද්ධා ලත් ේ බළගනුලේේ
ංමළතයළකය / ලේදපළර්තලේේ්තුල වතු ංත්ි ළරේ ගිණුේ ලින ළ ේ ලි ් තෆ්පතු ගිණුේල
ලින ළ ම ංඩුිලරීලේමනි. ඒ ංනුල ලේමම ංගය ධා
භළණ්ඩළගළරයට පියවිය යුතු ංගයක් ලේව ලේප්නුේ

ංගයක් ගනී
ර

ේ ලර්ය ංලවළ ලේේ දී

ංතර වතන ංගයක් ගනී

ේ එම

ලින ළ ම පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය් තම ංමළතයළකයට / ලේදපළර්තලේේ්තුලට ෆබිය යුතු ංගයක්
ලේව ලේප්නුේ ලේ ලේර්. ලේමහිදී ද ඉශත ගiii) යටලේත් දක්ල
බළ ගෆනීමක් ංලය ලේ
(vi) මූය

ළර්යවළධා

ද පරිදි ංමතර ංක් මුදඛ පියීමමක් ලේශෝ

ලේේ.

ප්ර ළ ය ංනුල ලර්ය ංලවළ ලේේ පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට පියවිය යුතු ලේශෝ

පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේය් ෆබිය යුතු ලින ළ ම ශළ මුදඛ ලේප තට ංනුල පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට
පියවිය යුතු ංගය ංනිලළර්යලේය්ම ලේල වහ ංගයක් ග් ළ බෆවි් එම ලේේය් වෆවදීම වඳශළ
ංක්මුදඛ ගෆපීේ ගිණුම පිළිලේය

ෂ යුතු ය.

ඒ ංනුල එම ංක්මුදඛ ගෆපිේ ගිණුලේේ ශර පෆත්තට පශත ගනුලේදනු ඇතුත්

 යුතුය. එ ේ,

A. තම ංමළතයකලේේ / ලේදපළර්තලේේ්තුලේේ ආදළයේ ශීර් යටලේත් වූ ආදළයේ ලේල ත් ංමළතයක ලේශෝ
ලේදපළර්තලේේ්තු විසි් රැවහ ර ඔවු්ලේග්ධන මළසි

ගිණුේ වළරළක මගි් ලළර්තළ

ආදළයේ ලින ළ ම. (පළශත් පභශණ්ඩශැශර පගිම ම් ප්රකාශන  පSA.21 කකාතීන  පවනුශ)
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ර ඇි විට එම

B. මුෙල් පදරගුල්ශස පවිංකා ප208 පයටලේත් ලේල ත් ංමළතයක / ලේදපළර්තලේේ්තු ලෆය විය් ලේලනුලේල් ලේශෝ
ංලේ කුත් ප්රධාළ

ලේජර් යටලේත් දරන ද වියදේ.

ංක්මුදඛ ගෆපුේ ගිණුලේේ බෆරට පශත ගනුලේදනු වටශ්

 යුතුය.

C. ලේල ත් ංමළතයක / ලේදපළර්තලේේ්තු විසි් මුදඛ ලේරගුළසි 208 යටලේත්
ලේදපළර්තලේේ්තුල ලේලනුලේල් සිදු ර

තම ංමළතයකය /

ද ගනුලේදනු. ගපෂළත් භළණ්ඩළගළර ගිණුේ ප්ර ළ

ආ තීන්

ංනුල
ඒ ංනුල ලේමම ගෆපීේ ගිණුලේමහි ලේේය ංක්මුදඛ ගිණුමට මළරු ිලරීලේම් පසු ෆලේබ
ලේේය ංමළතයක / ලේදපළර්තලේේ්තුලේේ මුදඛ ලේප ලේත් ලේේයට වමළ
8.

ංලව්

විය යුතුය.

දපොදු පඋපදෙද්.
8.1 මූය ලේ

ල

ලත් ේ ගිණුේ ගත ිලරීම වේබ්ධාලේය් නිකුත්

ලේදපළර්තලේේ්තු චක්රලේඛ ි පිය මගි් ලත් ේ ලර්ීක රනය
එම ලත් ේ ප්රධාළ

ලේජර් ගිණුේ ංක

ෆලේබ්. දෆ ට මූය ප්ර ළ

ෂ 2013.07.12 දි ෆි රළජය ගිණුේ

ර ඊට ංදළෂ වකලේක්තළක

බළ දී ඇි ංතර

9151, 9152, 9153, 9160,9165 ශළ 9166 යටලේත් ගිණුේගත

ව වහ ිලරීම වඳශළ New Cigas ලෆඩවටශ ට ඇතුත්

රනු

ර ඇි ලත් ේ භළවිතළ

 යුතුය.
8.2 එලේම්ම තලදුරටත් ලළර්තළ
ලේශෝ පිරිලෆය ශුන ළගත ලේ
දි
09.

ල

විට තම ආයත

ෂ යුතු මූය ලේ

ල

ලත් ේ ිලේබ් ේ ඒලළ නිසිපරිදි ශුන ළලේග

ශෆිල ංලවහථමළල දී තක්ලේවේරු
වතු සියලුම මූය ලේ

ල

ෂ ංගයට ගිණුේ ගත

ලත් ේ ගිණුේගත

පිරිලෆයට

ෂ යුතු ංතර 2022.12.31

ර ංලව්

ෂ යුතුය.

විැයකාශධිපතිපශර ශ පදශ  පගිම ම් පඉිරිපපත් පිරීමම.
විගන ළධිපිලරයළ ලේලත මූය ප්ර ළ
I.

ඔබ ආයත යට ංදළ ංලවළ
02-28 දි
බ

II.

ඉදිරිපත් ිලරීලේේ දී පශත දෆක්ලේල
මූය ප්ර ළ

පියලර ංනුගම ය

භළළත්රලේය්ම පිළිලේය

ලේශෝ ඊට ලේපර විගන ළධිපි ලේලත ඉදිරිපත්
ර

ර පිටපත් 03 බෆගි් 2021-

 යුතුය. එහිදී විගන ළධිපි ලේලත යලනු

ආලරන ි පිලේේ පිටපතක් පමනක් පෂළත් භළණ්ඩළගළරයට එීමමට

ඉශි් වඳශ්

ෂ යුතුය.

ද ආ තීන් වශ උපලේදවහ ලට ංමතරල පශත

ටයුතු

 යතුය.

රුණු ද වෆිලඛට ලේග

ගිණුම ඉදිරිපත් ිලරීම සිදු  යුතුය.


මුඛ පිටුල - ගංදළ ආයත ලේේ

ම, ශීර්ය වහිතල “ලළර්ෂි

මූය ප්ර ළ

-2020” ය්

ඇතුත්

විය යුතුය.

III.



පටු



ආයත ලේේ දෆක්ම ශළ ලේමලේශලර ඉදිරිපත්

- ගිණුලේේ ං්තර්ගතය් සියඛ නිලෆරදිල නිලේයෝජ ය ල

විගන ය
(i)

ර

ද මූය ප්ර ළ

- මුඛ පිටපත

(ii) - ලේදල

පිටපත

පරිදි පටු

ඉදිරිපත්

 යුතුය.

 යුතුය.

විගන ළධිපිලරයළ විසි් පශත වඳශ් පරිදි ලේබදළශරිනු ඇත.

- පෂළත් භළණ්ඩළගළරය
- ලෆය ශීර්ය ංයත් පෂළත් ංමළතයළකයට / ලේදපළර්තලේේ්තුලට
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(iii) - ලේතල

පිටපත

- ජළි

විගන

ළර්යළය

ලේමම චක්ර ලේඛ ලේේ වඳශ් ලේත රතුරු වේබ්ධාලේය් තලදුරටත් පෆශෆදිි  ිලරීමක් ංලය ල්ලේ්
පෂළත් භළණ්ඩළගළරලේේ ප්රධාළ

ගන ළධි ළරී ගගිණුේ ශළ ලේගීමේ - ගදුර ථම

ංක

ේ

045-2228099

ඇමීනලේම් බළ ගත ශෆ .
00.

පළශත් පභශණ්ඩශැශර  පදශ  පකාිය්ම පඉිරිපපත් පකාළ පයුතු පගිම ම් ප  පශශර් ශ.

පෂළත් වභළ ංරමුද ලේලනුලේල් ලෆඩිදියුණු
දෆක්ලේල
ඒලළ

 මුදඛ පද ේ මත මූය ප්ර ළ

ලළර්තළ 2021 ලේපබරලළරි මව 10 ල

ි ් ඉදිරිපත්

ංක

ගiv) -

ෂ යුත්ලේත් වුලද ඔබලේග්ධන මූය ප්ර ළ

වමග ඉදිරිපත්

ළර්ය මණ්ඩයට ලේගවිය යුතු හිඟ ලෆටුප්, ංි ළ, ගම් වියදේ ලෆනි ද ල විවහතර ද

ළණ්ඩ

උපලේඛ

යක් ඉදිරිපත්

3. ලර්ය ංලවළ ය ල

විට

යක් ඇතුත්

4. ඒසීඒ - 6 මූය ලේ

ල

රින.

ර් .

2. හිඟ ආදළයේ ලළර්තළ - ලේේ යටලේත් ලර්ය ංලවළ යට ල

උපලේඛ

 යුතුලේේ. එලේව
මෆිල

ටයුතු

ර

බෆවි් පශත

ලළර්තළ ලද ලේල වක් ලේ

03 - ලේල ත් යටලේත් ඇතුත් ිලරීමට

දෆක්ලේල

 යුතු

දි ට ලේපර පෂළත් භළණ්ඩළගළරය ලේලත ඉදිරිපත්

එම ලේත රතුරු ශළ දත්ත ඇතුත්ල ිබිය යුතු බල ංලධාළර ය
1. වටශ

ව වහ

හිඟ ආදළයේ පිළිබඳල ආදළයේ ශීර්ය ශළ හිඟ මුද

ර් .

ර ඇි

ි ් ලේගීමේ ලේේ

ේ ඒ පිළිබඳ ලෆය විවහතර ශළ ප්රමළනය් ඇතුත්

ර් .
ලත් ේ පිළිබඳ ප්ර ළ

ලේක්තය් යටලේත් ඒසීඒ - 6 ඉදිරිපත්

- මූය ප්ර ළ

යුතු ලේේ. New Cigas ලෆඩවටශ

ලේය දළ ග් ළ ලත් ේ ලළර්තළල ඉදිරිපත්

 යුතුලේේ.

එේ.ඩී. රකජනී ජයලේ ඩි,
ප්රධාළ ලේඛ ේ,
වබරගමුල පෂළත් වභළල.

පිටපත්විගන ළධිපි - දෆ.ගෆ.ව. / ං. .ව.
ංභය්තර විගන

වමඟ එක් එක් ලත් ේ

ංධායක් - දෆ.ගෆ.ව. / ං. .ව.
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යටලේත් ංලවළ

ළණ්ඩය් ශළ

ගිණුේ ව වහ ිලරීමට

