පළාත් භාණ්ඩාගාර (ගිණුම් හා ගගවීම්) චක්ර්ගේඛ අංක 02/2020
වයඹ පළාතේ සියළුම අමාත්ාාං1ශ ලේ ත්වරුව් ,
තෙපාර්තතරු තු ප්රඅධාාීන ා ා
ප්රඅාතේශීය ත්වරුව් තවත.

2020 වර්ෂය සඳහා වූ ගිණුම් පියවීම
පළාේ මූල්ය් ීතී  308 අනුව 2020 මුේ වර්ෂතේ ගිණුරු තපොේ 2020 තෙසැරුබර් 31 දිනට පියවිය යුතු
අතර, 2020 වර්ෂයට මූල්ය් ප්රඅවාශ ලේන, ආොයරු ගිණුරු, අේතිවාරරු ගිණුරු වටයුතු වල්ය අවස ගිණුරු
2021 තපබරවාරි 28 දිනට තපර විගණවාධිපති තවත ඉදිරිපේ වල්ය යුතු බැවි , තමම චක්ර්ත්යතේ 04
තේෙතේ සඳා  උපතෙස් තරතේ අනුගමනය වරමි වටයුතු වරන තම ඉ්ල්යා සිටින අතර, යරු
ප්රඅමාෙය්  සිුවුවවතා ොේ පිිබබඳ වගීමම ප්රඅධාාන ගණ ීමතරු ිලල්යධාාරි සා  ගණ ීමතරු ිලල්යධාාරි
තවත පැවතරන බව ෙ වැඩිුවරටේ ෙ වා සිටිමි.
02.

ගපොදු කරුණු
2.1

වයඹ ප්රඅධාාන ත්වරු වාර්යාල්යතේ තවබ් අඩවිතේ (www.cs.nw.gov.lk) ඇතුළේ වර
ඇති ඔබ අමාත්ාාං1ශ ලේතේ/ තෙපාර්තතරු තුතේ වැය ශීර්ෂයට අොල්ය මාසිව පරිගණව
වාර්තා පීත් ෂා වර ප්රඅමාණවේ ප්රඅතිපාෙන තනොමැතිව වැය විෂයය ට වරන ල්යෙ ා ර
කිීතරු ඇේනරු වා වා ාම ිලවැරදි කිීතමට වටයුතු වළ යුතුය.

2.2

පරිපූරව ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ මඟි
තවනේ අමාත්ාාං1ශ ලේයව/ තෙපාර්තතරු තුවව/
ප්රඅාතේශීය ත්වරු වාර්යාල්යයව ගිණුරු වල්යට අොල්ය සටා  තයොෙන අවස්ථාවල්යීම
සඳා ා පූර්ව අනුමැතිය ල්යබා ගත යුතුය.

2.3

සාවේ ගිණුරු තැීමම්  ිලවැරදි කිීතම සඳා ා වන ’න් සටා 
පළාේ
භාණ්ඩාගාරයට තයොමු තනොවළ යුතු අතර, ඔබ අමාත්ාාං1ශ ලේතේ/ තෙපාර්තතරු තුතේ/
ප්රඅාතේශීය ත්වරු වාර්යාල්යතේ CIGAS වැඩ සටා න මඟි එම ගිණුරු සටා 
ිලවැරදි කිීතමට වටයුතු වළ යුතුය.

2.4

2020 වර්ෂය සඳා ා
ආයතනයට අොල්ය අවස භාණ්ඩාගාර පරිගණව ගිණුරු
ප්රඅවාශ ලේ ිලයමිත දින වල්යීම ප්රඅධාාන ත්වරු වාර්යාල්යතේ තවබ් අඩවියට ිලුතේ කිීතමට
වටයුතු වරනු ඇත.

2.5

2020 වර්ෂයට අොල්ය පළාේ සභාතේ ආයතන අතර අේතිවාරරු ගිණුරු වටයුතු වල්ය
ිලරුව් කිීතමට තශ ලේේෂ ඇේනරු 2020 තෙසැරුබර් 31 දිනට තපර එම තශ ලේේෂය පියවීමට
අොල්ය අමාත්ාාං1ශ ලේ/ තෙපාර්තතරු තු/ ප්රඅාතේශීය ත්වරු වාර්යාල්යය විසි වටයුතු වළ
යුතුය. එතසේ වටයුතු කිීතමට තපර ණය පියවිය යුතු වාර්යාල්යතය අොල්ය ණය
තශ ලේේෂතේ ිලරවේභාවය පිිබබඳව තතොරතු් සනාථ වර ගැීනමට වටයුතු වළ යුතුය.
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ගිණුරු පියවීතරු ක්රිහයාවය ය ආරරුභ කිීතමට ප්රඅථම අමාත්ාාං1ශ ලේතේ/ තෙපාර්තතරු තුතේ /
ප්රඅාතේශීය ත්වරු වාර්යාල්යතේ තපොේවල්ය තප නුරු වරන සියළුම ගිණුරු 2020
අවස භාණ්ඩාගාර ගිණුරු ප්රඅවාශ ලේනතේ ගිණුරු තතොරතු් සම සසඳා විෂමතාවය
තනොමැති බවට තා ුව් වර ගත යුතුය.

2020 ගෙසැම්බර් 31 දිනට ගිණුම් පියවීගම් පටිපාටිය
3.1

2020 ගෙසැම්බර් 31 දිනට මුෙේ ගපොත් වැසීම සහ අක් මුෙේ ග ේෂය පියවීම
2020 ගෙසැම්බර් 31 ගවනි දින 24.00 පැයට තා ෝ ඊට තපර මුේ තපොේ වැසීමට
වටයුතු වළ යුතුය. 2020.12.31 දිනට මුේ තපොේ වැසීතම පසුව වන අ්  මුේ
තශ ලේේෂය 2021.01.08 දින තා ෝ ඊට තපර පළාේ භාණ්ඩාගාරයට පියවිය යුතුය. අ් 
මුේ තශ ලේේෂය ිලර්ණය කිීතමට තපර 2020 තෙසැරුබර් මස ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය පිිබතයල්ය
වළ යුතු අතර, එම ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේතය අනුමත අග්රිාම ගිණුමට ා ර ා ා බැර තවතරන
ප්රඅමාණය ෙ ඇතුළුව අග්රිාම ගිණුමට ා ර ා ා බැර තවතරන වර්ෂතේ මුළු ප්රඅමාණය ෙ,
වර්ෂය තුල්ය පළාේ භාණ්ඩාගාරතය ල්යැීම ඇති මුඵ අ්  මුේ ප්රඅමාණය ෙ සැල්යකි්ල්යට
ගත යුතුය. යරු තා ේතුව්  ිලසා ඉා ත ගණනය වරන ල්යෙ අ්  මුේ තශ ලේේෂය
මුළුමිල ම පියවීමට තනොා ැකිව යරු මුෙල්ය්  රඳවා ගැීනමට සිුවතේ යැයි ෙැනට
පවේනා තේේවය මත අතේ් ෂා වර ත නරු පිිබබඳ සියළු විස්තර මා තවත
ෙ වා 2020.12.31 දිනට ප්රඅථම එම අ්  මුේ ප්රඅමාණය රඳවා ගැීනම සඳා ා ය ිතත
අනුමැතිය්  ල්යබාතගන තිබිය යුතුය.
2020.12.31 දිනට වන අ් මුේ තශ ලේේෂය පියවීතරුීම තමම චක්ර්ත්යයට යා ගකොට ඇති
ආකෘතිය පරිදි එම තශ ලේේෂය තා ුව් වළ යුතු අතර, තශ ලේේෂය පියවීතරු තච් පත සම
ඉා ත ආවෘතිය අනුව වන අ්  මුේ සැසීමතරු වාර්තා පිටපත්  ෙ ඉදිරිපේ වළ යුතුය.
අ්  මුේ තශ ලේේෂය්  තනොමැති අවස්ථාවව ුවවෙ එම සැසඳීරු වාර්තාව ඉදිරිපේ වළ
යුතුය.

3.2

2020 ගෙසැම්බර් මස ප්රදධාාන ගිණුම් සාරාං දදිිපපත් ිරීමම
සියළුම ගිණුරු වව විසි 2020 තෙසැරුබර් මස ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය අිලවාර්යතය ම
2021.01.08 දින තා ෝ ඊට තපර ඉදිරිපේ වළ යුතුය. 2020 තනොවැරුබර් මස ගිණුරු
සාරාාං1ශ ලේ 2020.12.08 දිනට තපර ඉදිරිපේ වළ යුතුය. 2020 තනොවැරුබර් මස ගිණුරු
සාරාාං1ශ ලේ පළාේ භාණ්ඩාගාරතේ සටා  වී ඇති ආවාරය ෙැ් තවන පරිගණව මුද්රිුත
සටා  2020.12.21 දින තා ෝ ඊට තපර ප්රඅධාාන ත්වරු වාර්යාල්යතේ තවබ් අඩවියට
පිවිස ල්යබාගත ා ැව. ඊට අමතරව තනොවැරුබර් මාසය අවසානය ේ වා ිලුතේ වර
ඇති අ්  මුේ පිිබබඳ විස්තර ෙ තනොවැරුබර් මස 30 දිනට වන අ්  මුේ තශ ලේේෂ විස්තර
ෙ එහි සඳා  ව ඇත. එම පරිගණව මුද්රිුත සටා  මුළුමිල ම පීත් ෂා තවොට සසඳා
බල්යා ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ පරිගණව ගත කිීතතරුීම පළාේ භාණ්ඩාගාරය විසි යරු සාවේ
ගිණුරු ගත කිීතම්  වර ඇේනරු, පිිබබඳ විස්තර ා ැතරන තැපෑතල්ය ෙ වා එවා
ිලවැරදි වරවා ගැීනමට වටයුතු වළ යුතු අතරම, (තමහිීම පළාේ භාණ්ඩාගාරය මඟි
සාවේ ගිණුරු ගත කිීතම්  වර තනොමැති නරු බව ෙ ෙ වා එවිය යුතුය.) ගිණුරු
සාරාාං1ශ ලේ පිිබතයල්ය කිීතතරු ීම ගිණුරු වව විසි යරු අඩුපාඩුව්  සිුව තවොට ඇේනරු,
එම සාවේ ගිණුරු සටා  ිලවැරදි කිීතරු සඳා ා වන ’න් සටා  තෙසැරුබර් මස
ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේයට ඇතුල්යේ වළ යුතුය.

-032020 තෙසැරුබර් මස ප්රඅධාාන ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ 2021.01.08 දින තා ෝ ඊට තපර ඉදිරිපේ
වළ යුතු අතර, එම ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ පරිගණව ගත තවොට අොල්ය පරිගණව මුද්රිුත
සටා  2021.01.11 දින තා ෝ ඊට ප්රඅථම අපත තවබ් අඩවියට පිවිසීතම ල්යබා ගත
ා ැව. තමහිීම ෙ පළාේ භාණ්ඩාගාරය විසි ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ සාවේ තල්යස ගිණුරු ගත
තවොට ඇේනරු තනොපමාව පිිබබඳ විස්තර ෙ වා ිලවැරදි වරවා ගැීනමට වටයුතු
වළ යුතුය.
3.3

2020 ගෙසැම්බර් මස පළමු සහ අවසන් පිපපූරක ගිණුම් සාරාං දදිිපපත් ිරීමම
2020 තෙසැරුබර් මස ප්රඅධාාන ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේයට ඇතුළේ කිීතමට තනොා ැකි වූ/ අතපසු
වූ ල්යැීමරු ා ා තගවීරු තවතතොේ වා ෙ, නවාරි සිට තෙසැරුබර් ේ වා වූ පළාේ
භාණ්ඩාගාර මුද්රිුත සටා  සැසඳීතරුීම තෙසැරුබර් මස ප්රඅධාාන ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය මඟි
ිලවැරදි තනොවරන ල්යෙ ගිණුරු වව මඟි වරන ල්යෙ සාවේ ගිණුරු ගත කිීතරු
තවුවරටේ තේ නරු වා ිලවැරදි කිීතම සඳා ා වන ’න් සටා  ෙ ඇතුළේ තවොට
පළමු සා  අවසාන පරිපූරව ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය්  2021.01.15 දිනට ප්රඅථම පළාේ
භාණ්ඩාගාරය තවත ල්යැීමමට සැල්යැස්විය යුතුය. මීට අමතරව තවනේ කිසිුව පරිපූරව
ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය්  සඳා ා ඉඩ තෙනු තනොල්යැතබ්. තමතල්යස ල්යැතබන පළමු ා ා අවසාන
පරිපූරව ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය ගිණුරු ගත වළ පසු එම ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේයට අොල්ය පළාේ
භාණ්ඩාගාර පරිගණව මුද්රිුත සටා  2021.01.18 දින පිිබතයල්ය කිීතමට ිලයමිතය.
පළාේ අමාත්ාාං1ශ ලේ/ තෙපාර්තතරු තු ා ා ප්රඅාතේශීය ත්වරු වාර්යාල්ය පළාේ
භාණ්ඩාගාරයට පැමිණ එම මුද්රිුත සටා  ල්යබාගත යුතුයි. පරිගණව ගත කිීතතරුීම
පළාේ භාණ්ඩාගාරය විසි සාවේ තල්යස ගිණුරු ගත තවොට ඇේනරු, තනොපමාව
පිිබබඳව ෙ වා ිලවැරදි වරවා ගැීනමට වටයුතු වළ යුතුය. 2021.01.15 දිනට
පිපපූරක ගිණුම් සාරාං දදිිපපත් කර ගනොමැති ගිණුරු වවවල්ය පරිපූරව ගිණුරු
සාරාාං1ශ ලේ තනොමැති තසේ සල්යවා ඉදිරි වටයුතු වරනු ල්යැතබ්. තවතසේ තවතේ පරිපූරව
ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේය්  ඉදිරිපේ කිීතතරු අවශ ලේ්තාවය්  තනොමැති අවස්ථාවව බැේ මා
තවත ෙැ වීමට වටයුතු වළයුතුය.

3.4

ප.මු.ිප.30 යටගත් වන ප්රදතිපාෙන මාරු ිරීමම්
පුනරාවර්තන ා ා මූල්යධාන වියෙරු වල්යට අොල්ය ප.මු.රි.30 යටතේ වන සියළු ප්රඅතිපාෙන
මා් කිීතරු අයුවරුපේ 2020.12.31 දිනට තපර පළාේ භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපේ තවොට
එදිනට තපර අනුමැතිය ල්යබා ගත යුතුය. 2020 තෙසැරුබර් මස පළමු සා  අවස
ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේයෙ ගිණුරු ගත වළ පසු, වැය ගිණුරු වල්යට අොල්ය ඇස්තතරු තු ගත
ප්රඅතිපාෙන, පරිපූරව ප්රඅතිපාෙන, ප.මු.රි.30 යටතේ වන මා් කිීතරු,
අනුව වන
වර්ෂතේ ශුේධා ප්රඅතිපාෙනය, වර්ෂතේ ශුේධා වියෙම,
අනුව එ්  එ්  වැය විෂයය
යටතේ වන ඉතිරිවීරු/ ඌනතාවය ෙැ් තවන පරිගණව මුද්රිුත සටා  2021.01.22 දින
වන විට පිිබතයල්ය තවොට අවස වරනු ල්යබන අතර, පළාේ භාණ්ඩාගාරයට පැමිණ
එම මුද්රිුත සටා  ල්යබා ගත යුතුය.

3.5

ප.මු.ිප. 32.3 යටගත් වන ප්රදතිපාෙන මාරු ිරීමම්
ඉා ත 3.4 තේෙතේ ෙැ් තවන පරිගණව මුද්රිුත සටා  අනුව, ප.මු.රි.32.3 හි ෙැ් තවන
ිලයමය ට යටේව තවුවරටේ ඌනතාවය පියවා ගත යුතු අවස්ථා තේ නරු අොල්ය
මා් අයුවරුපේ 2021.01.22 දිනට තපර පළාේ භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපේ තවොට
අනුමත වරවා ගත යුතුය.

-043.6

පළාත් භාණ්ඩාගාර ගපොත් වැසීම
2021.01.25 දින 2020 වර්ෂයට අොල්ය පළාේ භාණ්ඩාගාර තපොේ වසනු ල්යබන අතර,
එදිනට පසු අ්  මුේ තශ ලේේෂ පියවීරු ා ැර තවනේ ිරසිදු ගණුගෙනුවක් පළාත්
භාණ්ඩාගාර ගපොත්පත්වලට ඇතුළත් කළ ගනොහැිර වන බැව් අවධාාරණය කරමි.
තවෙ, පළාේ භාණ්ඩාගාර තපොේ වැසීතම පසුව වන අවස පරිගණව මුද්රිුත සටා 
2021.01.26 වන විට පිිබතයල්ය වර අවස වරනු ල්යබන අතර, ප්රඅධාාන ත්වරු
වාර්යාල්යතේ තවබ් අඩවිය වන www.cs.nw.gov.lk තවත මුො ා රිනු ල්යැතබ්.

3.7

මූලෙ ප්රදකා න
2020 වර්ෂතේ මූල්ය් ප්රඅවාශ ලේන පිිබතයල්ය කිීතමට අවශ ලේ් ආවෘති සා  අවශ ලේ් උපතෙස්
පළාේ භාණ්ඩාගාරය විසි තවනම චක්ර්ත්යයකි ිලුතේ වරනු ල්යැතබ්. එම ආවෘති
ා ා උපතෙස් අනුගමනය වරමි මූල්ය් ප්රඅවාශ ලේන සවස් තවොට 2021.02.28 දිනට තපර
විගණවාධිපති තවත ඉදිරිපේ වළ යුතුතේ. තරු සරුබ ධාතය පළාේ මූල්ය් ීතති 97.2
ට ඔබත අවධාානය තයොමු වරවනු වැමැේතතමි.

3.8

අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු වල අවසන් ගිණුම්
සියළුම අේතිවාරරු ගිණුරු වටයුතුවල්ය 2020 වර්ෂයට අොල්ය අවස
ගිණුරු
2021.02.28 දිනට තපර විගණවාධිපති තවත ඉදිරිපේ වළ යුතුය. තරු සරුබ ධාතය
පළාේ මූල්ය් ීතති 372 ට ඔබත අවධාානය තයොමු වරවනු වැමැේතතමි.

3.9

ආොයම් ගිණුම්
2020 වර්ෂයට අොල්ය ආොයරු ගිණුරු ෙ 2021.02.28 දිනට තපර විගණවාධිපති තවත
ඉදිරිපේ වළ යුතුය. ආොයරු ගිණුරු සරුබ ධාතය
අොල්ය උපතෙස් තවනම
චක්ර්ත්යය්  මඟි ල්යබා ීමමට වටයුතු වරනු ල්යැතබ්. එම චක්ර්ත්යතය ිලයම
වරනු ල්යබන දින වල්ය ීම ආොයරු ගිණුරු සරුබ ධාතය වන තතොරතු් ඉදිරිපේ වරන
තම ඉ්ල්යා සිටිමි.

3.10

2020 වාර්ෂික කාර්ය සාධාන වාර්තා
2020.08.28 දිනැති රා ් මුේ චක්ර්ත්ය අාං1ව 02/2020 හි 13 තේෙය අනුව සියළු
පළාේ සභා ආයතනවල්ය වාර්ෂිව වාර්ය සාධාන වාර්තා සවස් තවොට වාතේ පිටපේ
2021.05.28 දිනට තපර විගණවාධිපති ා ා පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත ඉදිරිපේ වළ
යුතුය.

3.11

බැරකම්, බැඳීම් හා කලින් ගගවුම් පිළිබඳ විස්තර
2020 වර්ෂය අවසානතේ පියවීමට ඇති බැරවරු, බැඳීරු ා ා වය  තගුවරු පිිබබඳ
විස්තර ඇමුණුරු 01 ා ා 02 මඟි 2021.02.08 දිනට තපර පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත
ඉදිරිපේ වළ යුතුය.

3.12

2020 වර්ෂතේ ාං1ගම මූල්ය් තනොවන වේවරු සාං1චල්යනය පිිබබඳ වාර්තාව ඇමුණුම 03
පරිදි සවස් වර 2021.02.15 දිනට තපර පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත ඉදිරිපේ වළ
යුතුය.

-0504

ඔබත පා සුව තවා 2020 වර්ෂතේ ගිණුරු පියවීතරු ක්රිහයාවය තයහි එ්  එ්  වාර්යය
සඳා ා ිලයම වර ඇති දිනය තමයට යා තවොට ඇති සටා තනහි පැා ැදිය ව ේ වා
ඇත.
අනුව ඉල්ය් ව තවොට ඇති දිනය තනොඉ් මවා අොල්ය වාර්යය ඉටු තවොට
ගිණුරු පියවීම සඳා ා ඔබත සා ාය ල්යබා තෙන තම වා්ණිවව ඉ්ල්යා සිටිමි. එ් 
ගිණුරු වවය්  තා ෝ අොල්ය පරිදි ිලයමිත ඉල්ය් ව දිනයනට එ්  වාර්යය්  තා ෝ ඉටු
තනොවළතා ොේ සමස්ථ ක්රිහයාවය යම පසුබෑමට ල්ය් තේ. එතසේ ුවවතා ොේ අොල්ය ගණ
ීමතරු ිලල්යධාාරි ත ප්රඅමාෙය සරුබ ධාතය ඉදිරි වටයුතු කිීතමට සිුවවන බව ෙ
වැඩිුවරටේ ෙ වා සිටිමි. තරු පිිබබඳ තවුවරටේ කිසියරු පැා ැදිය  කිීතම්  අවශ ලේ් තේ
නරු 037-2221868 ුවරවථන අාං1වතය ගිණුරු ා ා තගවීරු අධා්් ෂ අමතන තල්යස
වා්ණිවව ෙ වමි

ජී.ජී.සී.තප්රඅේමුතමාර,
ිලතයෝ ් ප්රඅධාාන ත්වරු(මූල්ය් වළමනාවරණ)
වයඹ ප්රඅධාාන ත්වරු තවනුවට.

පිටපේ 01.

විගණවාධිපති -

ෙැ.ගැ.පි.
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2020 වර්ෂගේ ගිණුම් පියවීමට අොල කාර්යයන් සඳහා නියමිත දිනයන්
දිනය
20

20

විස්තරය
08

1

20

දින තා ෝ ඊට තපර 2020 තනොවැරුබර් මස ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ
ඉදිරිපේ කිීතම
දින වන විට 2020 තනොවැරුබර් මස පළාේ භාණ්ඩාගාර
ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ පරිගණව මුද්රිුත සටා  ගිණුරු වවවල්යට
ිලුතේ කිීතම
දිනට තා ෝ ඊට තපර ප.මු.රි.30 ප්රඅතිපාෙන මා් අයුවරුපේ
පළාේ භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපේ තවොට අනුමැතිය ල්යබා
ගැීනම

ගේෙ අංකය
3.2

3.2

3.4

20

දින 24.00 පැයට තා ෝ ඊට තපර මුේ තපොේ වැසීම

3.1

20

දිනට තා ෝ ඊට තපර පියවීමට තනොා ැකි අ්  මුේ තශ ලේේෂය් 
තේනරු රඳවා තබා ගැීනම සඳා ා ය ිතත අනුමැතිය ල්යබා
ගැීනම

3.1

21

8

දිනට තා ෝ ඊට තපර අ්  මුේ තශ ලේේෂ පළාේ භාණ්ඩාගාරයට
තප්රඅේෂණය කිීතම

3.1

21

8

දිනට තා ෝ ඊට තපර 2020 තෙසැරුබර් මස ප්රඅධාාන ගිණුරු
සාරාාං1ශ ලේය පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත ඉදිරිපේ කිීතම

3.2

21

1

දිනට තා ෝ ඊට තපර තෙසැරුබර් මස ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ වල්යට
අොල්ය පරිගණව මුද්රිුත සටා  ගිණුරු වව වල්යට ිලුතේ
කිීතම

3.2

21

5

දිනට තා ෝ ඊට තපර තෙසැරුබර් මස පරිපූරව ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ
පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත ඉදිරිපේ කිීතම

3.3

ඉා ත පරිපූරව ගිණුරු සාරාාං1ශ ලේ වල්යට අොල්ය පරිගණව මුද්රිුත
සටා  ගිණුරු වව තවත යැවීම. ප්රඅාතේශීය ත්වරු
වාර්යාල්ය ා ැර අිලුතේ වාර්යාල්ය පැමිණ ල්යබා ගත යුතුය.
වැය ගිණුරු වල්යට අොල්ය ඉතිරිවීරු/ඌනතා ෙැ් තවන
පරිගණව මුද්රිුත සටා  ගිණුරු වව තවත යැවීම ( පැමිණ
ලබා ගත යුතුය.)
දිනට තා ෝ ඊට තපර ප.මු.ීත.32.3යටතේ වන ප්රඅතිපාෙන මා්
අයුවරුපේ ඉදිරිපේ තවොට අනුමැතිය ල්යබා ගැීනම (ගගනවිත්
භාර දිය යුතුය.)

21

8

21

22

21

2

21

5

දින අවසානයට පළාේ භාණ්ඩාගාර තපොේ වැසීම

3.6

21

6

තපොේ වැසීතම
ිලුතේ කිීතම

3.6

පසුව වන අවස

පරිගණව මුද්රිුත සටා 

3.3

3.4

3.5

-07-

දිනය

විස්තරය

ගේෙ අංකය

21

08

2020 වර්ෂය අවසානතේ ීම පියවීමට ඇති බැරවරු, බැඳීරු ා ා
වය  තගුවරු පිිබබඳ විස්තර ඇමුණුම 01 ා ා 02 හි ඇතුල්යේ
ප්රඅවාශ ලේනතය පළාේ භාණ්ඩාගාරය තවත ඉදිරිපේ කිීතම

21

08

ආොයරු ගිණුරු ඉදිරිපේ කිීතම

3.9

20

ාං1ගම තනොවන වේවරු සාං1චල්යනය පිිබබඳ වාර්තා ඉදිරිපේ
කිීතම

3.12

20

දිනට තපර 2020 වර්ෂතේ මූල්ය් ප්රඅවාශ ලේය විගණවාධිපති
තවත ඉදිරිපේ කිීතම

3.7

20

දිනට තපර 2020 වර්ෂතේ අේතිවාරරු ගිණුරුවල්ය අවස
ගිණුරු වාර්තා විගණවාධිපති තවත ඉදිරිපේ කිීතම

3.8

අොළ ආවෘතිය භාගත වරග න

3.11

