
 

    
 

වයඹ පළාතේ සියළුම ප්රාාතීය ය තම්වරවන්   තවත,

 වර්ෂයේ මූල්ය/ ්රීකාශන  ිළියයලල්ය ිරීම   ඳහශ අවන/ යර තුරු  ල්යාශ ැනී .

ප්රාාතීය ය පා ක ්ුතු ව ව  අ ශවයක ියයමවර මරීමම සඳහා මතේ වරය ය ර්ෂය වක 260-03-03 යුතේ වර්ෂය 

සඳහා ඔබ තවත ප්රාතිපපාමක තව  ්   අ තත.

 

02. තශජ්ය/ ිණුම්චක්ද යේඛඅංකා : 02/2021 චක්ර-තමඛතයහි මක්වා තතිප පරිදි 2018 ශං් 19 ම ණ ජාතිප් 

ියගණක පකතේ 16 වක වග තිපය ශනුව සෑම ශස්තිපේවයක් ියසි ම තමතතක් ඉදිරිපේ ්ළ වාර්ෂි් ියසර්ජක 

ගිණුවර හා ආමායවර ගිණුවර තවනුවු ශමා  ආමායවර හා ියයමවර තතො  වන් ත ව ේ ්  මුමම පමකම යුතේ වක 

"වාර්ෂි් මූ ක ප්රා්ායක" ්ට්ු යක් පිළිතය  ්ළ තු ව වක ශත  එයු ශමා  මූ ක ප්රා්ායක පහත සඳහ  

් මි.

පහත සමහ  ආ්ෘතිප මූ ක ප්රා්ායක පිළිය  ිරීමම සමහා භාියතා ්ළ තු වය. 

ඒසීඒ-3 -----  තමසරවරබර් 31   දිකු ශග්රිිම ගිණුම

ඒසීඒ-4 -----  තමසරවරබර් 31   දිකු තපොදු තරවරපේ ගිණුම පිළිබම ප්රා්ායය

(පිටු ශං් 04)

ඒසීඒ-5 -----  තමසරවරබර් 31   දිකු ශේතිප්ා වර ගිණුම

ඒසීඒ-6 මූ ක තකොවක වේ්වර පිළිබම ප්රා්ායය (ඒසීඒ-6 හි සඳහ  වක වර්ෂය  ව  

ශේපේ ්  ගරනීවර ව  තයේෂය වරය ය ර්ෂතේ ියයමමු සමාක ියයතු ව ශත  

මි  අ ගනු රබූ භාණ්ඩ පිළිබඳ  රයිස් වවක්ම එියය තු වය) (පිටු ශං් 51-53 

මක්වා)

සුහක- පාඩු හා ශේහරීමවර පිළිබම ප්රා්ායය(ප.මූ.ීම 56 හා ප.මූ.ීම 62 යුතේ වක පාඩු)

සුහක-  තපොේ වලි  ්පා හරීමම පිළිබම ප්රා්ායය

සුහක- බර අවර හා බර ්වර පිළිබම ප්රා්ායය

සුහක- බර ්වර පිළිබම ප්රා්ායය(මප.මූ.ීම 46.2.2 හා 46.2.3 ප්රා්ා ව එ තඹක  ම 

බර අවර ප්රා්ායය

සුහක-  බර ්වර පිළිබම ප්රා්ායය (146.3.2 සහ 146.3.3ප්රා්ා ව තරවරපේ ගිණුමු මාන් 

් ක  ම ප්රාතිපපාමක)

සුහක- ශස්ථාකගත වව්චර් පිළිබම ප්රා්ායය
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සුහක- 2007/09/05දික නිකුේ ් ක  ම භාණ්ඩාගා  තමතහතුවර චක්ර- තම් ශං් 

2007/05 හි(1) වරනි තේමතේ උපතමස්ව ු ශනුකූ ව ආ වරභ ් ක  ම කව 

බරංකු ගිණුවර පිළිබම  දිකු තේේව වාර්තාව

3. මූල්ය/ ්රීකාශන   හහශ ූ  අකාතීන්  ල්යාශැනී 

මූ ක ්ාර්ය සානක ප්රා්ායය, මූ ක තේේව ප්රා්ායය, මුමම ප්රාවාහ ප්රා්ායය සහ ටු ශමා  උප ආ්ෘීන  

ප්රානාක තම්වර ්ාර්යාීයය තවබ් ශඩියතේ Download වලි  භාගත හරිර ශත  ශවයක 

කවර පළාේ භාණ්ඩාගා තේ ශනකක්ෂ(ගිණුවර හා තගියවර) තවත මර වීතම  මෘදු පිුපතක්  බාගත හර්.

4. ඉහත (02) හි සඳහ   ආ්ෘතිපව  ශවයක ියස්ත  සුහ  ත්ොු 2021.01.31 දිකු තප  මා තවත 

 රබීමු සර රස්ියය තු ව ශත ,ියස්ත   ිරසිවක් තකොතව් කවර හිස් වාර්තාවක් සපයක ත ස ම ්ාන්ණි්ව 

ම වමි.තවර පිළිබඳ ඔබතග   රතබක සහතයෝගය ශගය ් මි.

නිරූපා තපතර් ා,

ශනකක්ෂ (ගිණූවර හා තගවීවර),

ප්රානාක තම්වර තවනුවු, 

වයඹ පළාත.

පිුපත :  සහ්ා  ියගණ්ාධිපතිප       -  මර/පි

http://www.cs.nwp.lk/

