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ප්රධාන ලේකම්
බස් නහිර/ලමධායම/ලකුණු//ලතුරු//ල ගේන හිර/ලයඹ//ලතුරු/ලමගක/ලවය/ලසබරනුවයලපළනත
හිතයත්ලප්රධාන ලේකම්ුරමනි/ලුරමිඹනි,
පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාාන පපාාන පාදා
වැඩසේාන් ක්රිතාත්ා

රීමේේ ී අනුගානත

ප්රදාාන ාා ිදේශශ වයාපි ය තේේත් වාර්ක 

සංවර්ධන

ළ යුතු ක්රිතාාාර්ග

ඉහතල ශීර්ෂඹල ඹටේත්ල මනේේල අංමල FC/PRP/C/2011 කර ල 2011.07.26 දි ගතිල ලිපිේඹන්ල ඔබල ේයතල ේඹොුවල
මර ලලකලඅංමලFC/PSDG&CBG/Circular/2011/1 කර ලචක්රේකයඹටලසංේ ෝධා ලය ේඹනි.
එමලචක්රේකයේ ලඅංමල ල ඹටේත්ලපළනත්ලලිසිනන්ලිනු ල මරු ලලබ ල ඉදිල ිරීම්ලමටයුුරයලදීලපරිපනල ල ිසඹක්ල
ේලසලඇස්තේ්න්ුරනතලුවකලින්ල5%මලතපරිමඹමටලඹටත්යලප්රනේධා ලප්රතිපනක යලින්ලුවකලක්ලේයන්ලමරලනතල
හගිරලබයලකක්යනලතිබුණි.ල
රනජ්යල යයනපනරලේකපනර්තේ්න්ුරේේල (Department of Public Enterprises) අධායක්ෂලජ් රනකල ිසිනන්ලනිුණත්ල
මරල ඇතිල අංමල PED/POL/CIR/2013-3ල කර ල 2013.10.02ල දි ගතිල චක්රේකයේඹන්ල රනජ්යල අං ේ ල
ගිු/්මරණල ක්රිඹනයලිේ දී,ල ශ්රීල ලංමනල යරලත්ල නණමනකාමනීමල තඹත ේ ල රනජ්යල අං ේ ල ගිු/්මරණල ප්රමිතල
මමිටුය,ල ුවකකල හනල ක්රමස්පනක ල අමනතයනං ේ ල සහිනගිත්යේඹන්ල ප්රමන ඹටල පත්ල මරල ඇතිල ශ්රීල ලංමනල රනජ්යල
අං ලගිු/්මරණලප්රමිතල(SriලLankaලPublicලSectorලAccountingලStandards)ලයලටලඅු කූලයලමටයුුරලමළල
යුුරලබයලකක්යනලඇත.ලප්රමිතලඅංමල ල(SLPSAS 7) ඹටේත්ලේේකලඅංමල31 (Paragraph 31) හිලf යනන්තිේඹන්ල
කගක්ේය ල පරිදිල ේේපළ, පිරිඹතල හනල තපමරණල (Property, Plant and Equipment)ල යල පිරියගඹල ුරළටල
පරිපනල ල හනල අේ ුණත්ල සනමන යල ේපොු මනර්ඹල පිරියගඹල (Administration and other general overhead
costs) ඇුරළත්ල මළල ේ ොහගිරල බයල කක්යනල ඇත.ල එමල ිසකාිසධාන ල සගලිරකලටල නගනීේ්දීල ප්රනේධා ල ිසඹක්ල
ඹටේත්ල ේයන්ල මරු ල ලගබූල ප්රතිපනක යලින්ල ුන රනයර්ත ල ස්යිනයේ ල ිසඹක්ල කගීමමල ගිු/්මරණල ප්රමිතයලටලල
පටහගනිලක්රිඹනයක්ලයු ලඇත.ල
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ුවකකල ේමොමිෂන්ල සිනේේල ඉහතල චක්රේකයේඹන්ල පරිපනල ල ිසඹක්ල හඳුන්යනේකු ල ලගබුේ ල ඉදිිරීම්ල යයනපිතිල
ක්රිඹනත්මමල ිරීමේ්දීල තල ුරළටල අන්තර්නතල ය ල අතයනය යල ුන රනයර්ත ල ිසඹක්ල කගීමමටල හගිරල ය ල පරිදිඹ.ල
එේහත්,ලඉහතලගිු/්මරණලප්රමිතලඅු යලඑමලිසඹක්ලගිු/්ලතගීමේ්දීලනගටු ලමුරලය ලබයලනිීමක්ෂණඹලී ලඇත.ල
එබගිසන්,ල ල 2015.01.01ල දි ල ිනටල බලල පගයගත්ේය ල පරිදිල ප්රනේධා ල ප්රතිපනක යලින්ල පරිපනල ල ිසඹක්ල ුවකකල
ේයන්ලිරීමමලඅයලංගුලමරු ලලබ ලබයලේමයින්ලකන්යමි.ල
2015.01.01ලදි ලිනටලිරිනු ලසංයර්ධා ලමටයුත්තක්ලසඳහනලප්රනේධා ලප්රතිපනක යලින්ලිරිනඹ්ලේහෝලප්රති තඹක්ල
පරිපනල ල ිසඹක්ල ේලසල ේයන්ල මළල ේ ොහගිරල බගිසන්,ල සංයර්ධා ල මටයුුරල ස්බන්ධාල පරිපනල ල ිසඹක්ල කගීමමල
තයු රටත්ලඅය යලයන්ේන්ල ්,ලතලසඳහනලුන රනයර්ත ලිසඹක්ලඹටේත්ලඅකනලලයගඹලශීර්ෂලඇුරළතල ප්රතිපනක ල
ේයන්ල මරල නගනීමටල මටයුුරල මර ල ේලසක,ල එයගනිල අයස්ථනයලදීල එමල ුවකලින්ල කගරිඹල හගිරල යන්ේන්ල
ුන රනයර්ත ලස්යිනයේ ලිසඹක්ලපමණක්ලබයකලමනු/ණිමයලකන්යනලිනටිමි.

ඩබ්.එච්.ුවණිනංහ
ේකම්
ුවකකලේමොමිෂන්ලසිනය
පිටපත්:
1. නිේඹෝජ්යලප්රධාන ලේකම්ල(සගලුම්)ල-ලඅ.ම.ස.
2. නිේඹෝජ්යලප්රධාන ලේකම්ල(ුවකක)ල-ලඅ.ම.ස.
3. සහමනරලිසනණමනකාපතිල-ලඅ.ම.ස.
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