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4. �ල� �කාශන සඳහා ආකෘ�� ලබා ගැ�ම. 

5. �ල� �කාශන ඉ��ප� ��ෙ! ෙප"# උපෙදස.් 

6. �ාෙ()ය ෙ+ක! කා,යාල පමණ. ඉ��ප� කළ 01 �ල� �කාශන. 

7. පළා� සභාෙ4 ව�වස්ථා7ත අ:කා� හා පළා� පාලන ආයතන ඉ��ප� කළ 01 �ල� 

�කාශන. 

 

2.1 ඉ��ප� කළ � �ධාන අවස� ���. 

ෙමම ච<ෙ+ඛෙ> ?:?ධාන ප�� පහත සඳහ� අවස� AB! ?ගණකා:පCවරයා 

ෙවත ඉ��ප� කළ 01ව ඇත. 

I. �ල� කා,ය සාධන �කාශය 

II. �ල� ත�වය 7Gබඳ �කාශය 

III. Hද+ �වාහ �කාශය 

IV. අ.Hද+ සැසI! �කාශය 

V. වැය ?ෂය� මK� අ�ප� කර ග� �ල� ෙන"වන ව�ක! සැසLෙ! 

�කාශය 

VI. ?ස,ජන ABම 

VII. ආදාය! ABම 

VIII. අ�Cකාර! ABම 

IX. අරHද+ ABම 

X. පළා� සභාෙ4 ව�වස්ථා7ත අ:කා�වල AB!  

XI. පළා� පාලන ආයතන වල AB! 

 

2.2 �ල� �කාශ ඉ��ප� ��ෙ� ආකෘ" ප#. 

පළා� අමාත�ාංශ / ෙදපා,තෙ!�1 සහ අෙනP� කා,යාල (ව�වස්ථා7ත අ:කා� සහ 

පළා� පාලන ආයතන හැර ) පහත සඳහ� ආකෘC පS යටෙ� �ල� �කාශන ඉ��ප� 

කළ 01ය. 

ආකෘ"ප# අංකය ආකෘ"ෙ& නම 

WPCT- SCI 
2019 ෙදසැ!බ, 31 �ෙන� අවස� ව,ෂය සඳහා 
�ල� කා,ය සාධන �කාශය 

WPCT- FP 
2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට �ල� ත�වය 7Gබඳ 
�කාශය 
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WPCT- CFS 
2019 ෙදසැ!බ, 31 �ෙන� අවස� ව,ෂය සඳහා 
Hද+ �වාහ �කාශය 

WPCT- IR 2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට අ.Hද+ සැසI! �කාශය 

WPCT- FAR 

2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට වැය ?ෂය� මK� අ�ප� 
කර ග� �ල� ෙන"වන ව�ක! සැසLෙ! �කාශය 

WPCT- Notes �ල� �කාශය�ට සටහ� 

ඩV.W.X.Y.ආදාය!-1 / WPCT-Revenue-1 

2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට අවස� ව,ෂය සඳහා [ 
බස්නා\ර පළාෙ� පළා� සභාෙ4 ආදාය!  AB! 
සාරාංශය 

ඩV.W.X.Y.ආදාය!-2 / WPCT-Revenue-2 
2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට අවස� ව,ෂය සඳහා [ 
බස්නා\ර පළාෙ� පළා� සභාෙ4 ආදාය!  ABම  

ඩV.W.X.Y.ආදාය!-3 / WPCT-Revenue-3 
බස්නා\ර පළා� සභාෙ4 \ඟ ආදාය! 7Gබඳ ෙ.වල 

ෙශ^ෂ ව,_කරණ වා,තාව - 2019 ව,ෂය 

ඩV.W.X.Y.ආදාය! උපෙ+ඛණ - 1 / WPCT-

Revenue Schedule - 1 

…… ෙදසැ!බ, 31 �ෙන� අවස� ව,ෂය සඳහා 
ආදාය! �කාශය 

ඩV.W.X.Y.ආදාය! උපෙ+ඛණ - 2 / WPCT-

Revenue Schedule - 2 

…… ෙදසැ!බ, 31 �ෙන� අවස� ව,ෂය සඳහා \ඟ 
ආදාය!  7Gබඳ �කාශය 

ඩV.W.X.Y.ආදාය! උපෙ+ඛණ - 3 / WPCT-

Revenue Schedule - 3 

�`ක ඇස්තෙ!�1ව සහ සංෙශa:ත ඇසත්ෙ!�1ව 
අතර ?චලතා පැහැ�` ��ම 

ඩV.W.X.Y.ආදාය! උපෙ+ඛණ - 4 / WPCT-

Revenue Schedule - 4 

සංෙශa:ත ඇසත්ෙ!�1ව සහ සත� ආදායම අතර 
?චලතා පැහැ�` ��ම 

WPCT- 1 ?ස,ජන ABම 2019 

WPCT- 2 වැඩසටහ� අbව ?ස,ජන ABම - 2019 

WPCT- 3 ව�ාපෘC අbව cනරාව,තන ?යද! 

WPCT- 4 ව�ාපෘC අbව �ලධන ?යද! 

WPCT- 5 වැඩසටහ� අbව ?යද! �ල�කරණ සාරාංශය 

WPCT- 5 (i) 
එ. එ. වැඩසටහනක ව�ාපෘC අbව ?යද! 
�ල�කරණය 

WPCT- 6 
cනරාව,තන ?යදෙ! He f(ධ �Cපාදන හා තත� 
?යදම අතර ?චලතා පැහැ�` ��ම 

WPCT- 6 (i) 
�ලධන ?යදෙ! He f(ධ �Cපාදන හා තත� ?යදම 
අතර ?චලතා පැහැ�` ��ම 

WPCT- 7 අgම AB! 7Gබඳ සාරාංශ වා,තාව 

WPCT- 7 (i) ෙ�̂ෂණ AB! 7Gබඳ සාරාංශ වා,තාව 

WPCT- 8 
අ�Cකාර! AB! සහ තැ�ප� AB! සඳහා [ 

පාලන AB! වල සාරාංශය - 2019 

WPCT- 8 (i)      2019 ෙදසැ!බ, 31 �නට අ�Cකාර! ABම  

WPCT- 9 �ල� ෙන"වන ව�ක! 7Gබඳ �කාශය - 2019 

WPCT- 9 (i)   
�ල� ෙන"වන ව�ක! ව�ක! වල ෙක�ෙගන යන 

වැඩ (WIP) 7Gබඳ වා,තාව 

සටහන (i) ෙප"� ව`� කපාහැ�ම 7Gබඳ �කාශය 

සටහන (ii) පාh 7Gබඳ �කාශය 
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සටහන (iii) බැරක! 7Gබඳ �කාශය  

සටහන (iv) අස්ථානගත වiච, 7Gබඳ �කාශය 

සටහන (v) 

H.�. 146.4.2 , 146.4.3 සහ 146.4.4 �කාරව 
තැ�ප� ABමට මාj කරන ලද �Cපාදන 7Gබඳ 
�කාශය 

සටහන (vi) 

2016/08/08  �න kP� කරන ලද �ධාන ෙ+ක!ෙl 

Hල� ච<ෙ+ඛ අංක 13/2016  උපෙදස්වලට 
අbmලව ආර!භ කරන ලද නව බැංP AB! 7Gබඳ 

2019/12/31 �නට ත�ව වා,තාව   

සටහන (vii) 
2019 ව,ෂය 1ළ ප.H.�. 30 අbව �Cපාදන මාj 
��! 7Gබඳ ?ස්තරය 

WPCT - Audit 
2019 - අවස� ABම සඳහා ?ගණකා:පCෙl 
k�.ෂණ 

WPCT- Advance  

පළා� �ල� �C 372.1 �කාර පළා� kලධා��ෙl 
අ�Cකාර! AB! ස!බ�ධෙය� වා,nක සැසI! 
�කාශන ඉ��ප� ��ම සඳහා ෙයaoත ආකෘC පSය. 

 

උපෙ+ඛන - 1 

අමාත�ාංශෙ> /ෙදපා,තෙ!�1ෙ4 /ෙස^වෙ> k0.ත 

kලධා��ෙග� 2019.12.31 �නට අය?ය 01 ණය 
ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 2 

රජයට /ෙවන� පළා� සභාවකට /පළා� සභාෙ4 
ෙවන� කා,යාලයකට ස්ථානමාjp Aය 
kලධා��ෙග� අය?ය 01 ණය ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 3 

වැqr ර\ත kවාh මත ?ෙ(ශගතව ඇC 
kලධා��ෙග� අය?ය 01 ණය ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 4 

පළා� පාලන ආයතන වලට මාjp Aය 
kලධා��ෙග� අය?ය 01 ණය ෙශ^ෂ  

 

උපෙ+ඛන - 5 

සංස්ථා /මsඩල ෙස^වය සඳහා ස්tර වශෙය� Hදා 
හැර ඇC kලධා��ෙග� අය?ය 01 ණය ෙශ^ෂ  

 

උපෙ+ඛන - 6 

uයAය හා ?vාම Aය kලධා��ෙග� අය ?ය 01 
ණය ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 7 

වැඩ තහන! කර ඇC kලධා��ෙග� අය?ය 01 
ණය ෙශ^ෂ  

 

උපෙ+ඛන - 8 

ෙස^වය හැර ෙග"ස් ඇC kලධා��ෙග� අය?ය 01 
ණය ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 9 

ෙවන� අමාත�ාංශ / ෙදපා,තෙ!�1 වලට kරi+ 
කළ 01 ණය ෙශ^ෂ 

 

උපෙ+ඛන - 10 
ලැwමට ඇC ණය ෙශ^ෂ 7Gබඳ කාල ?ශ්ෙ+ෂණය 
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2.3 අ)ත ව+ෂ වලට අමතරව /ෙශ0ෂෙය� ඉ��ප� කළ � �ල� �කාශන. 

පළා� සභාෙ4 සෑම වැය ),ෂය. \u ආයතනය.ම සහ සෑම �ාෙ()ය ෙ+ක! 

කා,යාලය.ම පහත සඳහ� �ල� �කාශන අkවා,යෙය� ඉ��ප� කළ 01 අතර ඒවා 

2019.12.31 �ෙන� අවස� ව,ෂය ෙවbෙව� පළH වරට ඉ��ප� කරන �ල� �කාශන 

ෙ4. 

I. �ල� කා,ය සාධන �කාශය 

II. �ල� ත�වය 7Gබඳ �කාශය 

III. Hද+ �වාහ �කාශය 

IV. අ.Hද+ සැසI! �කාශය 

V. වැය ?ෂය� මK� අ�ප� කර ග� �ල� ෙන"වන ව�ක! සැසLෙ! �කාශය 

ෙමම �ල� �කාශන 7Gෙයල ��ම ස!බ�ධ උපෙදස් පහත ප�� ෙ4. 

2.3.1 �ල� කා+ය සාධන �කාශය 12ෙයල ��ම ( WPCT – SCI )   

�ල� කා,ය සාධන �කාශය 7Gෙයල ��ෙ!�, ?යද! 7Gබඳ සෑම වැය 

),ෂය. \u ගණ� �ෙ! kලධා�� හා ආදාය! ගණ� �ෙ! kලධා�� 

ෙමම �කාශය 7Gෙයල කළ 01ය. එය 7Gෙයල ��ෙ!� Pමන 

ආයතනය. ආදායම එක1 කළද ආදාය! ගණ� �ෙ! kලධා�යා එම 

�යe ආදාය! සැළ�+ලට ගත 01 අතර ?යද! සැළ�+ලට ගැ�ෙ!� 

තම වැය ),ෂෙ> �Cපාදන මත Pමන ආයතනය. ?යද! කළද එම �යe 

?යද! වැය ),ෂය \u ගණ� �ෙ! kලධා�යා සැළ�+ලට ගත 01 ෙ4. 

ආදාය! වශෙය� එක1 කළ He අගයට ආදාය! ෙන"වන ෙවන� ලැw! 

එක1 ��ෙම� ප� ලැෙබන අගෙය� cනරාව,තන, �ාlධන හා 

අෙනP� �ධාන ෙලජ, ෙගp! අh කළ ප� ලැෙබන අගය ධන අගය. 

ග� න! එය ව,ෂය අවසානෙ> පළා� භාsඩාගාරයට 7ය?ය 01 අගය 

වන අතර එය ඍණ අගය. ග� න! එම ව�නාකම පළා� 

භාsඩාගාරෙය� ලැ�ය 01 ව�නාකම ෙ4. ( තම වැය ),ෂය යටෙ� වන 

?යද! සඳහා Hද`� ෙගp! ��ම ෙවන� අමාත�ාංශ / ෙදපා,තෙ!�1 

?�� �# කරb ලබන අවස්ථාවල� ෙමවැk ඍණ ෙශ^ෂය. ෙබ"ෙහa ?ට 

ෙප�b! කළ හැක.) 
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 2.3.2 �ල� ත��වය 12බඳ �කාශය 12ෙයල ��ම (WPCT – FP) 

�ල� ත��වය 7Gබඳ �කාශෙ> ද.වb ලබන ෙ(පළ, 7�යත හා 

උපකරණ ව�නාකමට සමාන ව�නාකම., “f(ධ ෙ(පළ 7�යත හා 

උපකරණ සං�තය ” වශෙය� වග�! පැ�ෙ� ඇ1ළ� කළ 01ය. 

�ල� ත��වය 7Gබඳ �කාශෙ> f(ධ ව�ක! හා �ාlධනය යටෙ� ඇC 

f(ධ ව�ක! ලබා ගbෙ> අමාත�ාංශය / ෙදපා,ත ෙ!�1ව ස1 

අ�Cකාර! AB! ව�නාක! ව`� තැ�ප1 AB!වල ව�නාකම 

අh��ෙමk. ඒ අbව ෙමම අගය ධන අගය. ග� න! ව,ෂය 

අවසානෙ>� පළා� භාsඩාගාරයට 7ය?ය 01 අගය. ෙලස ෙප�i! 

කරන අතර ඍණ අගය. ග� න! එම ව�නාකම පළා� භාsඩාගාරෙය� 

තම  අමාත�ාංශයට / ෙදපා,ත ෙ!�1වට ලැ�ය 01 අගය. ෙලස 

ෙප�b! ෙකෙ,. 

 

  2.3.3  7ද9 �වාහ �කාශ 12ෙයල ��ම. (WPCT – CFS) 

 

ලබා � ඇC ආකෘCය අbව කා,යාලෙ> Hද+ ලැw! හා ෙගp! ෙමෙහ0! 

�යාකාරක!, ආෙයaජන �යාකාරක!, �ල� �යාකාරක! යටෙ� 

ද.වu� Hද+ �වාහ �කාශය 7Gෙයල කළ 01ය. එ\� Pමන ආදාය! 

එක1 කළද, Pමන වැය ),ෂය. ෙවbෙව� ?යද! කළද �ය 

කා,යාලෙ> Hද+ ෙප"ෙ� ඇ1ළ� කළ ලැw! හා ෙගp! Hද+ �වාහ 

�වාහ �කාශයට ඇ1ළ� කළ 01ය. 

 

2.3.4 අ<7ද9 සැස>� �කාශය 12ෙයල ��ම (WPCT – IR)  

ෙමම �කාශය යටෙ� සෑම අස්t�වය.ම ව,ෂය cරා තම කා,යාලයට 

ලැ�b �යe ලැw! හා තම කා,යාලෙය� කරන ලද �යe ෙගp! ඇ1ළ� 

කළ 01 ෙ4. එ\ ව,ෂය අවසානෙ> අgම 7යp! හා ෙ�̂ෂණ 7යp! ද 

ඇ1ළ� කළ ප� He ලැw! හා ෙගp! අතර ෙවනස �න� අගය. ?ය 01 

අතර එම ෙවනස �න� අගය. ෙන"ෙ4 න! WPCT – Notes \ සටහ� 

අංක IR 35 යටෙ� එෙස^ pමට ෙහ^1 පැහැ�` කළ 01ය.  

ෙමම සැසI! �කාශෙ> �ලධන ?යද! යටෙ� ෙගp! ෙප�b! කරන ?ට 

වැය ?ෂය� මK� අ�ප� කර ග� �ල� ෙන"වන ව�ක! සැසLෙ! 

�කාශෙ> ද.වා ඇC �ලධන ?යද! ෙවනම�, අෙනP� �ලධන ?යද! 

ෙවනම� ෙප�b! කළ 01ය. 
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2.3.5   වැය /ෂය� ම@� අ�ප� කර ග� �ල� ෙනBවන ව�ක� සැසCෙ� 

�කාශය 12ෙයල ��ම. (WPCT – FAR) 

ෙමම �කාශෙය� බලාෙප"ෙර"�1 වbෙ> අස්t�වය ?�� ව,ෂය 1ළ 

�ාlධන වැය ?ෂය� යටෙ� අ�ප� කර ග� ව�ක! හIනා ගැ�ම ෙ4. 

ෙම\� එ� කා,ය ෙවbෙව� අස්t�වය ?�� Pමන වැය ),ෂයකට 

අය� වැය ?ෂය� ෙවbෙව� එම ?යදම දැjවද එම ව�කම අදාල ?යදම 

දැ� ආයතනෙ> ව�කම. ෙලස ඇ1ළ� කළ 01 අතර පහත සඳහ� වැය 

?ෂය� යටෙ� දැ� ?යද! පමණ. වා,තා කළ 01 ෙ4. 

 

�ලධන /යද� 
කාDඩය 

වැය /ෂය 

සංෙ<තාකය  
කාDඩය  / වැය /ෂය මාතෘකාව 

20   

 

�ලධන ව�ක� FනG�ථාපනය හා වැI ��� ��ම 

 

  2001 ෙග"ඩනැA` හා ඉ� ��! 

  2002 ය�S සහ ය�ෙSaපකරණ 

  2003 වාහන 

21   

 
�ලධන ව�ක� අ�ප� කර ගැJම 
 

  2101 වාහන 

  2102 ගෘහ භාsඩ හා කා,යාල�ය උපකරණ 

  2103 ය�S සහ ය�ෙSaපකරණ 

  2104 ෙග"ඩනැA` සහ ඉ���! 

  2105 ඉඩ! සහ ඉඩ! වැ��0B ��! 

  2106 මෘ#කාංග සංව,ධනය 

25   

 
ෙවන� �ලධන /යද� 
 

  2501 �Cව�හගත ��! 

  2502 ආෙයaජන 

  2506 ය�තල පහ�ක! සංව,ධනය 

  2507 ප,ෙ>ෂණ සහ සංව,ධන 

  2509 ෙවන� 
      

 

2.4 �ල� �කාශ සඳහා ආකෘ)� ලබා ගැJම. 

අවස� �ල� �කාශ සහ ඊට අදාල උප ආකෘ�� බස්නා\ර පළා� �ධාන ෙ+ක! 

කා,යාලෙ> www.chiefsec.wpc.gov.lk ෙවV අඩ?ෙ> �ල� අංශෙය� බාගත 

(Download) කළ හැ�ය. 
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2.5 �ල� �කාශන ඉ��ප� ��ෙ� ෙපBK උපෙදස්. 

2.5.1  ෙමම ච<ෙ+ඛෙ> 2.2 ෙ�දෙය� හI�වා � ඇC ආකෘ�� අbව 2019 ව,ෂය 

සඳහා [ අවස� �ල� �කාශන �ංහල, ෙදමළ හා ඉං�� යන භාෂාSෙය� A4 

�මාණෙ> කඩදා�ෙ> ෙව� ෙව�ව 7Gෙයල කළ 01ය. 

2.5.2  එ. එ. අමාත�ාංශ / ෙදපා,තෙ!�1 වලට අදාල �ල� �කාශන 7Gෙයල 

��ෙ! � එ\ ඇ1ළ� සංඛ�ානමය අගය� 2019 වසර සඳහා [ පළා� 

භාsඩාගාර අවස� AB! �කාශනෙ> සඳහ� ආදාය!, ?යද! හා �ධාන ෙලජ, 

ෙශ^ෂ සමග සැසL C�ය 01ය. 

 

2.5.3  �ල� �කාශන 7Gෙයල ��ෙ!� ආදාය!, ?යද! හා අෙනP� �ධාන ෙලජ, 

ෙශ^ෂය�\ අගය� ආස�න j7යලට වා,තා කළ 01 ෙ4. 

 

2.5.4  �ල� ෙන"වන ව�ක! වා,තා ��ෙ!� එම ව�ක! වලට අදාල �ධාන ෙලජ, 

ෙශ^ෂ ෙලස දැ.ෙවන ව�නාකම සමග ෙ.වල ව�ක! ව�නාකම ප�.ෂා කර 

බලා එම ව�නාක! සැසෙඳන බව තහij කර ගත 01 ෙ4. 

 

2.5.5  සටහ� අංක (iii) යටෙ� වන බැරක! 7Gබඳ �කාශය සකස් ��ෙ!� 

2019.12.31 �නට පවCන �යeම බැරක! වා,තා කළ 01ය. 

 

2.5.6 එ. එ. වැය ?ෂය සංෙ.තාංකය. යටෙ� සෑම වැය ?ෂය. ෙවbෙව�ම He 

f(ධ �Cපාදන හා සත� ?යදම අතර ෙවනස හා එම ෙවනසට ෙහ^1 WPCT-6 හා  

WPCT-6(i) \ ෙප�?ය 01ය. ෙමම ෙවනස වැය ?ෂෙ> f(ධ �Cපාදන 

�මාණෙය� �යයට 5 ෙහa j 10,000/- යන ෙදෙක� කවර ෙහa වැ� Hදලකට 

වඩා අh ව�ෙ� න!, ෙවනසට ෙහ^1 ඉ��ප� ��! අවශ� ෙන"ෙ4. ?චලනය� 

සඳහා ෙහ^1 දැ.pෙ!� එම ෙහ^1 සං.nrතව ෙම�ම සාධාර�කරණය ��මට 

අවශ� කjB ඇ1ළ� වන ප�� හා දැනටම� 7G1j සපයා ඇC ?ගණන 

?ම�! වලට අදාල ව�ෙ� න! එ\ සඳහ� කjB වලට අbmලව ද සකස් ?ය 

01ය. 
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2.5.7  �ල� කා,ය සාධන �කාශය, �ල� ත��වය 7Gබඳ �කාශය , Hද+ �වාහ 

�කාශය, අ.Hද+ සැසI! �කාශය සහ වැය ?ෂය� මK� අ�ප� කර ග� 

�ල� ෙන"වන ව�ක! සැසLෙ! �කාශය 7Gෙයල කළ 0�ෙ� 

ඩV.W.X.Y.ආදාය!-1 / WPCT-Revenue-1 �ට WPCT-9(i) ද.වා [ ආකෘ��\ 

ඇ1ළ� ෙත"ර1j හා සටහ� අංක i �ට vii  ද.වා [ ?ස්තර පදන! කරෙගනය. 

ෙම\� අදාල ආකෘ�� එ. එ. වැඩසටහ� සඳහා ෙවන ෙවනම 7Gෙයල කර 

ඒවාෙ> ඒකාබ(ධ අගය� පමණ. අවස� �ල� �කාශන වල ඇ1ළ� කළ 01 

ෙ4. 

 

2.5.8 �ල� �C 97 ප�� kරවද� ෙත"ර1j හා අවශ� තැ�\ �මාණව� පැහැ�` ��! 

ස\තව 2019 ව,ෂය සඳහා [ අවස� �ල� �කාශන 7Gෙයල ��ෙ! වග�ම ඒ 

ඒ අමාත�ාංශ හා ෙදපා,තෙ!�1වල �ධාන ගණ��ෙ! kලධා�යා, ගණ��ෙ! 

kලධා�� සහ ආදාය! ගණ� �ෙ! kලධා�යා ?�� දැ�ය 01 ය. ෙම\� 

?ෙශ^ෂෙය� අදාළ �ල� �කාශන ෙත"ර1j අවස� පළා� භාsඩාගාර AB! 

සටහ� සමග එකඟ වන බවට අදාල වන ප�� �ධාන ගණකා:කා� / 

ගණකා:කා� ?�� සහCක කළ 01ය.  

 

2.5.9  ආකෘC පSය�\ kශ්�තවම සඳහ� කර ඇC ?ට පමණ. �ධාන ගණ��ෙ! 

kලධා� / ආදාය! ගණ��ෙ! kලධා� /ගණ��ෙ! kලධා�� ?�� අදාල වන 

ප�� එම ආකෘCවල අ�ස� කළ 01 අතර �යeම ආකෘC පS �ධාන 

ගණකා:කා� ෙහa ගණකා:කා� ?�� අ�ස� කළ 01ය. අදාල ආකෘC පS 

වල වා,තා ��ම සඳහා ��ෙව. ෙන"මැC න! සහCක කරන ලද \ස ්

වා,තාව. ඉ��ප� කළ 01 ෙ4. 

 

�ල� ෙනBවන ව�ක� ���ගත ��ම. 

 

2.5.10  �ල� ෙන"වන ව�ක! සටහ� ��ෙ!� WPCT-9 හා WPCT-9(i) මK� ඉ��ප� 

කර ඇC ෙක"!rෙ�aල,  ෙජනරා+ කා,යාලය  මK� හI�වා � ඇC  ව�ක! 

ෙ.ත යටෙ� ඇ1ළ� කළ 01ය. ෙ.ත අංකය. ෙන"මැCව ��# ව�කම. 

ඇ1ළ� ෙන"කල 01ය. 

 

2.5.11  �ල� ෙන"වන ව�ක!  අ�ප� කර ගැ�! ෙප�b! ��ෙ!� වැය ?ෂය� 

මK� අ�ප� කර ග� ව�ක! ෙවනම� ෙවන� මා,ගය�� අ�ප� කරග� 

ව�ක! ෙවනම� WPCT-9 හා WPCT-9(i) ආකෘC පS යටෙ� දැ.?ය 01ය. 
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වැය ?ෂය� මK� ද.වන ලද ?යදම WPCT-FAR �කාශනෙ> (ඉ) “වැය ?ෂය� 

මA� අ�ප� කර ග� ?යද! “ සමඟ සමාන ?ය 01ය. 

 

2.5.12  �ල� ෙන"වන ව�ක! හIනා ගැ�ම � ලංකා AB!කරණ �uත අbව �# කළ 

01ව ඇත. 

 

2.5.13 ය! ෙහය�� uල� ග�/ ඉ�කළ ව�ක! ෙවන� අමාත�ාංශය., 

ෙදපා,තෙ!�1ව. ෙවත පැව�ම. �ව,තන AB! ව,ෂය 1ළ �#කර ඇ�න! 

ව�ක! uල� ග� / ඉ�කළ ආයතන ?�� එය තම ABමට අ�ප� කර ගැ�ම. 

ෙලස සටහ� කර ඉ�ප� ෙවන� ආයතන වලට පැව�ම. ෙලස සටහ� කළ 

01ය. එ\ ව�නාකම පැහැ�`ව හIනාගත 01 අතර ව�ක! පවරන ආයතනය 

?�� එය පැවj! ලා�යාෙl ABෙ! k� ප�� k� ව�නාකu� ඇ1ළ� කර 

ඇC බව තහij කරගත 01ය. ඒ අbව තම AB! 1ළ ෙවන� ආයතන වලට 

ව�ක! පැව� සැk� පැවj! ආයතනෙ> වග�ම අවස� ෙන"වන අතර එය 

k� ප�� අෙන. ආයතන වා,තා කර ග� බව තහij කර ගැ�මට 

පැවැj!කjෙl වග�ම. බව අවධාරණය කර ගත 01ය. 

 

2.5.14 සෑම ගණ� �ෙ! kලධා�ෙයPම Hල� ත��ව �කාශය සඳහා ඇ1ළ� කරb 

ලබන සෑම ව�කම. සඳහා ෙ.වල ලැ�ස්1 නඩ�1 කළ 01ය. 

 

ආදාය� ��ම 

 

2.5.15 ආදාය! 7Gබඳ ගණ��ෙ! kලධා� ?�� 2019 ව,ෂෙ> තම�ට \u ආදාය! 

සංෙ.ත සඳහා ආදාය! AB! 7ටප� 4 බැA� 7Gෙයල කර �ධාන ගණ��ෙ! 

kලධා�� මK� 7ටප� 3 . ?ගණකා:පC ෙවතද, ඉC� 7ටපත අධ�.ෂ 

(ආදාය!) ෙවතද, 2020.02.28 �නට ෙපර ඉ��ප� කළ 01ය. ආදාය! ABම 

ඉ��ප� ��ෙ!� ෙ! සමඟ අHණා ඇC ඩV.W.X.Y.ආදාය!/WPCT – Revenue- 

1,2,3 ආකෘ�� සහ ඩV.W.X.Y.ආදාය! උපෙ+ඛණ/WPCT– Revenue Schedules 

1,2,3,4 ආකෘ�� භා?තා කළ 01 ෙ4. 

2.5.16 �ධාන ෙ+ක! කා,යාලයට අදාළ ආදාය! ),ෂ සඳහා ද අධ�.ෂ (ආදාය!) ?�� 

ආදාය! ABම. (\ඟ ආදාය! ද සැල�+ලට ෙගන ) ඉහත 2.5.15 ප�� අbමත 
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ආකෘCෙය� 7Gෙයල කර එ\ 7ටප� 03 . ?ගණකා:පC ෙවත 2020.02.28 

�නට ෙපර ඉ��ප� ��මට කට01 කළ 01ය. 

2.5.17 ආදාය! ගණ��ෙ! kලධා�� ?�� තම ආදාය! ),ෂයට ෙවන� කා,යාල 

?�� ආදාය! එක1 කරb ලබ�ෙ� න! එම කා,යාල ෙවC� එම එක1 ��! 

දැ.ෙවන හර හා බැර වා,තා ලබාෙගන ඒවා හා තම කා,යාලෙ> දැ.ෙවන 

සංඛ�ාව� පළා� භාsඩාගාරෙ> ෙප"� සමඟ සසඳා බලා ඒ 7Gබඳව සෑ�මකට 

ප�pෙම� ප� අදාළ ABම ඉහත 2.5.15 \ දැ.ෙවන ප�� අදාළ �ධාන 

ගණ��ෙ! kලධා�� ෙවත ඉ��ප� කළ 01ය. 

2.5.18 ෙ�̂ෂණ AB! අදාළ වන ?ට එම ෙ�̂ෂණ AB! 1ලනය ��මටද ආදාය! පාලන 

AB! සැසLමටද 7යවර ගත 01ය. 

 

අ�"කාර� ��ම 

 

2.5.19 2019 ව,ෂය ෙවbෙව� පළා� අ�Cකාර! ABම. ඇC �යeම කා,යාල 

�ධා�� ?�� 2019 ව,ෂය සඳහා පළා� අ�Cකාර! ABම අbමත ආකෘCෙය� 

(WPCT- Advance ආකෘCය හා ඊට අදාල උපෙ+ඛන ) 7ටප� 3. බැA� 

7Gෙයල කර �ධාන ගණ��ෙ! kලධා� මK� ?ගණකා:පC ෙවත ඉ��ප� කළ 

01ය. එෙස ̂ අ�Cකාර! ABම ?ගණකා:පC ෙවත ඉ��ප� කළ ?ට අධ�.ෂ 

(AB! හා ෙගp!) ෙවත ඒ බව වා,තා කළ 01ය. 

2.5.20 තම ),ෂෙය� ෙවන� කා,යාල ෙවත �Cපාදන ෙව� කර � CෙVන!, එම 

කා,යාල මK� ඒ සඳහා හර හා බැර වා,තාද ලබාෙගන කා,යාලෙ> වා,තා සමඟ 

ද පළා� භාsඩාගාරෙ> ෙප"� සමඟ ද සසඳා සෑ�මකට ප� pෙම� ප� අදාල 

ABම ඉහත 2.5.19 ෙ�දෙ> සඳහ� අංශ ෙවත ඉ��ප� කළ 01ය.  

2.5.21 පළා� �ල� �C 369.1 ෙකෙර\ද ඔෙV අවධානය ෙය"H කරවන අතර, ඒ අbව 

අදාල අbමත Xමාව� ෙකෙර\ බල ෙන"පාන ණය\u /ණයගැC 7යpම හා 

kරi+ ��! අදාල ආකෘCෙ> ගලපන ස්ථානෙ> ෙව� ෙව�ව ෙප�වා ගැලW! 

කළ 01ය. 

2.5.22 අංක 14/2016 හා 2016.08.22 �නැC �ල� ච<ෙ+ඛය �කාරව 2018 ව,ෂෙ> 

භාsඩ ස�.ෂණ කට01 එම ච<ෙ+ඛෙ> සඳහ� කාලසටහන අbව �# කළ 

01 ෙ4. 
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2.5.23 ?ගණකා:පCෙl k�.ෂණ සඳහා වන WPCT-Audit ආකෘCය අවස� ABම 

අවසානයට එ. කළ 01 ෙ4. 

 

2.6 �ාෙSTය ෙ9ක� කා+යාල පමණ< ඉ��ප� කළ � �ල� �කාශන. 

�ාෙ()ය ෙ+ක! කා,යාල සඳහා ෙවනම ),ෂය. ෙන"පවCන ෙහ�� 2019 වසෙ, පළා� 

සභාව ස!බ�ධෙය� �# කරන ලද Hල� කට01 7Gබඳව පහත සඳහ� �ල� �කාශ 

පමණ. ?ගණකා:පC ෙවත ඉ��ප� කළ 01 ෙ4. 

i. �ල� ත��වය 7Gබඳ �කාශය  (WPCT- FP) 

ii. Hද+ �වාහ �කාශය (WPCT- CFS) 

iii. අ. Hද+ සැසI! �කාශය (WPCT- IR) 

iv. �ල� ෙන"වන ව�ක! සැසI! �කාශය (WPCT- FAR) 

v. �ල� ෙන"වන ව�ක! අදාල WPCT-9 ආකෘCය හා WPCT-9(i) ආකෘCය 

vi. අ�Cකාර! ABම WPCT- Advance ආකෘCය හා ඊට අදාල උපෙ+ඛන  

(දැනට අ�Cකාර! w ABම පව�වාෙගන යන �ාෙ()ය ෙ+ක! කා,යාලය 

සඳහා පම  ) 

 

2.7 පළා� සභාෙW ව�වස්ථා1ත අXකා� හා පළා� පාලන ආයතන ඉ��ප� කළ � 

�ල� �කාශන. 

 

2.7.1 පළා� සභාෙ4 අ:කා� ද �ඥrC මK� 7\ටවා ඇC ආයතන හා අරHද+ වල 

AB!ද �ඥrCෙ> සඳහ� �නට �ථම ?ගණකා:පC ෙවත ඉ��ප� ��මට කට01 

කළ 01 අතර �ඥrCෙ> kශ්�ත �නය� ද.වා ෙන"මැCන! 2020.02.28 �න ට 

ෙපර ?ගණකා:පC ෙවත ඉ��ප� කළ 01ය . ෙ! සඳහා අවශ� ?:?ධාන අදාල 

අමාත�ාංශ ෙ+ක!වj� ?�� සැල�ය 01ව ඇත . 

 

2.7.2 පළා� පාලන ආයතන ස!බ�ධෙය� [ අවසාන AB! ද 2020.02.28  �නට ෙපර 

?ගණකා:පC ෙවත යැpමට අවශ� 7යවර පළා� පාලන ෙක"මසා�ස් ?�� ගත 01 

වන අතර, ඒ 7Gබඳව �ගCය 2020.03.15 �නට ෙපර මා ෙවත වා,තා කළ 01ය. 

kයuත �නට ෙපර AB! ඉ��ප� කර ෙන"මැC ආයතන ෙවbෙව� ගb ලබන 

�යාමා,ග අමාත�ාංශ ෙ+ක! මA� මා ෙවත ඉ��ප� කළ 01ය. 
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